
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Sexta-feira,
24 de março de 2017

Ano XV – Nº 3.351

“O tempo faz a gente 
esquecer. 
Há pessoas que 
esquecem depressa. 
Outras apenas fi ngem 
que não se lembram 
mais”.
Érico Veríssimo (1905/1975)
Escritor brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +0,01% Pontos: 
63.530,78 Máxima de +0,66% 
: 63.942 pontos Mínima de 
-1,07% : 62.840 pontos Volume: 
3135955,24 bilhões Variação em 
2017: 5,49% Variação no mês: 
-4,7% Dow Jones: -0,02% Pon-
tos: 20.656,58 Nasdaq: -0,07% 
Pontos: 5.817,69 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1354 Venda: R$ 3,1359 
Variação: +1,33% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,21 Venda: R$ 3,31 
Variação: +1,02% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1242 Venda: R$ 
3,1248 Variação: +1% - Dólar Tu-
rismo Compra: R$ 3,0100 Venda: 
R$ 3,2800 Variação: +1,14% - 
Dólar Futuro (abril) Cotação: R$ 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 11,79% ao 
ano. - Capital de giro, 15,22% ao ano. 
- Hot money, 1,60% ao mês. - CDI, 
12,13% ao ano. - Over a 12,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.247,20 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,20% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 124,200 
Variação: +1,31%.

3,1430 Variação: +1,53% - Euro 
(17h30) Compra: US$ 1,0788 
Venda: US$ 1,0788 Variação: 
-0,04% - Euro comercial Compra: 
R$ 3,3800 Venda: R$ 3,3820 
Variação: +1,17% - Euro turismo 
Compra: R$ 3,2070 Venda: R$ 
3,5330 Variação: +1,03%.

Futuro: +0,27% Pontos: 63.920 
Máxima (pontos): 64.345 Míni-
ma (pontos): 63.150. Global 40 
Cotação: 949,413 centavos de 
dólar Variação: +0,53%.

Levantamento divulgado 
ontem (23), pelo Mi-
nistério da Agricultura 

mostra que 18 mercados 
já adotaram algum grau de 
restrição à entrada da carne 
brasileira após a Operação 
Carne Fraca, da Polícia Fe-
deral. Outros quatro manti-
veram o mercado aberto mas 
intensifi caram a fi scalização e 
três apenas enviaram pedidos 
de informação. 

Os dados mostram que o 
foco de preocupação do minis-
tério permanece. Hong Kong 
e China seguem sem permitir 
o desembaraço aduaneiro das 
cargas de carne e derivados 
que chegam ao País. Além 
desses dois, suspenderam 
temporariamente suas impor-

     

Agricultura: 18 mercados 
já adotaram algum grau de 
restrição à carne brasileira

tações: Chile, Argélia, Jamaica, 
Trinidad e Tobago, Panamá, 
Qatar, México, Bahamas e São 
Vicente de Granadina. 

Por outro lado, dois impor-
tantes mercados, o Japão e a 
União Europeia, suspenderam 
as compras apenas dos frigorífi -
cos alvo da operação. Também 
estão nesse grupo a África do 
Sul, a Suíça, a Arábia Saudita, 
o Canadá e o Egito. Os Esta-
dos Unidos mantiveram seu 
mercado aberto ao produto 
brasileiro, apenas reforçando 
os controles. A mesma coisa 
fi zeram o Vietnã, a Coreia do 
Sul e a Malásia. 

A Rússia, outro grande com-
prador de carne brasileira, 
enviou apenas um pedido de 
informações. Também fi zeram 

isso: Israel e Barbados. Mesmo os 
mercados que continuam aber-
tos não estão recebendo carne 
das plantas alvo da operação. Por 
decisão do governo brasileiro, es-
ses frigorífi cos não têm recebido 
licenças de exportação. 

O Ministério da Agricultura 
divulgou também uma carta 
recebida da embaixada da Pa-
lestina no Brasil. Ela informa 
que o Ministério da Economia 
Nacional da Palestina confi r-
mou que as carnes provenien-
tes do Brasil estão “em bom 
estado e não representam 
nenhum perigo para a saúde 
dos consumidores. 

Uma nota dos Estados Uni-
dos, datada de quarta-feira 
(22), trata de medidas adicio-
nais para garantir a segurança 

O Ministério da Agricultura divulgou nota recebida dos EUA afi rmando

que o mercado está aberto à carne.

da carne importada do Brasil. 
Os EUA não suspenderam a 
compra do produto, mas aper-
taram a fi scalização. 

A nota diz que nenhuma das 
plantas envolvidas no “escân-

dalo” da operação Carne Fraca 
enviou carne para lá. Ainda 
assim, o Serviço de Segurança 
Alimentar e Inspeção (FSIS, na 
sigla em inglês) intensifi cou a 
fi scalização das mercadorias no 

porto. “A agência vai manter 
indefi nidamente a reinspeção 
e testes patogênicos de 100% 
de todos os lotes de produtos 
regulados importados do 
Brasil” (AE).

O ministro Luís Roberto Bar-
roso, do STF, defendeu ontem 
(23) a proposta de que nas 
próximas eleições, em 2018, 
o voto se dê em lista fechada, 
na qual o eleitor vota na le-
genda e não em um candidato 
específi co. A proposta voltou a 
ser discutida abertamente no 
Congresso, sendo defendida 
pelo presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia e do Senado, 
Eunício Oliveira.

Barroso criticou o sistema 
atual, em que os deputados 
federais são eleitos de modo 
proporcional, mas o voto é no-
minal. Por esse modelo, o eleitor 
escolhe um candidato A, mas 
seu voto é contabilizado para a 
legenda e com isso, pode garan-
tir indiretamente a eleição de 
outro candidato B, que recebeu 
poucos votos diretos. “A vida 
demonstra que mais de 90% dos 
candidatos não são eleitos com 
votação própria. Portanto, o 
eleitor pensa que está elegendo 
quem ele quer, no entanto ele 
está elegendo quem ele não tem 
a menor ideia”, afi rmou Barroso, 
durante um seminário sobre re-
forma política e fi nanciamento 
de campanha no TSE.

Ministro Luís Roberto Barroso, 

do STF.

Depois de se manter em 
baixa por 33 meses consecu-
tivos, o Índice de Confi ança 
da Indústria (ICI) apresentou 
aumento de 2,9 pontos, atin-
gindo 90,7 pontos, na prévia 
da Sondagem da Indústria de 
Transformação, apurada pelo 
Ibre da FGV. Este foi o melhor 
resultado desde maio de 2014 
(92,2 pontos).

Para a coordenadora da pes-
quisa, Tabi Thuler Santos, há 
uma sinalização de retomada da 
confi ança, pois o levantamento 
mostra que o setor está deixan-
do “a zona mais crítica, embora 
ainda existam mais empresários 
insatisfeitos do que satisfeitos”. 
Caso isso se confi rme, observou 
Tabi, ficará demonstrada a 
possibilidade de retomada da 
economia, com crescimento da 
produção e do emprego.

Ela destacou que a recupe-
ração do otimismo empresarial 
está bem disseminada entre os 
vários setores. Do total de 19 
segmentos sondados, 15 (80%) 

O otimismo empresarial está 

bem disseminado entre

os vários setores.

JBS suspende produção 
de carne bovina
em 33 unidades 

Brasília - A JBS afi rmou ontem 
(23), em nota, que suspendeu, 
por três dias, a produção de carne 
bovina em 33 unidades das 36 que 
a empresa mantém no País. Para 
próxima semana, a companhia irá 
operar em todas as suas unidades 
com uma redução de 35% da sua 
capacidade produtiva. 

“Essas medidas visam ajustar a 
produção até que se tenha uma 
defi nição referente aos embargos 
impostos pelos países importa-
dores da carne brasileira. A JBS 
ressalta que está empenhada na 
manutenção do emprego dos 
seus 125 mil colaboradores em 
todo o Brasil”, destacou.

Na quarta-feira (22), a sus-
pensão já havia sido comuni-
cado para as unidades da JBS 
em Mato Grosso. A decisão 
não preocupa os pecuaristas 
da região no curto prazo. Com 
pastagens em bom estado 
graças às chuvas, eles têm 
condições de manter os animais 
nas propriedades, destacaram 
especialistas (AE).

O governo está fazendo o 
máximo possível para evitar 
aumento de impostos, afi rmou 
o ministro da Fazenda, Henri-
que Meirelles, ontem (23), no 
Palácio do Planalto. “Estamos 
fazendo máximo possível para 
evitar [o aumento de impostos] 
e é exatamente por isso que não 
anunciamos isso precipitada-
mente”, disse. O ministro desta-
cou que estão sendo verifi cadas 
as receitas que podem diminuir 
a necessidade de aumento de 
impostos. “Se for necessário au-
mentar imposto, será o menor 
possível”, acrescentou.

O anúncio sobre a decisão 
será feito na próxima terça-
feira. O governo fará essas de-
fi nições para conseguir cumprir 
a meta de défi cit primário de 
R$ 139 bilhões para este ano. 
Meirelles disse, ainda, que a 
meta de défi cit primário será 
cumprida, sem alterações. 

Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.

São Paulo - A Polícia Federal, 
em parceria com o Ibama e a 
Polícia Rodoviária Federal, 
defl agrou ontem (23), no su-
doeste do Estado do Maranhão, 
a Operação Maravalha. A ação 
é de combate à extração, ao 
transporte e à comercialização 
ilegal de madeira proveniente 
das terras indígenas Caru, Ara-
ribóia e da Reserva Biológica 
do Gurupi. Foram executadas 
10 interdições de serrarias 
clandestinamente instaladas 
nos municípios de Arame, 
Amarante e Buriticupu. 

A corporação suspeita que 
os estabelecimentos atuem 
receptando madeira extraída 
de terras indígenas. A operação 
resulta de três ações civis públi-
cas movidas contra os empre-
endimentos clandestinos. Mais 

O presidente Michel Temer 
disse que ligaria, ainda ontem 
(23), para o presidente da 
China, Xi Jinping, na tentativa 
de fazer com que o país volte 
atrás na decisão de suspender a 
importação de carne brasileira. 
Segundo Temer, o caso, desen-
cadeado após a Operação Carne 
Fraca, da Polícia Federal, “não 
poderia estar alcançando a 
dimensão a que chegou”.

A declaração foi feita durante 
a cerimônia de lançamento do 
Novo Processo de Exportações 
do Portal Único de Comércio 
Exterior. Ele aproveitou o evento 
para dizer que o governo preten-
de avançar no processo de des-
burocratização do país. “Vamos, 
ao longo do tempo, e até o fi m 
do ano, desburocratizar toda a 
administração pública”, afi rmou. 
Sobre os riscos que as denúncias 
da Operação Carne Fraca podem 
causar à economia brasileira, 
Temer disse que a mobilização 
da sociedade, e em especial da 
mídia, para reverter a situação 
foi de grande valia no sentido de 
evitar uma piora do cenário. 

“A sociedade se mobilizou para 
contestar aquilo que aparente-
mente poderia se transformar 

Presidente Michel Temer: logo 

superaremos esse embaraço.
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Reuters

Convênio Brasil/EUA 
Após mais de seis anos de nego-

ciações e ajustes, o Ministério da 
Defesa do Brasil e o Departamento 
de Defesa dos Estados Unidos 
concluíram a assinatura de um con-
vênio para a troca de informações 
em pesquisa e desenvolvimento no 
setor. O acordo permitirá aos dois 
países desenvolverem projetos 
tecnológicos em parceria na área 
da defesa, dinamizando a coope-
ração bilateral. 

Confi ança da indústria atinge o 
melhor resultado em quase três anos

deste mês. O número equivale 
a dois terços da composição 
mensal para o fechamento das 
consultas, a ser divulgada no 
próximo dia 29.

Nas entrevistas, foi constata-
da melhora tanto das conside-
rações sobre a situação atual 
quanto das projeções para o 
médio prazo. O Índice da Situa-
ção Atual (ISA) subiu 2,5 pontos 
e atingiu 88,9 pontos. O Índice 
de Expectativas aumentou 3,4 
pontos, para 92,7 pontos. 

A coordenadora do ICI ob-
servou que há um indicativo de 
que o fechamento do primeiro 
trimestre poderá ser o primeiro 
com alta na produção em 13 tri-
mestres”. Sobre o Nível de Utili-
zação da Capacidade Instalada 
da Indústria, que aumentou 0,2 
ponto percentual, atingindo 
74,5%, Tabi ressaltou que é o 
terceiro resultado seguido de 
crescimento. Porém, “esse ní-
vel mostra que a indústria ainda 
está muito ociosa”, acrescentou 
a pesquisadora (ABr).

estão indicando melhora do 
humor em relação à possibi-
lidade de ampliar a produção, 
o emprego, as vendas e os 
investimentos. Participaram 
do levantamento 781 empresas, 
cujos representantes foram 
ouvidos do dia 2 ao dia 20 

Governo está fazendo o possível 
"para não aumentar impostos"

“As coisas estão sendo feitas 
dentro da transparência e 
todos nós estamos cada vez 
mais empenhados. O país está 
cada vez mais se acostumando 
e esperando isso – discussões 
como essas, transparentes”, 
disse (ABr).

Operação Maravalha contra 
extração ilegal de madeira

de duzentos agentes, entre eles 
policiais federais, rodoviários 
federais, bombeiros militares 
e servidores do Ibama e do 
ICMBio, foram empenhados na 
a Operação Maravalha. A PF 
informa ainda que conta com 
apoio de dois helicópteros.

A corporação afi rma que os 
investigados responderão por 
crimes como desobediência 
à decisão judicial, receptação 
qualifi cada, ter em depósito 
produto de origem vegetal sem 
licença válida, dentre outros. 
Maravalha - nome dado à ope-
ração - é um termo usado para 
denominar os restos de serra-
gem de madeira em serrarias. 
A PF afi rma ter batizado a ação 
com esse nome já que o objetivo 
é o combate a estabelecimentos 
irregulares deste setor (AE).

Ministro Barroso, do STF, 
defende voto em lista fechada

Barroso defedeu que, pelo 
sistema de lista pré-ordenada, 
o eleitor pode analisar o paco-
te completo. “Aberto parece 
bacana e fechado parece ruim. 
No entanto, no sistema de lista 
pré-ordenada, você olha o pacote 
completo. Embora não possa 
eleger nominalmente, você 
sabe quem está mandando [ao 
Congresso]”, acrescentou. Uma 
das principais críticas à propos-
ta é a de que ela estaria sendo 
defendida neste momento com o 
objetivo de garantir a reeleição, e 
portanto o foro privilegiado, para 
parlamentares que são hoje alvo 
da Operação Lava Jato (ABr).

Temer elogia mobilização da 
sociedade após denúncias

em evento internacional desas-
troso. Tivemos pronta resposta e 
logo superaremos esse embara-
ço, que poderá causar prejuízos 
ao país. O Brasil todo colaborou 
para esse fato, que é um dos 
principais de nossa economia e 
não pode ter a credibilidade aba-
lada”, acrescentou. O secretário 
executivo de Comércio Exterior 
do Ministério da Indústria, Co-
mércio, Abrão Neto, disse que o 
governo ainda está mensurando 
os efeitos que as denúncias con-
tra a carne brasileira terão para 
a economia (ABr).
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COLUNA DO HERÓDOTO

O Estado sempre 

desconfi ou dos fi scais. E 

eles sempre procuraram 

escapar dos fi scais dos 

fi scais. 

As barreiras nas estradas 
podiam ser simples-
mente burladas e a 

fuga do pedágio muito fácil. 
As mercadorias chegavam no 
porto de duas formas. Uma 
através dos carimbos ofi ciais, 
selos, lacres e outros atributos 
da burocracia estatal. O outro 
era através de embalagens não 
usuais, mas que passavam nas 
barbas da fi scalização e iam 
para os navios. Uma parte 
chegava no porto de destino, a 
outra parte permanecia a bor-
do e só desembarcava de forma 
furtiva. De lá ia para as mãos 
de agiotas que trocavam por 
produtos industrializados. 

El Rey de Portugal bem que 
tentou de todas as formas orga-
nizar o sistema de fi scalização 
das minas de ouro e diamantes 
das Gerais, mas foi em vão. 
Ameaças, execuções públicas, 
casas de fundição, barreiras 
militares, nada surtia o efeito 
que Portugal esperava. Quem 
poderia imaginar que naqueles 
santos artesanais de madeira 
continham ouro em pó para ser 
contrabandeados? Só o povo, 
que os apelidou de “santinho 
do pau oco.”

A burocracia se divide em 
pelo menos três estamentos 
ou castas. Gerações inteiras 
se sucederam desde os tem-
pos da república velha nos 
escaninhos das repartições, 
principalmente nas federais. 
Para os menos aquinhoados 
em conhecimento de gente 
importante e infl uente restava 
as áreas estaduais e em último 
caso as municipais. A casta 
social intermediária era a dos 
fi scais . 

Os canais de ascensão para o 
andar de cima eram estreitos, 
esguios e para muitos dependia 
do destino ser nomeado chefe 
de algum setor da burocracia 
estatal. Ainda assim era uma 

carreira perseguida por todo 
o país e políticos de todos os 
matizes se empenhavam para 
nomear alguém de confi ança 
em um posto de fi scalização. 

Fosse um parente ou um 
cabo eleitoral fi el e que pudes-
se corresponder a confi ança 
nele depositada e devolver ao 
seu bem feitor benesses que 
podiam ser em dinheiro, facili-
tação para fugir de pagamentos 
de impostos ou produtos, ou 
simplesmente informação pri-
vilegiadas. O anunciou de uma 
batida da fi scalização sobre o 
seu negócio, por exemplo. 

Criou-se no Brasil a cultura 
que é preciso corromper o 
fi scal. Tanto os que agem fora 
da lei como os que procuram 
obedecê-la. É compreensível 
que os que atuam fora da lei 
tentem subornar os fi scais. Mas 
porque os que os que sequem 
as normas também tentam? É 
o temor da burocracia estatal. 
Podem achar pelo em ovo, 
destruir o negócio, fechar 
empresas, denunciar na mídia, 
dizem. Pelo sim, pelo não é 
melhor entrar no esquema e 
pagar. 

Os fi scais se compõem de 
uma massa imensa de fun-
cionários espalhados nas três 
esferas do poder. O Estado 
desconfi a de tudo e de todos. 
Parte do princípio, correto ou 
não, que a imensa maioria, 
se puder, não paga imposto, 
vende gato por lebre, não 
cumpre contrato, mistura 
papelão no embutido, melado 
no mel, bromato no pãozinho, 
água contaminada na verdura, 
constrói onde bem entende, 
compra produto pirata, vende 
fumaça embalada como ar do 
Himalaia.... 

Para isso é preciso um ba-
talhão de funcionários para 
tentar impedir a burla da lei. 
Ainda não é possível acreditar 
no rótulo do produto, nem 
quando tem o carimbo do 
serviço de inspeção.

Heródoto Barbeiro é âncora do 
Jornal da Record News e do Blog do 

Barbeiro no R7 (herodoto@r7.com)

COLUNA DO HERÓDOTOO HERÓDOTO

Heródoto Barbeiro (*)

Escaninhos das 
repartições

José Hamilton Mancuso
2003/2017

Em 2014, dos 158 milhões 
de brasileiros de 15 anos 
de idade ou mais que foram 
entrevistados sobre a frequ-
ência a curso de qualifi cação 
profi ssional, apenas 3,4 mi-
lhões (2,2%) cursavam essa 
modalidade. No entanto, 40,2 
milhões de pessoas disseram 
ter interesse nesse tipo de 
educação. As informações 
constam do Pnad 2014, divul-
gado ontem (23) pelo IBGE. 
A qualifi cação é a modalidade 
da educação profi ssional mais 
acessível à população, uma vez 
que muitos dos seus cursos 
não requerem escolaridade 
mínima para frequentá-los.

Entre os motivos apresen-
tados para não terem feito 
curso de qualifi cação profi s-
sional está a difi culdade para 
conciliar com o trabalho ou as 
atividades domésticas, citada 
por 34,4% das pessoas. Além 
disso, 26,8% disseram que não 
tinham condições de pagar o 
curso e 20,8% informaram que 
não existia o curso desejado 
ou a vaga na localidade onde 
moravam. “O desejo é grande 
de buscar qualifi cação, mas 
existem barreiras que não 
necessariamente têm a ver 
com quem está ofertando o 
curso. A grande questão foi a 
difi culdade de conciliar o curso 
com o trabalho e com a vida do-
méstica”, disse a pesquisadora 
do IBGE Marina Aguas.

Segundo ela, a educação 
profi ssional gera benefícios 

A qualifi cação é a modalidade da educação profi ssional mais 

acessível à população.
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A Secretaria Especial de 
Agricultura Familiar e do De-
senvolvimento Agrário (Sead) 
lançou ontem (23), em Brasí-
lia, a campanha internacional 
“#MulheresRurais, mulheres 
com direitos”. O objetivo é dar 
visibilidade a essas mulheres e 
ao trabalho que desempenham 
para o desenvolvimento socio-
econômico e sustentável. “A 
mulher rural é a protagonista 
do desenvolvimento sustentá-
vel. E é para isso que estamos 
trabalhando, para que ela re-
conheça o seu papel”, disse a 
coordenadora de Políticas para 
as Mulheres da Sead, Solange 
da Costa.

As mulheres têm papel funda-
mental na agricultura familiar 
e camponesa do país, mas não 

Mais de 14 milhões de mulheres que estão nas lavouras.

A Polícia Federal, em parceria 
com o Ministério da Transparência 
e a  Controladoria-Geral da União 
(CGU), defl agrou ontem (23) em 
Belém e em Brasília a segunda fase 
da Operação História de Pescador. 
O objetivo é aprofundar as conclu-
sões da primeira fase, defl agrada 
no ano passado, quando foi de-
sarticulada organização criminosa 
que atuava na Superintendência 
Federal da Pesca no Pará.

Segundo a CGU, as investigações 
à época constataram que pessoas 
sem vínculo funcional atuaram 
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Prêmio Ernesto 
Illy tem 3 
vencedores de 
Minas

Os produtores CBI Agrope-
cuária, da Chapada de Minas, 
Juliana Tytko Armelin, do Cer-
rado Mineiro, e Rafael Marques 
de Araújo, das Matas de Minas, 
foram os cafeícultores vence-
dores do 26º Prêmio Ernesto 
Illy de Qualidade do Café para 
Expresso. A cerimônia de pre-
miação foi realizada na última 
semana, em São Paulo, e contou 
com a presença do CEO da 
marca italiana, Andrea Illy, que 
reconheceu os três melhores 
grãos arábica como os melhores 
da safra 2016/2017.

Proprietária da fazenda Terra 
Alta, em Ibiá, Armelin também 
foi vencedora da edição ante-
rior do prêmio. Já Rafael, da 
fazenda Córrego da Serra, em 
Manhuaçu, e a CBI, da fazen-
da Tecad, em Minas Novas, 
estreiaram no pódio logo no 
primeiro ano de participação. 
Os três produtores receberam 
um cheque de R$10 mil cada 
e diplomas da premiação. A 
marca italiana ainda ofereceu, 
ao todo, mais de R$100 mil em 
prêmios.

Além disso, os vencedores 
concorrerão ao 2º Prêmio In-
ternacional Ernesto Illy de Qua-
lidade do Café para Espresso, 
que acontece em outubro, em 
Nova York, nos Estados Unidos. 
A premiação internacional 
reunirá 27 representantes de 9 
países produtores. A honraria, 
entregue anualmente desde 
1991, homenageia cafeicultores 
que produzem café de quali-
dade e de maneira sustentável 
(ANSA/COM ANSA).

A terceirização é quando 
uma empresa contrata 
outra para prestar de-

terminados serviços. O texto 
aguarda agora sanção do presi-
dente Michel Temer para entrar 
em vigor. 

Saiba o que prevê o projeto 
aprovado:
 • Atividade-fi m - Pelo pro-

jeto, as empresas poderão 
contratar trabalhadores 
terceirizados para exerce-
rem cargos na atividade-
fi m, que são as principais 
atividades da empresa. 
Atualmente, não existe 
uma legislação específi ca 
sobre a terceirização. Mas 
decisões da Justiça do 
Trabalho determinam que 
a terceirização é permitida 
apenas para as chamadas 
atividades-meio, ou seja, 
funções secundárias que 
não estão diretamente li-
gadas ao objetivo principal 
da empresa, como serviços 
de limpeza e manutenção. 
O projeto prevê que a 
contratação terceirizada 
de trabalhadores poderá 
ocorrer sem restrições em 
empresas privadas e na 
administração pública.

 • Trabalho temporário 

- Foi alterado também o 
tempo máximo de contra-

Entenda o projeto de lei da 
terceirização aprovado pela Câmara
A Câmara dos Deputados aprovou quarta-feira (22) o projeto que libera a terceirização para todas as 
atividades das empresas
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- É facultativo à empre-
sa contratante oferecer 
ao terceirizado o mesmo 
atendimento médico e 
ambulatorial dado aos seus 
empregados, incluindo 
acesso ao refeitório. A 
empresa é obrigada a ga-
rantir segurança, higiene 
e salubridade a todos os 
terceirizados. 

 • Causas trabalhistas - Em 
casos de ações trabalhistas, 
caberá à empresa terceiri-
zada que contratou o tra-
balhador pagar os direitos 
questionados na Justiça, 
se houver condenação. 
Se a terceirizada não tiver 
dinheiro ou bens para arcar 
com o pagamento, a empre-
sa contratante dos serviços 
será acionada e poderá 
ter bens penhorados pela 
Justiça para o pagamento 
da causa trabalhista.

 • Previdência - O projeto 
aprovado segue as regras 
previstas. Com isso, a em-
presa contratante deverá 
recolher 11% do salário 
aos terceirizados para a 
contribuição previdenci-
ária patronal. E a contra-
tante poderá descontar o 
percentual do valor pago 
à empresa terceirizada 
(ABr). 

tação de um trabalhador 
temporário, passando de 
três meses para seis meses. 
Há previsão de prorroga-
ção por mais 90 dias. O 
limite poderá ser alterado 
por meio de acordo ou 
convenção coletiva de 
trabalho. O trabalhador 
que tiver cumprido todo 
o período (incluindo com 
a prorrogação) só poderá 
ser admitido novamente 
pela mesma empresa con-
tratante após 90 dias do fi m 
do contrato.

O projeto também permite a 
contratação de trabalhadores 

temporários para substituir 
empregados de serviços es-
senciais que estejam em greve. 
Fica proibida a contratação de 
trabalhadores por empresas 
do mesmo grupo econômico, 
quando a prestadora de serviço 
e a empresa contratante têm o 
mesmo controlador.
 • Quarteirização - Confor-

me o projeto, será permiti-
do à empresa de terceiri-
zação subcontratar outras 
empresas para realizar 
serviços de contratação, 
remuneração e direção do 
trabalho, que é chamado 
de “quarteirização”.

 • Condições de trabalho 

3,4 milhões com 15 anos ou 
mais fi zeram qualifi cação 

profi ssional em 2014

para a economia como um todo 
e pode aumentar a produti-
vidade do país. “Espero que 
as pessoas vejam a educação 
profi ssional como uma forma 
de qualifi car o capital humano, 
que gera retorno e algo positivo 
para elas”, afi rmou. Até 2014, 
24,7 milhões de pessoas fi zeram 
um curso de qualifi cação profi s-
sional, sendo que 15,7 milhões 
o frequentaram até 2010 e 9 
milhões entre 2011 e 2014. “É 
válido ressaltar que, nos quatro 
anos do período entre 2011 e 
2014, o número de pessoas 
que cursaram a qualifi cação 
profissional correspondeu a 
quase 60% daquelas que fre-
quentaram a modalidade até 
2010”, diz a pesquisa.

Em 2014, dos 9 milhões de es-

tudantes do ensino médio, 812 
mil (9%) frequentavam curso 
técnico, sendo 9,2%, mulheres, 
e 8,8%, homens. No passado, 
a proporção de pessoas que 
frequentaram curso técnico 
era maior entre os homens 
(13,7%) do que entre as mu-
lheres (11,2%), mas a pesquisa 
não indica quando houve a 
inversão. Segundo o levanta-
mento, 59,7% das pessoas que 
concluíram essa modalidade de 
curso já haviam trabalhado em 
sua área de formação e 40,3% 
nunca trabalharam. Para quem 
trabalhava na área, 48,2% disse-
ram que o conteúdo aprendido 
no curso foi determinante para 
conseguir um emprego e 28% 
informaram que o diploma foi 
o diferencial (ABr).

Brasil lança campanha pelo 
empoderamento das mulheres rurais

no reconhecimento do papel 
fundamental das mulheres do 
campo para a vida de cada um 
dos brasileiros.

Mais de 14 milhões de mu-
lheres que estão nas lavouras, 
comunidades quilombolas e 
indígenas, nas reservas extra-
tivistas, são protagonistas da 
agricultura familiar no Brasil, 
sendo que 45% dos produtos 
são plantados e colhidos pelas 
mãos femininas. Segundo dados 
do Censo 2010, as mulheres 
rurais são trabalhadoras, res-
ponsáveis, em grande parte, 
pela produção destinada ao 
autoconsumo familiar e con-
tribuem com 42,4% do ren-
dimento familiar. O índice é 
superior ao observado nas áreas 
urbanas, de 40,7% (ABr).

têm o reconhecimento mereci-
do. “Sofrem com o preconceito, 
com a desigualdade de gênero 
e com tantos outros proble-
mas que herdaram da vida. 

Ainda há um longo caminho 
para o equilíbrio de direitos e 
oportunidades entre homens 
e mulheres”, disse, acrescen-
tando que é preciso avançar 

Operação apura fraude na 
concessão do seguro-defeso

dentro do órgão, utilizando-se de 
senhas de trabalhadores terceiriza-
dos (fornecidas em troca de dinhei-
ro) para incluir, alterar ou modifi car 
os bancos de dados referentes ao 
cadastro de pescadores. “A fraude 
tinha participação de servidores da 
SFPA, inclusive da então superin-
tendente”, informou.

Estão sendo cumpridos seis 
mandados de busca e apreensão 
e três de condução coercitiva. 
Além de policiais federais, quatro 
auditores da CGU colaboram com 
as atividades (ABr). 
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Gerenciando o lançamento 
de produtos e serviços

Uma das tarefas 

empresariais que 

envolvem grandes 

riscos é o lançamento de 

produtos e serviços no 

mercado

Normalmente, está em 
jogo uma novidade 
que será apresentada 

ao mercado: para compensar 
os elevados custos do lança-
mento torna-se necessária 
uma articulação mais intensa 
com o público; ou seja, é pre-
ciso magnetizar atenções do 
maior número de pessoas. A 
engenharia precisa realizar 
trabalhos para a estruturação 
tecnológica dos produtos a 
serem lançados, aprimorar 
características funcionais, in-
tensifi car garantias em termos 
de prazos e as coberturas.

Para o lançamento deter-
minam-se as especifi cações 
técnicas desejáveis para os 
projetos, indicando-se to-
lerâncias e desempenhos 
desejáveis para uma ampla 
satisfação de necessidades de 
clientes. Um sistema de qua-
lidade aprimorado e grande 
densidade de comunicação 
das características dos pro-
dutos e serviços devem se 
transmitidas aos clientes.

Nos lançamentos de auto-
móveis, realizam-se normal-
mente expressivas mudanças 
estéticas e estruturais (mais 
profundas). Neste mercado, 
indicadores internacionais 
mostram que em poucos anos 
são lançados novos produ-
tos.  Isto se deve à dinâmica 
empregada no seu sistema 
de fabricação, anteriormente 
discutido nesta obra.

O fator tecnológico é uma 
das características que mais 
contribui para uma fi xação de 
imagem corporativa no mer-
cado. Elementos tais como o 
número de válvulas, cavalos-
vapor, modalidades do sistema 
de injeção de combustível, o 
torque, o desempenho e os 

coeficientes de penetração 
aerodinâmica são valorizados, 
assim como condições de co-
modidade e conveniência.

Dos veículos extremamente 
pequenos (desenvolvimentos 
iniciais com três rodas, por 
exemplo), a indústria automo-
bilística passou a construir uni-
dades que chegavam a pesar 
mais de duas toneladas, com 
motores de 8 (oito) cilindros 
(ou mais), e 5.000 (cinco mil) 
cilindradas (ou mais). Ultima-
mente as carrocerias podem 
ser fabricadas em alumínio, ou 
polímeros, tais como as fi bras 
de carbono, por exemplo, pro-
porcionando leveza e proteção 
duradoura contra corrosão.

Motores são de menor tama-
nho, normalmente com cerca de 
1.000 a 2000 cilindradas, porém 
recursos tecnológicos tais como 
turbo-compressores, 16, 24 
válvulas permitem obter maior 
rendimento e economia em 
relação aos modelos anteriores. 
Durante a fase de lançamentos 
de produtos, as apreensões são 
muito grandes e a pressão por 
resultados é enorme, sendo que 
da magnitude da velocidade 
da introdução de produtos 
organizacionais nos mercados 
deriva a rentabilidade durante 
o ciclo de vida do produto ou 
serviço.

Após a introdução dos pro-
dutos nos mercados, sucede a 
fase de manutenção na qual as 
tensões são menores o traba-
lho de marketing se reduz ao 
mínimo necessário para obter 
resultados, no sentido de que 
não existam perdas em termos 
de participação de mercado. 

Necessário se faz de tempos 
em tempos, que produtores 
realizem grandes mudanças 
nas suas linhas ou nos seus 
produtos.

(*) - É doutor em Ciências Empre-
sariais pela Universidad Del Museo 

Social Argentino, mestre em Adminis-
tração pela PUC-SP, especialista em 

Marketing pela ESPM e graduado em 
Administração pela Universidade São 

Marcos. É professor da IBE-FGV.

Robson Paniago (*)

A - Parceiros para Concerto 
A Orquestra Experimental da UFSCar busca patrocinadores para realizar 
o seu tradicional Concerto de Inverno, que acontece em julho. O Governo 
do Estado autorizou a captação de recursos por meio do Programa de 
Ação Cultural, que permite às empresas, além de associar suas marcas 
ao evento, receberem de volta o valor investido na forma de desconto 
no ICMS. Há 25 anos, a Orquestra da UFSCar contribui na formação 
de músicos e democratiza o acesso à música instrumental. O Concerto 
de Inverno terá duas apresentações com um músico convidado. Estão 
previstas a contratação de toda a infraestrutura de apresentação e 
transporte, divulgação e o registro em vídeo para publicação na Internet. 
Informações: (www.orquestraufscar.com.br). 

B - Fábrica em Manaus
A Termomecanica investiu R$ 8 milhões na implantação de uma nova 
fábrica, localizada no polo industrial de Manaus, que deve entrar em 
operação a partir de abril. A nova unidade cria condições para que a 
empresa, líder do setor de transformação de metais não ferrosos, cobre 
e suas ligas, passe a atender com mais agilidade e preços competitivos os 
fabricantes do setor de refrigeração, que em grande parte se concentram 
na região. A expectativa é de que, a partir de 2018, a Termomecanica da 
Amazônia esteja usando 100% de sua capacidade instalada, atingindo a 
produção de 150 toneladas mensais de insumo para atender a indústria 
de refrigeração. Fundada em 1942, com um capital de 200 dólares, pelo 
engenheiro Salvador Arena, é altamente capitalizada, com um patrimônio 
líquido avaliado em mais de 800 milhões de dólares.

C - Taça Exclusiva 
O restaurante Abbraccio Cucina Italiana, e a Stella Artois, se uniram 
para proporcionar aos clientes uma experiência extraordinária com a 
promoção ‘A taça Stella Artois pode ser sua’. Até o dia 7 de abril, na 
compra de um prato principal e dois chopes Stella, os clientes serão 
presenteados com uma taça clássica da Stella Artois. A ação é válida 
em todos os restaurantes Abbraccio durante o Celebrare, tradicional 
happy hour da casa, e também durante o jantar a partir das 17h30. No 
Celebrare, que acontece de segunda a sexta, exceto feriados, das 17h30 
às 20h00,as bebidas alcóolicas têm 50% de desconto, exceto vinhos, 
garrafas e cervejas importadas. Mais informações: (www.abbracciores-
taurante.com.br).

D - Segmento Sorveteiro
Único e mais importante evento destinado ao setor no Brasil, a Fispal 
Sorvetes, Feira Internacional de Tecnologia para a Indústria de Sorveteria 
Profi ssional, acontece entre 6 e 9 de junho, no Expo Center Norte, reunindo  
profi ssionais de sorveterias, indústrias de sorvetes, supermercados, restau-
rantes, além de distribuidores e lojistas de toda a América Latina. A feira 
abrange novidades relacionadas a uma das sobremesas mais consumidas 
entre os brasileiros – o país é o sexto maior mercado de sorvete no mundo. 
As marcas expositoras apresentarão novidades em equipamentos, insumos 
e ingredientes, embalagens, refrigeração, armazenagem, logística e áreas 
relacionadas ao setor sorveteiro (www.fi spalsorvetes.com.br).

E - Patologia Clínica
Estão abertas as inscrições para o 51º Congresso da Sociedade Brasileira 
de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial, que ocorre entre os dias 26 e 29 
de setembro no Anhembi. As inscrições antecipadas com desconto para o 
evento devem ser feitas pela internet. O tema central é “A Medicina Labo-
ratorial na assistência à saúde”. O evento vai discutir o papel da patologia 
clínica na assistência à saúde e os laboratórios como uma fonte importante 
de informação e auxílio aos clínicos, otimizando os recursos diagnósticos e 
melhorando os desfechos clínicos. Em relação à gestão em saúde, o congresso 
propõe abordagens sobre os principais pilares de gerenciamento aplicado 
aos laboratórios. Outras informações em (www.cbpcml.org.br). 

F - Caminho de Santiago 
“O Caminho de Santiago não é uma viagem. É um projeto de vida”. É assim 
que o jornalista Daniel Agrela defi ne a rota milenar de Compostela. Autor 
de ‘O Guia do Viajante do Caminho de Santiago’, Agrela ministra a segunda 
ofi cina presencial para quem quer percorrer os 800 km ao norte da Espanha. 
A Ofi cina para Formação de Peregrinos ocorre amanhã (25) e domingo 
(26). A viagem tem uma complexidade: é preciso, em média, 30 dias para 
percorrer todas as etapas. Para isso, é necessário estar preparado. O curso 
aborda planejamento fi nanceiro, como é o dia a dia, em que época do ano ir, 
onde dormir, qual a melhor forma de se alimentar, o que levar na mochila, 
além de diversas questões relacionadas à segurança e infraestrutura do 
trajeto. Saiba mais em (www.ofi cinaparaperegrinos.com).

G - Fazenda Cobra ICMS
A Secretaria da Fazenda encaminhou 32,4 mil avisos e notifi cações de 
cobrança aos contribuintes do ICMS em todo o Estado de São Paulo. As 

correspondências somam R$ 556 milhões em débitos de contribuintes 
do Regime Periódico de Apuração e aos optantes do Simples Nacional. O 
contribuinte que receber a notifi cação de débito tem 30 dias para efetuar 
o pagamento da dívida ou apresentar defesa. É possível emitir a guia 
de arrecadação ou obter informações sobre parcelamento no endereço 
(www.pfe.fazenda.sp.gov.br). O envio de notifi cações de cobrança já faz 
parte dos procedimentos do Fisco Estadual para recuperação de cré-
ditos tributários, sendo o contribuinte informado que o não pagamento 
implicará em inscrição do débito na dívida ativa. 

H - Vulnerabilidade Social
A APAM (Associação Paulista de Amparo à Mulher) objetiva apoiar 
mulheres e famílias em situação de vulnerabilidade social, promovendo 
atividades de orientação para o desenvolvimento pessoal e profi ssional. 
A consultoria gratuita faz parte do cronograma de sua atividade. Os en-
contros ocorrem das 8h30 às 9h30, nas seguintes datas: 4 de abril, 2 de 
maio, 6 de junho, 4 de julho, 1 de agosto, 5 de novembro, 3 de outubro 
e 7 de novembro, na Rua Dona Elisa, 133, Barra Funda. As participan-
tes poderão despertar seu potencial interno, trabalhar características 
como a maleabilidade, capacidade para ideias, determinação, entre 
outras. Para participar, basta ligar para  3662-3115. As atividades são 
totalmente gratuitas e ministradas por profi ssionais voluntários. Saiba 
mais em (www.apamsp.org.br).

I - Atualização em Endodontia 
A Faculdade de Odontologia da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas 
começa o ano letivo com uma série de cursos de atualização profi ssional 
que são bastante úteis, tanto para quem já tem experiência, como para 
recém-formados que começam a traçar um projeto de carreira. Nesta 
segunda-feira (27), tem início o curso de atualização em Endodontia sob 
o comando do especialista Manoel Eduardo de Lima Machado. Com cinco 
meses de duração e aulas às segundas-feiras, das 14h00 às 19h00, apre-
senta novas tecnologias que oferecem uma relação custo-benefício mais 
adequada à realidade social, abordando os princípios básicos do ponto de 
vista técnico e biológico. Mais informações: (http://www.faoa.edu.br/index.
php/curso/47/atualizacao/novas-tendencias-em-endodontia).

J - Mundial de Karaokê
O maior campeonato de karaokê do mundo, o KWC - Karaoke World Cham-
pionships - terá etapas realizadas no Brasil e abre as inscrições para os 
cantores amadores. Para participar, os interessados devem entrar no site do 
campeonato (www.kwcbrasilofi cial.com) efetuar a inscrição e o pagamento 
da taxa, e escolher a casa onde participarão de uma etapa classifi catória. 
Poderão participar cantores amadores com idade entre 18 e 60 anos, desde 
que não vivam exclusivamente de canto, sejam patrocinados ou tenham 
contratos com gravadoras ou produtoras de espetáculos. O KWC é um cam-
peonato mundial que reúne uma média de 30 países para disputar os títulos 
de Campeões mundiais. Neste ano, a grande fi nal mundial será realizada em 
Helsinki, com a presença de um cantor e de uma cantora do Brasil.

O Índice de Preços ao Consu-
midor Semanal (IPC-S) voltou 
a acelerar na terceira prévia de 
março com variação de 0,39%, 
resultado 0,04 ponto percentual 
acima do registrado na segunda 
apuração do mês (0,35%). Entre 
a primeira e a segunda pesquisa 
do mês, a taxa tinha apresentado 
uma a diferença de apenas um 
ponto percentual ao passar de 
0,34% para 0,35%. O levanta-
mento é feito pelo Ibre/FGV em 
Recife, Salvador, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Belo Horizonte, Bra-
sília e Porto Alegre.

Em quatro das oito grupos 
pesquisados, foram constatados 
aumentos no ritmo de remar-
cação de preços com destaque 
para alimentação com alta de 
0,42% ante 0,25%.Os itens que 
mais pressionaram essa classe 
de despesa foram os laticínios, 
que fi caram 1,02% mais caros 
sobre um aumento de 0,57%. 
Em habitação, o índice subiu de 
0,72% para 0,94%, ainda sob a 
infl uência, principalmente, da 
conta de luz (de 2,91% para 
4,62%). 

Houve de remarcação de preços com destaque para alimentação.

A meta é reduzir o tempo 
de exportações de 13 
para 8 dias e de importa-

ção de 17 para 10 dias, quando 
o projeto estiver totalmente 
implementado. O objetivo é 
também oferecer trâmites sim-
plifi cados para vendas externas 
com eliminação de documentos 
e etapas. 

Segundo o Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio, o novo processo 
vai alcançar cerca de 5 mi-
lhões de operações anuais de 
exportações, envolvendo mais 
de 25,5 mil empresas. Na fase 
inicial, o projeto só contempla 
as exportações realizadas por 
transporte aéreo, por meio 
dos aeroportos de Guarulhos, 
Viracopos, Galeão e Confi ns, 
sujeitas a controle apenas da 
Receita Federal. A proposta do 
governo é estender a medida 
para todos os aeroportos do 
país e demais modais (marí-
timo, fl uvial, rodoviário e fer-
roviário, além das operações 
com intervenção de outros 
órgãos federais, ao longo 
deste ano.

Governo quer agilizar exportações de produtos feitas por aviões.
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Simplifi cando processos, prazo 
médio para exportação pode cair 40%
O prazo para vendas de produtos ao exterior poderá ser reduzido em cerca de 40%, segundo 
estimativa do governo, que lançou ontem (23) o ‘Novo Processo de Exportações do Portal Único do 
Comércio Exterior’ (sicomex.gov.br)

Segundo o ministério, a fase 
inicial nos quatro aeroportos 
agilizará o desembaraço das 
mercadorias de elevado valor 
agregado que representaram, 
em 2016, quase US$ 6 bilhões 
em exportações, 55,7% das 
operações realizadas por via 
aérea. No próximo mês, será 
iniciada a inclusão do modal 
aquaviário e em maio ao terres-
tre. Em junho, serão incluídas 

as operações amparadas pelo 
Regime Especial de Drawback 
(suspensão de tributos inciden-
tes sobre insumos importados 
para utilização em produto 
exportado). 

O Portal Único do Comér-
cio já permite consultas em 
tempo real sobre a situação de 
exportações e importações. Os 
usuários podem também anexar 
documentos eletronicamente, o 

que possibilitou a eliminação de 
99% do papel nas operações. A 
CNI disse que o Portal Único re-
duzirá também custos. Segundo 
a entidade, “um dia de atraso 
com burocracia alfandegária 
eleva o custo do produto entre 
0,6% e 2,1%”. Para a CNI, 26,4% 
das pequenas e médias empre-
sas e 6,4% das grandes usam 
aviões para escoar a produção 
(ABr).

Alimentos, conta de luz e 
cigarros pressionam infl ação

No grupo despesas diversas, 
a taxa passou de 0,70% para 
0,80%, com a pressão vinda 
dos cigarros (de 0,94% para 
1,32%) e, em saúde e cuidados 
pessoais, houve alta de 0,61% 
sobre uma elevação anterior de 
0,56%. Neste último grupo, o 
motivo foi a correção de preços 
dos artigos de higiene e cuidado 
pessoal (de 0,17% para 0,76%). 
Em sentido oposto, ocorreu 
queda de 0,03% em transportes, 
após uma variação de 0,23%, 
no levantamento da segunda 
prévia. 

O recuo foi provocado, prin-
cipalmente, pela redução no 
preço da gasolina (de -0,34% para 

-1,22%). Já em comunicação 
foi verifi cada uma desacelera-
ção (de -0,51% para -0,77%), 
puxada pela tarifa de telefone 
residencial (de -2,05% para 
-2,96%). Os itens que mais pres-
sionaram a infl ação no período 
foram tarifa de energia elétrica 
(4,62%), plano e seguro saúde 
(1%), condomínio residencial 
(1,25%), refeições em bares 
e restaurantes (0,46%) e leite 
tipo longa vida (2,39%). Os 
que ajudaram a compensar 
esses aumentos foram gasolina 
(-1,22%), tarifa de telefone resi-
dencial (-2,96%), passagem aé-
rea (-12,19%), etanol (-2,20%) 
e maçã (-9,33%) (ABr).

Oportunidades a empresas 
brasileiras no Peru

Empresas brasileiras poderão ter 
acesso facilitado a um mercado de 
US$ 13 bilhões, que são as compras 
públicas do governo peruano. A 
possibilidade é prevista em acordo 
entre o Brasil e o Peru, objeto do 
projeto aprovado pelo Plenário do 
Senado ontem (23) e encaminhado 
à promulgação. Para o relator, sena-
dor Armando Monteiro (PTB-PE), 
trata-se de um acordo inédito que 
está servindo de referência para 
negociações com outros países. 

Por ele, empresas brasileiras são 
autorizadas a atuar no Peru em 
condições de igualdade com com-
panhias provenientes de países da 
Parceria Transpacífi co (TPP) e da 
Aliança do Pacífi co. Armando explica 
que o Peru exige depósito prévio 
de 5% da capacidade máxima das 
empresas brasileiras interessadas 
em participar dessas licitações. Com 
a implementação do acordo, será 
eliminada essa exigência — que já 
não é feita às empresas de países do 
TPP e da Aliança do Pacífi co.

O TPP criou uma área de livre-
comércio entre países da Ásia, da 
Oceania, da América do Norte e da 
América do Sul. O tratado prevê a 
integração econômica, a padroniza-
ção das leis trabalhistas, o desenvol-
vimento de ações ambientais comuns 
e o aumento de investimentos. Além 
disso, foi antecipado calendário de 
desgravação tarifária (eliminação 
de tarifas aduaneiras) de veículos 
leves, o que amplia oportunidade de 
exportação para a indústria automo-
bilística brasileira (Ag.Senado).

3ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0105116-80.2009.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Anderson Suzuki, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Rosemar Fontana 
Pinto, CPF 013.871.588-21, RG 140627418 e Elza Maciel, CPF 272.990.818-81, RG 26130291, que lhes 
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Giovanni Marranghello, 
objetivando receber a quantia de R$ 21.085,30 (maio/2015), referente ao contrato de aluguel do imóvel 
situado na Rua Paulo Avelar, 1013/1021, casa 3, loja 3, Vila Dom Pedro II, Nesta, e assinado entre as 
partes em 22.01.2007. Encontrando-se as executadas em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO ARRESTO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 3 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, paguem o valor da dívida, 
acrescida dos honorários advocatícios do exequente, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor 
atualizado do débito, ou embarguem a execução no prazo de 15 (quinze) dias. Caso o(a,s) executado(a,s) 
efetue(m) o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela 
metade (art.652-A, parágrafo único, do Código do Processo Civil). BEM ARRESTADO: imóvel, constituído 
no apartamento nº 917, localizado no 10º pavimento ou 9º andar do “EDIFÍCIO MORUMBI BUSINESS 
APART HOTEL”, situado à Rua Dr. Shibata Miyakoshi nº 183, Jardim Paraíso do Morumbi, no 30º 
Subdistrito Ibirapuera, com a área útil de 34,46 metros quadrados, a área comum de 28,72 metros 
quadrados, a área total de 63,18 metros quadrados, e a fração ideal de 0,6709% nas coisas de uso e 
propriedade comuns. Contribuinte nº 170.042.0218-5 (Av.3) e vaga nº 27. Matrícula nº 141.255 do 15º 
CRI, do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), o(a)(s) Sr(a)(s). Elza Maciel, CPF nº 
272.990.818-81, RG nº 26130291. Não embargada a execução, as executadas serão consideradas revel, 
caso em que será nomeado curador especial, e o arresto será convertido em penhora. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 06 de fevereiro de 2017. 
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Polivalência –
o segredo das

ideias disruptivas

Startup: palavra que a 

cada dia que passa se 

torna mais presente no 

nosso vocabulário

O conceito de uma em-
presa gera lmente 
composta por jovens 

despojados – de bermuda em 
um fundo de garagem ou em 
alguma poltrona de cafete-
ria – surge praticamente do 
nada com uma ideia mágica e 
que ajuda a mudar o mundo 
enquanto gera milhares de 
lucros durante a sua jornada de 
desenvolvimento. A primeira 
vista, este é o retrato mais 
comum de uma startup. 

No entanto, o que poucos 
dizem é que não basta apenas 
uma ideia para obter o tão 
sonhado êxito. É preciso que 
haja a soma de várias delas e 
somente as melhores, aquelas 
formadas por um misto de 
pensamentos totalmente dis-
tintos, é que irão gerar solidez 
e riqueza de valor. Assim, uma 
ideia gerará uma boa solução 
que, por sua vez, é fruto da 
polivalência de uma equipe.

As startups, não necessa-
riamente, precisam trabalhar 
com tecnologia ou ser da área 
em questão (apesar de que, 
no geral, elas são empresas 
que usam a tecnologia como 
ferramenta para criar solu-
ções). Mas, como problemas 
não são iguais a uma receita de 
bolo, uma boa startup precisa 
contar, na sua equipe, com 
uma gama de profi ssionais que 
apresentem visões distintas 
compostas pela soma de vá-
rias áreas do conhecimento 
humano. 

Seja o cara de Humanas, o 
metódico de Exatas, o especia-
lista em Biológicas, os nerds, 
os geeks, os sonhadores ou os 
céticos, todos possuem dados 
importantes para a composi-
ção de um vasto universo de 
possibilidades, que servirão de 
base para a elaboração da so-
lução mais adequada para este 
ou aquele problema. Vamos 
trazer isto para a realidade: 
este tipo de ecossistema de 
criação focado na polivalência 
é o que compõe a startup per-
nambucana Mooh Tech. O trio 
de fundadores que responde 
pela empresa traz a expertise 

de áreas de conhecimento 
totalmente distintas: o deve-
loper, o gestor de processos e 
o arquiteto. 

O developer (Everton Cruz) 
é o responsável pela validação 
dos processos e dos conceitos 
de programação e linguagens. 
Trabalhando em conjunto, está 
o gestor de processos (Bruno 
Silva), que parametriza as fases 
e funções, estudando a melhor 
forma de tornar mais efi caz o 
desenvolvimento das ideias. Já 
o arquiteto (Henrique Mafra) 
pensa em como estes proces-
sos e especifi cidades técnicas 
podem ser trabalhados de 
forma a oferecer a melhor 
interação com o cliente.

Assim, acreditamos que a 
união destes três pilares, bem 
como a sua equiparidade, é 
fundamental para o pleno 
desenvolvimento dos projetos, 
uma vez que nenhum deles se 
sobrepõe, mas, sobretudo, se 
complementam. Dessa forma, 
a mistura de visões de mundo 
e maneiras de se resolver um 
problema podem ser consi-
deradas o início da validação. 
Este ambiente misto gera a 
primeira linha de testes para 
a consolidação do conceito, 
reduzindo o chamado efeito 
“pai da criança”, que faz o ges-
tor de um projeto fi car cego à 
medida que se acostuma com 
a sua visão do todo. 

Em um mundo globalizado, 
no qual barreiras e muros vêm 
se tornando cada vez mais 
pontes, a mistura de pessoas e 
culturas gera um contexto gra-
dualmente mais complexo para 
o desenvolvimento de novos 
produtos. E, neste contexto, 
é preciso incentivar o surgi-
mento de equipes polivalentes, 
que tenham expertises e visões 
distintas, para que possam 
oferecer produtos que consi-
gam se adequar a um universo 
dinâmico e variado. 

Se nós acreditarmos no po-
der das ideias, também acredi-
taremos que elas serão muito 
mais poderosas à medida que 
alcançam o maior número de 
pessoas possível em todo o seu 
desenvolvimento, composição 
e execução.

(*) - São cofundadores da Mooh Tech 
(www.moohtech.com).

Henrique Mafra e Bruno Silva (*)

Mulheres de diferentes 
instituições argumen-
taram sobre a neces-

sidade de manter ou mudar 
a diferenciação de idade que 
vigora atualmente. A proposta 
prevê que tanto homens quanto 
mulheres se aposentem quando 
atingirem 65 anos de idade. 

A Juíza Noêmia Aparecida 
Garcia Porto, secretária-geral 
da Anamatra, avalia que igualar 
a idade mínima para ambos os 
sexos é inconstitucional. “A 
diferenciação entre homens e 
mulheres está prevista na cons-
tituição brasileira para fi ns de 
aposentadoria. O argumento da 
proposta é meramente formal 
e despreza essa realidade real 
de desigualdade vivenciada na 
pele por cada uma das brasilei-
ras”, afi rmou. Ela classifi cou a 
reforma proposta pelo governo 
de “perversa”  e inviável, pois 
retira direitos consolidados 
e segue a lógica do mercado 
privado e não dos princípios 
constitucionais.

Para resolver o problema 
do défi cit do Regime Geral 
da Previdência, a magistrada 

A comissão especial da Reforma da Previdência faz audiência pública

para debater a condição da mulher.

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, afirmou 
ontem (23) que os sena-
dores poderão apresentar 
uma alternativa ao projeto 
aprovado pelos deputados e 
que regulamenta o trabalho 
temporário e a contratação 
de empresas prestadoras de 
serviços. Eunício se referia à 
possibilidade de aprovação da 
proposta mais atualizada que 
também visa a regulamentar 
o trabalho terceirizado e está 
em fase de debate nas comis-
sões no Senado.

O chamado projeto da 
terceirização aprovado pela 
Câmara permite a contratação 
de terceiros para a realização 
de todas as atividades da em-
presa, inclusive as chamadas 
atividades-fi m. O presidente 
do Senado evitou declarar se 
acredita que o projeto aprova-
do pela Câmara tem lacunas 
ou se deva ser vetado. Mas 
reforçou que o Senado é uma 
“Casa revisora” e que poderá 
atualizar ou complementar o 
texto apreciado pelos depu-
tados por meio da aprovação 

Presidente do Senado, Eunício Oliveira.
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Senadora 
critica fi scais 

apanhados em 
corrupção na 
Carne Fraca

A senadora Rose de Frei-
tas (PMDB-ES) criticou 
ontem (23), os fi scais agro-
pecuários envolvidos em 
irregularidades divulgadas 
pela Polícia Federal, na 
Operação Carne Fraca. Para 
ela, a irresponsabilidade dos 
fi scais envolvidos gerou in-
dignação dos consumidores 
brasileiros e pode ter conse-
quências desastrosas para a 
economia do país, uma vez 
que o setor de carnes ocupa 
a quarta posição na pauta de 
exportações do Brasil.

“Será que passou pela 
cabeça desse fi scal que esse 
dado não é um subitem da 
sua pauta de prioridades, 
da sua atitude pessoal, mas, 
sim, um item importantíssi-
mo para a economia do país 
e para a população e para 
o emprego?”. Rose afi rmou 
também estar preocupada 
com o impacto, na arreca-
dação e na recuperação da 
economia, da decisão do STF 
de retirar o ICMS da base de 
cálculo do PIS/COFINS.

Segundo ela, o ministé-
rio da Fazenda aguarda o 
julgamento dos embargos 
de declaração interpostos 
contra a decisão para avaliar 
a questão e, a partir daí, 
tomar eventuais medidas 
que possam compensar as 
perdas. Mesmo assim,  espe-
cialistas calculam prejuízos, 
para os cofres públicos, que 
variam de 25 a 30 bilhões de 
reais ao ano.

A senadora lembrou que, 
se todos os contribuintes 
procurarem o Judiciário 
para reaver o que foi pago 
a mais entre 2003 e 2014, a 
perda fi cará ainda maior. “A 
Procuradoria-geral da Fa-
zenda estima que as perdas 
com a arrecadação possam 
chegar, pasmem, a R$ 250,3 
bilhões, se for considerado o 
intervalo entre 2003 e 2014, 
em potenciais processos que 
lá se encontram. Ainda que 
valesse o prazo de cinco 
anos, período de prescrição 
da causa, o prejuízo seria 
de R$ 100 bilhões” (Ag.
Senado).

O senador Lasier Martins 
(PSD-RS) defendeu a aprova-
ção de proposta de sua autoria 
que muda a forma de indicação 
e o mandato dos ministros do 
Supremo Tribunal Federal. 
De acordo com o senador, o 
texto permitirá que o STF 
reafi rme a independência e a 
imparcialidade tão necessárias 
à sua atuação. Pela proposta, 
a escolha não se dará mais por 
decisão monocrática do chefe 
do Executivo. 

Uma comissão de juristas, 
formada por sete integrantes 
de notório conhecimento, 
elaborará uma lista tríplice em 
até 30 dias da vacância, que 
será levada ao Presidente da 
República e que também terá 
até 30 dias para fazer a esco-
lha. A sabatina deverá ocorrer 
em até 30 dias após a indica-
ção. Esse estabelecimento 
de prazos, explicou Lasier, 
evitará situações como a da 
ex-presidente Dilma Rousseff, 
que levou mais de nove meses 
para indicar o ministro Edson 

Especialistas criticam igualar 
aposentadoria de mulheres e homens
A proposta de equiparar a idade de aposentadoria entre homens e mulheres, presente na proposta 
de reforma da Previdência enviada ao Congresso pelo governo, foi debatida ontem (23) na comissão 
especial da Câmara para discutir o tema

propõe que sejam reveladas 
as origens da sonegação, que 
se busquem fontes extras de 
seguridade social e que seja 
feita a auditoria das contas 
da previdência, entre outras 
soluções. Os argumentos da 
juíza foram reforçados pela 
apresentação da professora da 
Unicamp, Marilane Teixeira, e 
pela Técnica do IPEA, Joana 
Mostafá. Ambas apresentaram 

diversos números e pesquisas 
que corroboram, segundo as 
pesquisadoras, a necessidade 
de diferenciar a idade das 
mulheres.

Para a professora Marilane, 
a diferenciação da idade de 
aposentadoria para as mulheres 
é um dos grandes méritos do 
regime previdenciário atual. “É 
um reconhecimento, através da 
lei, de que existe uma condição 

desigual entre os sexos no tra-
balho”. A pesquisadora Joana, 
alertou para a difi culdade que as 
mulheres têm para comprovar 
o tempo de contribuição. Ela 
classifi cou a reforma como uma 
tendência de “masculinização 
da previdência” e destacou 
que outras políticas devem 
ser adotadas para reduzir a 
desigualdade de gênero, e não 
para aprofundá-la (ABr).

Senado pode votar projeto para 
atualizar texto sobre terceirização

da nova proposta que tramita 
no Senado.

“Os projetos podem ser com-
plementares. Se for analisado 
que [o projeto da Câmara] 
tem alguma desatualização, 
obviamente que este projeto 
que está sendo discutido aqui 
no Senado preencherá alguma 
possível lacuna que tenha o 
projeto da Câmara”, disse o 
senador. Ele deve colocar o 
projeto do Senado em pauta 
assim que o mesmo chegar ao 

plenário e que a decisão de 
qual proposta deve ser vetada 
cabe somente ao presidente 
da República. A relatoria 
da proposta é do senador 
Paulo Paim (PT-RS), que já 
declarou que deve pedir à 
presidência da República o 
veto ao projeto encaminhado 
pela Câmara. Ele disse que 
apresentará um relatório com 
três pontos fundamentais que 
se contrapõem ao texto apro-
vado na Câmara (ABr).

Senador Lasier Martins (PSD-RS).
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Proposta altera escolha de 
ministros do Supremo

Fachin, ocupante da vaga 
deixada por Joaquim Barbosa. 
O mandato dos ministros dei-
xará de ser vitalício e durará 
10 anos.

“Em vez da escolha monocrá-
tica por parte do presidente do 
Executivo, o que faz presumir 
e não só presumir, mas alguns 
casos acusados de favoritismo 
partidário ou ideológico, indi-
cações de políticos bacharéis, 

como prêmio para serviços 
prestados ou até mesmo sus-
peitas populares de condicio-
namentos. Transfere-se pela 
minha proposta essa enorme 
tarefa de indicar os represen-
tantes, retirando-os do mundo 
jurídico, como convém, afi nal 
estamos tratando da formação 
do mais alto tribunal da orga-
nização judiciária do Brasil”, 
disse (Ag.Senado).

O senador Antonio Carlos 
Valadares (PSB-SE) conde-
nou a aprovação pela Câmara 
dos Deputados, do projeto que 
autoriza o trabalho terceiri-
zado de forma irrestrita para 
qualquer tipo de atividade. 
Para o senador, a Câmara 
“aplicou um golpe” sobre o 
Senado ao desenterrar de seus 
arquivos antigo projeto, dos 
anos 90, ainda da época do 
governo Fernando Henrique 
Cardoso.

Na visão do senador, o cor-
reto seria a Câmara esperar 
o fi m dos debates e a votação 
de projeto mais recente so-
bre o tema, que foi aprovado 
pelos deputados e enviado 
ao Senado em 2015. Segundo 
Valadares, houve “desaten-

ção” com o Senado, além de 
violência contra os trabalha-
dores na aprovação de projeto 
que, entre outros malefícios, 
amplia de 90 para até 180 dias 
os contratos temporários de 
trabalho.

Como a proposta agora apro-
vada pelos deputados já havia 
passado pelo crivo do Senado, 
seguirá para sanção presiden-
cial. “Isso vai terminar nos 
tribunais superiores, princi-
palmente no STF. Fizemos 
aqui audiência pública para 
debater o projeto, e antes que 
a gente decidisse, a Câmara to-
mou a decisão de tirar o outro 
da gaveta”, criticou, prevendo 
que haverá questionamento 
judicial ao conteúdo do texto 
(Ag.Senado).

Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE).

Edilson Rodrigues/Ag.Senado

Câmara aplicou 
‘golpe’ ao aprovar 

terceirização irrestrita
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CNPJ/MF nº 02.430.238/0001-82
Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando de outra forma indicado)

Balanços Patrimoniais
Ativo Nota        2016       2015
Circulante    945.466  866.711
Caixa e equivalentes de caixa 4  26.229  9.584
Contas a receber de clientes 5  681.651  582.528
Contas a receber - partes relacionadas 10  5.534  6.048
Estoques 6  102.136  159.617
Impostos a recuperar 7  116.015  94.090
Créditos de operações com
 instrumentos financeiros derivativos 19.c)  11.125  11.774
Despesas antecipadas   90  1.072
Outros créditos - partes relacionadas 10  366  398
Outros créditos        2.320      1.600
Não Circulante   273.400  257.476
Impostos a recuperar 7  84.909  83.259
Imposto de renda e contribuição social diferidos 17  95.679  75.828
Depósitos judiciais   2.557  1.401
Investimento em coligada 9  2.888  2.888
Imobilizado 8      87.367    94.100
Total do ativo  1.218.866  1.124.187

Passivo e patrimônio líquido Nota        2016        2015
Circulante    694.188   525.265
Empréstimos 12  149.394  302.930
Empréstimos - parte relacionada 13  377.812  4.408
Fornecedores    46.534  68.723
Fornecedores - parte relacionada 10  4.762  81.465
Obrigações tributárias 11  7.502  7.337
Obrigações trabalhistas e previdenciárias   6.805  7.230
Adiantamentos de clientes   24.324  26.870
Adiantamentos de partes relacionadas 10  11.986  11.618
Obrigações a liquidar com instrumentos 
 financeiros derivativos 19.c)  59.371  2.031
Juros sobre o capital próprio e dividendos a pagar 16 -  12.653
Outras provisões        5.698               -
Não circulante      38.785   394.483
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 14  10.822  11.020
Provisões contratuais   1.758  1.847
Provisão para garantia 15  26.205  25.858
Empréstimos - parte relacionada 13                  -   355.758
Patrimônio Líquido   485.893  204.439
Capital social 16  526.778  204.952
Reserva legal   6.508  6.508
Reserva de avaliação patrimonial   122  1.168
Prejuízos acumulados     (47.515)       (8.189)
Total do passivo e patrimônio líquido  1.218.866  1.124.187

Demonstração do Resultado
 Nota       2016        2015
Receita líquida 22  429.262  670.156
Custo dos produtos vendidos 
 e serviços prestados 23  (403.363)  (617.410)
Lucro bruto   25.899   52.746
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas 23  (31.224)  (33.788)
Outras receitas (despesas)
 operacionais, líquidas 23     (6.704)       3.430
Lucro (prejuízo) operacional
 antes do resultado financeiro   (12.029)  22.388
Resultado financeiro 
Receitas financeiras 18  2.527  8.853
Despesas financeiras 18  (86.717)  (50.151)
Variação cambial, líquida 18     37.580    (97.975)
Prejuízo antes do IR e da CS   (58.639)  (116.885)
Imposto de renda e contribuição social
Diferidos 17     19.313     47.898
Prejuízo do exercício     (39.326)    (68.987)
Prejuízo por ação - R$         (0,0747)          (0,3366)
Quantidade de ações no fim do exercício  526.778.120 204.952.000Demonstrações do resultado abrangente

 Nota       2016        2015
Prejuízo do exercício   (39.326)  (68.987)
Item que será reclassificado para o resultado:
Valor justo de “hedge” de fluxo de caixa 
 realizado, líquido de impostos 19     (1.046)        1.822
Resultado abrangente total do exercício    (40.372)    (67.165)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
   Reserva de  
   Reserva  avaliação Prejuízos
 Nota   Capital       legal patrimonial acumulados       Total
Saldos em 31/12/2014   151.652  6.508  (654)  75.697 233.203
Integralização de capital (aumento de capital com dívida da ICF) 16  53.300 - - -  53.300
Prejuízo do exercício  - - -  (68.987)  (68.987)
Resultado não realizado de cobertura cambial dos fluxos de caixa futuros  - -  1.822  (13)  1.809
Destinações:
Juros sobre o capital próprio destinados 16              -                -                   -          (14.886)   (14.886)
Saldos em 31/12/2015   204.952  6.508  1.168  (8.189)  204.439
Integralização de capital (aumento de capital com dívida da ICF) 16  321.826 - - - 321.826
Prejuízo do exercício  - - -  (39.326)  (39.326)
Resultado não realizado de cobertura cambial dos fluxos de caixa futuros                 -              -          (1.046)                     -     (1.046)
Saldos em 31/12/2016   526.778      6.508              122          (47.515)  485.893

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
 Nota       2016       2015
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício   (39.326)  (68.987)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com o
 caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:
Depreciação e amortização 8  9.611  9.801
Provisão para não realização de crédito de ICMS 7  213  779
Provisão para itens de giro lento 6  1.685  1.170
Imposto de renda e contribuição social diferidos 17  (19.313)  (47.898)
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 14  5.500  1.971
Provisão para garantia 15  347  3.824
Baixa de imobilizado 8 -  30
Juros sobre empréstimos e financiamentos 12 e 13  57.543  35.724
Juros e variação cambial sobre 
 empréstimos de parte relacionada 13 (108.636)  99.599
Provisão para contas a pagar 23  (92)  -
Provisão para penalidades contratuais 23             3      1.631
  (92.465)  37.644
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes   (99.123)  (176.838)
Contas a receber - partes relacionadas   514  13.099
Estoques   55.796  118.871
Impostos a recuperar   (23.788)  (23.943)
Outros   (1.400)  (492)
(Redução) aumento nos passivos operacionais:
Fornecedores   (22.189)  20.053
Fornecedores - partes relacionadas   (76.703)  22.015
Obrigações trabalhistas e previdenciárias   (425)  201
Obrigações tributárias   165  (19.544)
Adiantamentos de clientes   (2.546)  (223.724)
Adiantamentos de partes relacionadas          368     (7.986)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais  (261.796) (240.644)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisições de imobilizado e intangível 8     (2.878)          (50)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento      (2.878)          (50)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos 12  118.846  304.800
Captação de empréstimos com partes relacionadas 13  593.336  105.333
Amortização de empréstimos e financiamentos 12  (232.401)  (172.106)
Amortização de empréstimos e
  financiamentos com parte relacionada 13  (171.893)  -
Pagamento de juros sobre empréstimos   (70.859)  (18.814)
Liquidação de operações com 
 instrumentos financeiros derivativos   44.290  (167)
Pagamento de dividendos               -   (11.827)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento   281.319  207.219
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa     16.645   (33.475)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício   9.584  43.059
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício     26.229      9.584
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa     16.645   (33.475)

1. Contexto Operacional - A CAF Brasil Indústria e Comércio S.A. (“Companhia”), com 
sede localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 81, é uma 
sociedade por ações de capital fechado, constituída em 3 de fevereiro de 1998, que tem 
por objetivo a fabricação, a construção, a transformação, a reparação, a manutenção, a 
montagem, o projeto, a importação, a aquisição, a venda, a exportação, a exploração ou 
qualquer outra forma de comercialização de todo e qualquer tipo de trem, locomotiva, va-
gão e veículos ferroviários em geral, bem como de seus componentes, peças, acessórios 
e equipamentos. A Companhia tem como controladoras as companhias espanholas Inver-
siones en Concesiones Ferroviarias S.A. (“ICF”), Construcciones y Auxiliar de Ferrocarri-
les, S.A. (“CAF Espanha”) e Urbanización Parque Romareda S.A. Os contratos que impac-
taram as operações da Companhia em 2016 e 2015 foram os seguintes: • A Companhia 
mantém dois contratos com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, tendo 
como objeto principal a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 78 
trens elétricos, com fornecimento de insumos e equipamentos. • Em 2010, a Companhia 
celebrou um contrato de prestação de serviços de assessoria técnica de manutenção de 
trens com a parte relacionada CTRENS - Companhia de Manutenção S.A., em relação ao 
contrato de manutenção preventiva, corretiva e revisão geral da frota da Linha 8 - Diaman-
te, celebrado entre a CTRENS e a CPTM. Os serviços prestados à CTRENS abrangem 
assessoria técnica (“know-how”), supervisão da mão de obra contratada pela CTRENS, 
assessoria à gestão de compras e utilização de materiais adquiridos pela CTRENS usados 
em seus serviços prestados à CPTM, de tal forma que a CTRENS obtenha um equilíbrio 
financeiro definido nesse contrato. A contraprestação dessa assessoria é remunerada 
mensalmente de acordo com a quantidade de trens disponibilizados pela CPTM à 
CTRENS, para a prestação de serviços, cujos preços e condições comerciais foram acor-
dados entre as partes no contrato e são reajustados mensalmente com base na variação 
do Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - 
IPC-FIPE. A Companhia assume as responsabilidades quanto aos serviços prestados pela 
CTRENS à CPTM, desde que estejam sob sua gerência e assessoria. • Em 2011, a Com-
panhia celebrou dois contratos, sendo eles: a) Industrialização de 15 trens para a Compa-
nhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU Recife através do Consórcio Guararapes formado 
pela Companhia e CAF Espanha. Para o encerramento do exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2015 foram entregues todos os 15 trens do referido contrato. b) Industrialização de 
26 trens, com 6 carros cada um, para a Linha 5 - Lilás da Companhia do Metropolitano de 
São Paulo (“Metrô”) e venda de peças sobressalentes obrigatórias, além de serviços com-
plementares, como assistência técnica dos trens construídos, fornecimento de manuais de 
operação e manutenção e treinamento do pessoal do comprador. • Em 2012, a Companhia 
celebrou três contratos, sendo eles: a) Projeto e fabricação de material rodante composto 
por 40 Veículos Leves sobre Trilhos - VLTs compostos de 7 carros cada um, assim como o 
projeto, o fornecimento e a montagem do sistema de sinalização para a Região Metropoli-
tana do Vale do Rio Cuiabá, por intermédio da Secretaria Extraordinária da Copa do Mun-
do FIFA 2014 - SECOPA, através do Consórcio VLT Cuiabá - Várzea Grande. b) Contrato 
de aquisição e fornecimento de 15 Trens Unidades Elétricas - TUEs para a Empresa de 
Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRENSURB, através do Consórcio Frotapoa firmado 
com a Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda. c) Fornecimento de 10 TUEs, sendo cada 
veículo constituído de 4 carros, para a Superintendência de Trens Urbanos de Belo Hori-
zonte - BH. O contrato foi firmado entre a Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU 
e o Consórcio Frota BH, firmado com a Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda. • Em 2013, 
a Companhia celebrou três contratos, sendo eles: a) Contrato de prestação de serviços de 
elaboração de projeto e fabricação de 35 trens, constituídos de 8 carros cada um, totalizan-
do 280 carros, para a CPTM. b) Contrato de prestação de serviços de manutenção preven-
tiva e corretiva em 80 trens de 4 carros da série 7000 com a CPTM, com fornecimento de 
materiais, insumos e equipamentos. c) Contrato de prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva em 16 trens de 4 carros da série 7500 da CPTM, com fornecimento 
de materiais, insumos e equipamentos. • Em 2014, a Companhia celebrou contrato de 
prestação de serviços de engenharia de manutenção preventiva diária, programa de revi-
são e substituição de equipamentos e serviços e revisão geral e de manutenção dos Trens 
Unidade Elétrica, Série 100, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos, 
com a TRENSURB. • Em 2016 e 2015 não foram assinados novos contratos. 2. Base de 
Elaboração das Demonstrações Financeiras e Resumo das Principais Políticas Con-
tábeis - As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em confor-
midade com as políticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluí-
das na legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos e as orientações e 
interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e 
aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. Base de elaboração - As de-
monstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por deter-
minados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos, se houver, con-
forme descrito nas políticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente baseia-se no 
valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. Na elaboração das demonstra-
ções financeiras é necessário que a Administração faça uso de estimativas e adote premis-
sas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações, entre elas as estimativas 
referentes a reconhecimento de receita, vida útil do ativo imobilizado, às provisões necessá-
rias para passivos contingentes, à provisão para créditos de liquidação duvidosa e à elabora-
ção de projeções para realização de imposto de renda e contribuição social diferidos e outras 
similares, as quais, apesar de refletirem o julgamento da melhor estimativa possível por parte 
da Administração, relacionadas à probabilidade de eventos futuros, podem eventualmente 
apresentar variações em relação aos dados e valores reais. Para mais informações acerca 
das estimativas e premissas adotadas pela Administração, vide as políticas contábeis deta-
lhadas a seguir. As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demons-
trações financeiras e os principais julgamentos e estimativas contábeis adotados pela Ad-
ministração estão consistentes com os utilizados na preparação das demonstrações finan-
ceiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, datadas de 26 de feverei-
ro de 2016. a) Princípios gerais e critério de reconhecimento de receita - Ativos, pas-
sivos, receitas e despesas são apurados de acordo com o regime de competência. As 
despesas são reconhecidas quando incorridas e os custos relativos aos projetos são reco-
nhecidos no resultado com base no estágio de conclusão dos contratos. A Companhia re-
conhece e mensura as receitas provenientes da prestação de serviços de modernização 
de trens em conformidade com o disposto no pronunciamento técnico CPC 17 - Contratos 
de Construção e as receitas provenientes da prestação de serviços de manutenção pre-
ventiva e corretiva e revisão geral de trens em conformidade com o pronunciamento técni-
co CPC 30 - Receita. A receita de prestação de serviços é apresentada líquida de dedu-
ções, incluídos os impostos calculados sobre estas. b) Moeda funcional e de apresenta-
ção das demonstrações financeiras - Os itens incluídos nas demonstrações financeiras 
são mensurados em reais (R$), moeda funcional e de apresentação das demonstrações 
financeiras, que representa a moeda do principal ambiente econômico no qual a Compa-
nhia opera. c) Transações e saldos em moeda estrangeira - As transações em moeda 
estrangeira são convertidas para a moeda funcional da Companhia (reais - R$), utilizando-
-se as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os saldos das contas de balan-
ço são convertidos pela taxa de câmbio vigente na data de encerramento das demonstra-
ções financeiras. Os ganhos e as perdas de variação cambial resultantes da liquidação 
dessas transações e da conversão de ativos e passivos monetários denominados em 
moeda estrangeira são reconhecidos na demonstração do resultado, na rubrica “Variações 
cambiais, líquidas”. d) Instrumentos financeiros - Classificação - Os ativos e passivos fi-
nanceiros mantidos pela Companhia são classificados sob as seguintes categorias, nos 
casos aplicáveis: (i) ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado; (ii) 
ativos financeiros mantidos até o vencimento; (iii) ativos financeiros disponíveis para ven-
da; e (iv) empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os 
ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou contratados. Ativos financeiros - (i) Ati-
vos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado - São ativos finan-
ceiros mantidos para negociação, quando são adquiridos para esse fim, principalmente no 
curto prazo. Os instrumentos financeiros derivativos também são classificados nessa cate-
goria. Os ativos dessa categoria são classificados no ativo circulante. Para a Companhia, 
nessa categoria são classificados unicamente os instrumentos financeiros derivativos. Os 
saldos referentes aos ganhos ou perdas decorrentes das operações não liquidadas são 
classificados no ativo ou no passivo circulante, sendo as variações no valor justo registra-
das, respectivamente, nas rubricas “Receitas financeiras” ou “Despesas financeiras”, na 
demonstração do resultado. Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, a Companhia possuía 
instrumentos financeiros registrados nas demonstrações financeiras classificados nessa 
categoria, conforme demonstrado na nota explicativa nº 19. (ii) Ativos financeiros manti-
dos até o vencimento - Compreendem investimentos em determinados ativos financeiros 
classificados no momento inicial da contratação, para serem levados até a data de venci-
mento, os quais são mensurados ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos aufe-
ridos de acordo com os prazos e as condições contratuais. Em 31 de dezembro de 2016 e 
de 2015, a Companhia não possuía instrumentos financeiros registrados nas demonstra-
ções financeiras classificados nessa categoria. (iii) Ativos financeiros disponíveis para 
venda - Quando aplicável, são incluídos nessa categoria os ativos financeiros não deriva-
tivos, como títulos e/ou ações cotados ou não em mercados ativos, mas que possam ter 
seus valores justos estimados razoavelmente. Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, a 
Companhia não possuía instrumentos financeiros registrados nas demonstrações finan-
ceiras classificados nessa categoria. (iv) Empréstimos e recebíveis - São incluídos nes-
sa classificação os ativos financeiros não derivativos com recebimentos fixos ou determi-
náveis, que não são cotados em um mercado ativo. São registrados no ativo circulante, 
exceto nos casos aplicáveis, aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após 
a data de encerramento das demonstrações financeiras, os quais são classificados como 
ativo não circulante. Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, compreendem o caixa e 
equivalentes de caixa (nota explicativa nº 4), as contas a receber de clientes (nota explica-
tiva nº 5) e os saldos a receber de partes relacionadas (nota explicativa nº 10). Passivos 
financeiros - Representados por contas a pagar a fornecedores, empréstimos com tercei-
ros, empréstimo com parte relacionada e saldos a pagar a partes relacionadas (nota expli-
cativa nº 10), os quais são apresentados pelo valor original, acrescido, quando aplicável, 
de juros e variações monetárias e cambiais incorridos até a data de encerramento das 
demonstrações financeiras. Os passivos financeiros são inicialmente mensurados ao valor 
justo, líquido dos custos da transação. Posteriormente, são mensurados ao valor de custo 
amortizado utilizando-se o método da taxa efetiva de juros, e a despesa financeira é reco-
nhecida com base na remuneração efetiva. Método da taxa efetiva de juros - Utilizado para 
calcular o custo amortizado de um instrumento da dívida e alocar sua receita de juros ao 
longo do exercício correspondente. A taxa efetiva de juros é a taxa que desconta os rece-
bimentos de caixa futuros estimados (incluindo, nos casos aplicáveis, todos os honorários 
e pontos pagos ou recebidos que sejam parte integrante da taxa efetiva de juros, custos da 
transação e outros prêmios ou deduções) durante a vida estimada do instrumento da dívi-
da ou, quando apropriado, durante um período menor, para o valor contábil líquido na data 
do reconhecimento inicial. Instrumentos financeiros derivativos e atividades de “hedge” - As 
operações com instrumentos financeiros derivativos contratadas pela Companhia são 
mensuradas ao seu valor justo, com as variações registradas contra o resultado do exercí-
cio, quando não designadas em uma contabilidade de “hedge”. Os valores nominais das 
operações com instrumentos financeiros derivativos não são registrados no balanço patri-
monial. Os resultados líquidos não realizados dessas operações, apurados pelos valores 
justos de mercado, são registrados no resultado pelo regime de competência, tendo como 
contrapartida as contas do ativo e passivo circulantes. O valor justo dos instrumentos finan-
ceiros derivativos é calculado pela área de Tesouraria da Companhia com base nas infor-
mações de cada operação contratada e nas respectivas informações de mercado em cada 
data de encerramento das demonstrações financeiras, tais como taxa de juros e cupom 
cambial. Nos casos aplicáveis, tais informações são comparadas com as posições informa-
das pelas mesas de operação de cada instituição financeira envolvida. Mensuração - As 
compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data da nego-
ciação, ou seja, na data em que a Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo. 
Os ativos financeiros a valor justo por meio do resultado são, inicialmente, reconhecidos 
pelo valor justo, e os custos de transação são debitados à demonstração do resultado. Os 
empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado. Compensação de 
instrumentos financeiros - Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido 
é reportado no balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compen-
sar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. “Hedges” de fluxo de caixa (“hedge accoun-
ting”) - Quando um derivativo é designado como um instrumento de “hedge” em uma pro-
teção (“hedge”) da variabilidade dos fluxos de caixa atribuível a um risco específico asso-
ciado com um ativo ou passivo reconhecido ou uma transação prevista altamente provável 
e que poderia afetar o resultado, a porção efetiva das variações no valor justo do derivativo 
é reconhecida na rubrica “Outros resultados abrangentes” e apresentada na “Reserva de 
avaliação patrimonial” no patrimônio líquido. O valor reconhecido em “Outros resultados 
abrangentes” é reclassificado para o resultado no mesmo período em que os fluxos de 
caixa protegidos (“hedge”) afetam o resultado, na mesma linha na demonstração do resul-
tado como item objeto de “hedge”. Qualquer porção não efetiva das variações no valor 
justo do derivativo é reconhecida imediatamente no resultado. Caso o instrumento de “he-
dge” não mais atenda aos critérios de contabilização de “hedge”, expire ou seja vendido, 
encerrado ou exercido, ou tenha sua designação revogada, a contabilização de “hedge” é 
descontinuada prospectivamente. Os resultados acumulados, anteriormente reconhecidos 
em “Outros resultados abrangentes” e apresentados na “Reserva de avaliação patrimonial” 
no patrimônio líquido, permanecem ali até que a transação prevista afete o resultado. 
Quando o item sujeito a “hedge” é um ativo não financeiro, o valor reconhecido em outros 
resultados abrangentes é transferido para o valor contábil do ativo quando o ativo é reali-
zado. Se não houver mais expectativas quanto à ocorrência da transação prevista, o saldo 
da rubrica “Outros resultados abrangentes” é reconhecido imediatamente no resultado. Em 
outros casos, o valor reconhecido em “Outros resultados abrangentes” é transferido para o 
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resultado no mesmo período em que o item objeto de “hedge” afeta o resultado do exercí-
cio. Derivativos embutidos - Os derivativos embutidos em contratos principais não derivati-
vos são tratados como um derivativo separadamente quando atendem às definições de um 
derivativo, seus riscos e suas características não forem estreitamente relacionados aos 
dos contratos principais e eles não forem mensurados pelo valor justo por meio do resulta-
do. e) Caixa e equivalentes de caixa - Compreendem os saldos de caixa, depósitos 
bancários à vista e investimentos temporários de curto prazo, com até 90 dias da data da 
aplicação, considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido 
de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, os quais são 
registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos e da variação cambial 
auferidos até a data de encerramento das demonstrações financeiras, que não excedem o 
seu valor de mercado ou de realização. f) Contas a receber de clientes e estimativa para 
créditos de liquidação duvidosa - Registradas e mantidas pelo valor nominal dos títulos 
decorrentes das vendas de produtos e serviços, acrescidos de variações cambiais, quan-
do aplicável. A estimativa para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base em 
análise individual dos valores a receber e em montante considerado pela Administração 
necessário e suficiente para cobrir prováveis perdas na realização desses créditos, os 
quais podem ser modificados devido à recuperação de créditos. g) Estoques - Avaliados 
pelo custo médio de aquisição ou produção, ajustados ao valor de mercado e das eventu-
ais perdas, quando aplicável. h) Investimento em coligada - Avaliado pelo custo histórico, 
conforme demonstrado na nota explicativa nº 9. i) Imobilizado - Registrado ao custo de 
aquisição, formação ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear a taxas 
que levam em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens (vide nota explicativa 
nº 8). A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados 
na data de encerramento das demonstrações financeiras, e o efeito de quaisquer mudan-
ças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. Um item do imobilizado é baixado 
após a alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso 
contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobili-
zado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor con-
tábil do ativo e reconhecidos no resultado. j) Redução ao valor recuperável de ativos - 
Na data de encerramento das demonstrações financeiras, a Companhia revisa o valor contá-
bil de seus ativos, a fim de determinar se há alguma indicação de que sofreram alguma perda 
por redução ao valor recuperável. Se houver tal indicação, o montante recuperável do ativo é 
estimado com a finalidade de mensurar o montante dessa perda. Quando não for possível 
estimar o montante recuperável de um ativo individualmente, a Companhia calcula o montan-
te recuperável da unidade geradora de caixa à qual pertence o ativo. Quando uma base de 
alocação razoável e consistente pode ser identificada, os ativos corporativos também são 
alocados às unidades geradoras de caixa individuais ou ao menor grupo de unidades gera-
doras de caixa para o qual uma base de alocação razoável e consistente possa ser identifi-
cada. O montante recuperável é o maior valor entre o valor justo menos os custos na venda 
ou o valor em uso. Na avaliação do valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são 
descontados ao valor presente pela taxa de desconto, antes dos impostos, que reflita uma 
avaliação atual de mercado do valor da moeda no tempo e os riscos específicos do ativo 
ao qual a estimativa de fluxos de caixa futuros não foi ajustada. Se o montante recuperável 
de um ativo (ou unidade geradora de caixa) calculado for menor que seu valor contábil, o 
valor contábil do ativo (ou unidade geradora de caixa) é reduzido ao seu valor recuperável. 
A perda por redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente no resultado. Nos 
casos quando a perda por redução ao valor recuperável é revertida, subsequentemente, 
ocorre o aumento do valor contábil do ativo (ou unidade geradora de caixa) para a estimativa 
revisada de seu valor recuperável, desde que não exceda o valor contábil que teria sido de-
terminado, caso nenhuma perda por redução ao valor recuperável tivesse sido reconhecida 
para o ativo (ou unidade geradora de caixa) em exercícios anteriores. A reversão da perda por 
redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente no resultado. k) Passivos circu-
lante e não circulante - Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 
quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias e cambiais 
incorridos até a data de encerramento das demonstrações financeiras, sendo essas varia-
ções registradas na demonstração do resultado. l) Provisões - Reconhecidas para obriga-
ções presentes (legal ou presumida) resultantes de eventos passados, em que seja possí-
vel estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável. O valor reconhe-
cido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a 
obrigação na data de encerramento das demonstrações financeiras, considerando-se os 
riscos e as incertezas relativos à obrigação. Quando a provisão é mensurada com base 
nos fluxos de caixa estimados para liquidar a obrigação, seu valor contábil corresponde ao 
valor presente desses fluxos de caixa (em que o efeito do valor temporal do dinheiro é re-
levante). Quando alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação 
de uma provisão são esperados que sejam recuperados de um terceiro, um ativo é reco-
nhecido se, e somente se, o reembolso for virtualmente certo e o valor puder ser mensu-
rado de forma confiável. m) Juros sobre o capital próprio - Os juros sobre o capital pró-
prio pago ou a pagar são originalmente contabilizados no resultado como “Despesas finan-
ceiras”, sendo posteriormente revertidos na apuração do lucro líquido como despesa fi-
nanceira, e demonstrados como destinação dos lucros acumulados na demonstração das 
mutações do patrimônio líquido, como dividendos pagos ou a pagar, segundo a essência 
da operação. O benefício fiscal dos juros sobre o capital próprio é reconhecido na demons-
tração do resultado, na rubrica “Imposto de renda e contribuição social - correntes”. n) 
Contratos onerosos - As obrigações presentes resultantes de contratos onerosos são 
reconhecidas e mensuradas como provisões. Um contrato oneroso existe quando os cus-
tos inevitáveis para satisfazer as obrigações do contrato excedem os benefícios econômi-
cos que se esperam que sejam recebidos ao longo do mesmo contrato. o) Provisão para 
garantias - As provisões para o custo esperado com garantia de vendas são reconhecidas 
na data da venda dos respectivos produtos, com base na melhor estimativa da Administra-
ção em relação aos gastos necessários para liquidar a obrigação da Companhia. p) Tribu-
tação - imposto de renda e contribuição social - Impostos correntes - A provisão para 
imposto de renda e contribuição social está baseada no lucro tributável do exercício. O lucro 
tributável difere do lucro apresentado na demonstração do resultado, porque exclui receitas 
ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens não tributá-
veis ou não dedutíveis de forma permanente. A provisão para imposto de renda e contribui-
ção social é calculada com base nas alíquotas vigentes, sendo o imposto de renda e a con-
tribuição social calculados às alíquotas de 25% e 9%, respectivamente. A despesa de impos-
to de renda e contribuição social correntes é calculada com base nas leis e nos normativos 
tributários promulgados na data de encerramento das demonstrações financeiras, de 
acordo com os regulamentos tributários brasileiros. A Administração avalia periodicamente 
as posições assumidas na declaração de renda com respeito a situações em que a regu-
lamentação tributária aplicável está sujeita à interpretação que possa ser eventualmente 
divergente e constitui provisões, quando adequado, com base nos valores que espera 
pagar ao Fisco. Impostos diferidos - O imposto de renda e a contribuição social diferidos 
(“impostos diferidos”) são reconhecidos sobre as diferenças temporárias existentes na data 
de encerramento das demonstrações financeiras entre os saldos de ativos e passivos reco-
nhecidos nas demonstrações financeiras e as bases fiscais correspondentes usadas na 
apuração do lucro tributável, incluindo o saldo de prejuízos fiscais, quando aplicável. Os im-
postos diferidos passivos são geralmente reconhecidos sobre todas as diferenças temporá-
rias tributáveis, e os impostos diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças 
temporárias dedutíveis, apenas quando for provável que a Companhia apresentará lucro tri-
butável futuro em montante suficiente para que tais diferenças temporárias dedutíveis pos-
sam ser utilizadas. A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada na data 
de encerramento das demonstrações financeiras e, nos casos aplicáveis, quando não for 
mais provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para permitir a recupera-
ção de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo montante que se espe-
ra recuperar. Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados às alíquotas aplicáveis 
ao exercício no qual se espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, com 
base nas alíquotas previstas na legislação tributária vigente na data de encerramento das 
demonstrações financeiras, ou quando uma nova legislação tiver sido substancialmente 
aprovada. A mensuração dos impostos diferidos ativos e passivos reflete as consequên-
cias fiscais que resultariam da forma na qual a Companhia espera, na data de encerra-
mento das demonstrações financeiras, recuperar ou liquidar o valor contábil desses ativos 
e passivos. Imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos - O imposto de 
renda e a contribuição social correntes e diferidos são reconhecidos como despesa ou 
receita no resultado do exercício, exceto quando estão relacionados a itens registrados 
diretamente em “Outros resultados abrangentes” ou no patrimônio líquido, caso em que os 
impostos também são reconhecidos diretamente em “Outros resultados abrangentes” ou 
no patrimônio líquido. Os detalhes estão divulgados na nota explicativa nº 17. 3. Novas 
Normas, Alterações e Interpretações de Normas - Adoção de novos pronunciamentos, 
alterações e interpretações emitidos pelo CPC e normas publicadas em 31 de dezembro 
de 2016 - As normas e alterações das normas existentes a seguir foram publicadas e são 
obrigatórias para os exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2016, as quais foram adota-
das pela Companhia: Norma - Descrição - Impacto nas demonstrações financeiras: 
Alteração à IAS 16 e IAS 38 - Métodos Aceitáveis de Depreciação e Amortização - CPC 27 
- Ativo Imobilizado e CPC 04 (R1) - Ativo Intangível - O objetivo da publicação é estabele-
cer que não é apropriado definir a base de depreciação e amortização como sendo o pa-
drão esperado de consumo, por parte da Companhia, dos futuros benefícios econômicos 
de um ativo. Vigência a partir de 1º de janeiro de 2016. - A alteração à IAS 16 e IAS 38 não 
provocou impacto relevante nas demonstrações financeiras da Companhia. Alteração à 
IFRS 10 e IAS 28 - Venda ou Contribuição de Ativos entre um Investidor e Associado ou 
“Joint Venture” (Negócio em Conjunto) - CPC 18 (R2) - Investimento em Coligada, em 
Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto - O objetivo da alteração é 
corrigir a inconsistência entre os requisitos da IFRS 10 - Demonstrações Financeiras Con-
solidadas e da IAS 28 - Investimentos em Coligada, Controlada e Negócio em Conjunto, ao 
lidar com a perda de controle de uma subsidiária que é contribuída para uma coligada, 
controlada ou negócio em conjunto. Vigência a partir de 1º de janeiro de 2016. - A alteração 
à IFRS 10 e IAS 28 não provocou impacto relevante nas demonstrações financeiras da 
Companhia. Alteração à IFRS 10 e IAS 28 - Entidade de Investimento - Exceções à Altera-
ção à Regra de Consolidação - CPC 18 (R2) - Investimento em Coligada, em Controlada e 
em Empreendimento Controlado em Conjunto - A emissão: (a) esclarece àqueles que 
atendem à definição de entidade de investimento como consolidar seus investimentos e 
relaciona as exceções à regra; e (b) permite que outras entidades mantenham, na aplica-
ção da equivalência patrimonial, a mensuração do valor justo por meio do resultado utiliza-
da pelos seus investimentos (coligada ou negócio em conjunto) e não prossigam com a 
consolidação. Vigência a partir de 1º de janeiro de 2016. A alteração à IFRS 10 e IAS 28 
não provocou impacto relevante nas demonstrações financeiras da Companhia. IFRS 7 - 
Instrumentos Financeiros (Divulgação) - Aplicabilidade das Divulgações de “Offset” às 
Demonstrações Financeiras Condensadas - CPC 40 (R1) - Instrumentos Financeiros: 
Evidenciação - A alteração suprime a expressão “e períodos intermediários dentro desses 
períodos anuais” do parágrafo 44R, esclarecendo que esses requerimentos de divulgação 
da IFRS 7 não são exigidos em demonstrações financeiras condensadas. No entanto, a IAS 
34 exige que uma entidade divulgue “uma explicação dos eventos e das transações que são 
significativos para a compreensão das alterações na posição financeira e no desempenho 
da entidade desde o final do último período anual”. Portanto, se as divulgações da IFRS 7 
refletem uma atualização significativa para a informação incluída no relatório anual mais 
recente, espera-se que estas sejam incluídas nas demonstrações financeiras condensadas. 
Essa alteração deverá ser aplicada retrospectivamente para períodos anuais com início em 
ou após 1º de janeiro de 2016, com aplicação antecipada permitida. - A alteração à IFRS 7 
não provocou impacto relevante nas demonstrações financeiras da Companhia. IAS 34 - 
Demonstração Intermediária - Divulgação de Informações “em Outras Partes das Demons-
trações Financeiras Intermediárias” - CPC 21 (R1) - Demonstração Intermediária - Estabe-
lece que as divulgações intermediárias necessárias devem ser incluídas nas demonstra-
ções financeiras intermediárias ou incorporadas por referência entre as demonstrações 
financeiras intermediárias e onde quer que estejam incluídas dentro das informações inter-
mediárias (por exemplo, no comentário da Administração ou no relatório de risco). Vigência 
a partir de 1º de janeiro de 2016. A alteração à IAS 34 não provocou impacto relevante nas 
demonstrações financeiras da Companhia. IAS 19 - Benefícios a Empregados - Taxa de 
Desconto - CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados A alteração esclarece que títulos 
corporativos de alta qualidade de mercado devem ser avaliados com base na moeda em 
que é denominada a obrigação, em vez do país em que a obrigação se encontra. Quando 
não existe mercado de títulos corporativos de alta qualidade em dada moeda, taxas de tí-
tulos de dívida pública devem ser utilizadas. Vigência a partir de 1º de janeiro de 2016. A 
alteração à IAS 19 não provocou impacto relevante nas demonstrações financeiras da 
Companhia. IFRS 5 - Reclassificação de Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Man-
tido para Distribuição aos Sócios/Acionistas - CPC 31 - Ativo Não Circulante Mantido para 
Venda e Operação Descontinuada - Esclarece, por meio da emissão de “guidance”, as 
circunstâncias em que uma entidade reclassifica ativos mantidos para venda para ativos 
mantidos para distribuição aos sócios/acionistas (e vice-versa) e os casos em que ativos 
mantidos para distribuição aos sócios/acionistas não atendem mais ao critério para man-
terem essa classificação. Vigência a partir de 1º de janeiro de 2016. A alteração à IFRS 5 
não provocou impacto relevante nas demonstrações financeiras da Companhia. As novas 
normas internacionais de relatório financeiro (“International Financial Reporting Standards 
- IFRS”) emitidas pelo “International Accounting Standards Board - IASB” e que ainda não 
estão em vigor são as seguintes: Norma - Principais exigências - Data de entrada em 
vigor - IFRS 9/CPC 48 - Instrumentos Financeiros - Introduz novas exigências para a 
classificação, mensuração e baixa de ativos e passivos financeiros. Aplicável a exercícios 
iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018. IFRS 15/CPC 47 - Receitas de Contratos com 
Clientes - Estabelece um único modelo abrangente a ser utilizado pelas entidades na 
contabilização das receitas resultantes de contratos com clientes. Convergência do IASB e 
do FASB. Aplicável a exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018. IFRS 16 - 

“Leases”  Os arrendatários são requeridos a reconhecer um passivo de arrendamento re-
fletindo futuros pagamentos e um “direito de uso de um ativo” para praticamente todos os 
contratos de arrendamento, com exceção de certos arrendamentos de curto prazo e con-
tratos de ativos de baixo valor - Aplicável a exercícios iniciados em ou após  
1º de janeiro de 2019. Considerando as atuais operações da Companhia, a Administração 
não espera que essas novas normas e interpretações tenham um efeito relevante sobre as 
demonstrações financeiras a partir de sua adoção. 
4. Caixa e Equivalentes de Caixa     2016   2015
Conta-corrente em moeda estrangeira 48 27
Caixa e contas-correntes no País 1.734 40
Aplicações financeiras de liquidez imediata  24.447 9.517
Total  26.229 9.584
Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia possuía depósitos denominados em euros 
(€) em contas bancárias no exterior, os quais estavam atualizados pela taxa de câmbio 
vigente naquela data e disponíveis para saque. O valor convertido para reais (R$) desses 
depósitos no exterior era equivalente a €14 mil (€6 mil em 31 de dezembro de 2015). As 
aplicações financeiras em 31 de dezembro de 2016 referem-se a aplicações de renda 
fixa denominada “conta compromissada”, remunerada à taxa de 100% da variação do 
Certificado de Depósito Interbancário - CDI, com possibilidade de resgate a qualquer mo-
mento, sem riscos de mudanças significativas no seu valor contábil. 5. Contas a Receber 
de Clientes - Em 31 de dezembro de 2016, R$110.912 (R$140.247 em 31 de dezem-
bro de 2015) referem-se a contas a receber de trens já entregues e serviços prestados 
para os clientes cujo prazo de vencimento é de aproximadamente 60 dias e R$570.739 
(R$442.281 em 31 de dezembro de 2015) referem-se a créditos com a Secretaria Extra-
ordinária da Copa do Mundo FIFA - SECOPA, a Secretaria dos Transportes Metropolita-
nos - STM (Metrô SP), a Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, a Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM e a Trens Urbanos de Porto Alegre - TRENSURB, 
oriundos da industrialização de trens, da prestação de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva dos trens metropolitanos e dos respectivos insumos e equipamentos utilizados 
em tais serviços, conforme respectivos contratos mencionados na nota explicativa nº 1. 6. 
Estoques      2016      2015
Importação em andamento 2.647 12.159
Estoques em processo - trens (a) 53.352 29.676
Material para manutenção 9.977 8.802
Provisão para itens de giro lento (1.685) (1.170)
Adiantamentos a fornecedores (b)   37.845 110.150
Total 102.136 159.617
(a) Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, o principal projeto em execução refere-se ao 
contrato assinado com a CPTM para a fabricação de 35 trens de 8 carros cada um, con-
forme divulgado na nota explicativa nº 1. (b) Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia 
possui adiantamentos a partes relacionadas, conforme detalhado na nota explicativa nº 10.
7. Impostos a Recuperar      2016     2015
Imposto sobre Circulação de  Mercadorias e Serviços - ICMS 134.316 132.452
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS 57.481 46.665
Programa de Integração Social - PIS 12.212 10.099
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 26.471 20.200
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL 6.760 5.240
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ 13.030 11.822
Outros impostos sobre importação a restituir 4.296 4.296
Outros 60 64
Provisão para não realização de crédito de ICMS (*)  (53.702) (53.489)
Total 200.924 177.349
Ativo circulante 116.015 94.090
Ativo não circulante   84.909  83.259
(*) A Companhia avalia periodicamente a evolução dos créditos acumulados e a provisão 
para perdas necessárias, de acordo com as projeções de utilização desses créditos. 8. 
Imobilizado e Intangível
 Taxa média                              2016                           2015
   anual de  Depreciação Valor Valor
 depreciação - %   Custo    acumulada residual residual
Edifícios 4 83.120 (22.672) 60.448 60.856
Máquinas e equipamentos 10 34.280 (23.626) 10.654 14.059
Ferramentas 10 1.731 (1.726) 5 12
Móveis e utensílios 10 2.564 (1.743) 821 1.071
Veículos 20 173 (173) - -
Equipamentos de informática 20 897 (886) 11 31
Instalações 10 27.068 (15.727) 11.341 14.009
Software 10 880 (857) 23 41
Benfeitorias em 
 imóveis de terceiros 33 336 (336) - -
Imobilizações em andamento - 564 - 564 521
Terreno -    3.500                     -      3.500      3.500
Total  155.113          (67.746)    87.367   94.100
A movimentação do ativo imobilizado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 
2016 e de 2015 é como segue:
     2016      2015
Saldo no início do exercício 94.100 103.881
Adições: / Aquisições 2.835 -
Imobilizado em andamento         43          50
Total 2.878 50
Baixas líquidas - (30)
Depreciação   (9.611)   (9.801)
Saldo no fim do exercício  87.367  94.100
Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, a Companhia não possuía bens imobilizados 
dados como penhora e aval em operações de empréstimos e financiamentos bancários, 
nem arrolados em defesa de processos judiciais, tampouco bens paralisados ou despesas 
com aluguéis ou quaisquer outras despesas com arrendamento mercantil operacional e 
despesas referentes a juros capitalizados. 9. Investimento em Coligada - A Companhia 
possui participação na CTRENS de 1%, cujo valor em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 
é de R$2.888 e avaliado pelo método de custo. 
10. Partes Relacionadas 
           Ativo            Passivo               Transações   
     2016     2015     2016    2015     2016     2015
CAF Espanha:
Contas a receber (a) 41 44 - - 41 44
Adiantamentos 
 a fornecedores 30.306 80.251 - - - -
Fornecimento 
 de materiais (a) - - 2.959 62.200 - -
Juros sobre o
  capital próprio - - - 602 - 708
Vendas (a) - - - - 84 3.016
Compras (a) - - - - (76.593) (123.208)
CAF Power & 
 Automation SL:
Compras (a) - - - - (17.664) (26.696)
Fornecimento 
 de materiais (a) - - 1.279 19.199 - -
CAF Signalling:
Fornecimento 
 de materiais (a) - - 213 - (213) -
Rail Line Components:
Fornecimento 
 de materiais (a) - - 311 66 - -
Compras (a) - - - - (365) (277)
Tradinsa SL:
Fornecimento 
 de materiais (a) - - - - - (413)
CAF Chile:
Contas a receber (a) 3 - - - - -
Vendas (a) - - - - 3 -
ICF:
Juros sobre o 
 capital próprio - - - 12.045 - 14.171
Empréstimos - circulante - - 375.129 - - -
Empréstimos - 
 não circulante - - - 355.758 - -
Juros sobre empréstimos - - 2.683 4.408 - -
Despesas financeiras - - - - (10.753) (11.371)
Urbanización 
 Parque Romareda, S.A.:
Juros sobre o 
 capital próprio - - - 6 - 7
CTRENS:
Contas a receber (b) 5.490 6.004 - - - -
Adiantamentos (b) - - 11.986 11.618 - -
Venda de produtos - - - - - -
Prestação 
 de serviços (b) - - - - 32.835 37.636
Outros créditos/
 receitas financeiras       366      398             -             -       710         806
Total 36.206 86.697 394.560 465.902 (71.915) (105.577)
Contas a receber 5.534 6.048 - - 41 44
Adiantamentos 
 a fornecedores 30.306 80.251 - - - -
Contas a pagar - - 4.762 81.465 (500) (690)
Adiantamentos - 
 circulante - - 11.986 11.618 - -
Compras - - - - (94.623) (149.904)
Vendas - - - - 87 3.016
Juros sobre o capital 
 próprio a pagar - - - 12.653 - 14.886
Outros créditos 366 398 - - 710 806
Empréstimos - 
 circulante - - 377.812 4.408 - -
Empréstimos -
  não circulante - - - 355.758 - -
Despesas financeiras - - - - (10.753) (11.371)
Prestação de serviços - - - - 32.835 37.636
(a) Os saldos da rubrica “Fornecimento de materiais” correspondem ao fornecimento para 
o cumprimento dos contratos cuja fabricação está em andamento, conforme detalhado na 
nota explicativa nº 1. (b) Os saldos e as transações com a CTRENS estão relacionados 
ao contrato de prestação de serviços de assessoria técnica de manutenção de trens e 
industrialização, conforme detalhado na nota explicativa nº 1. A remuneração dos adminis-
tradores deve ser fixada em Assembleia Geral e estar de acordo com o estatuto social da 
Companhia. Dessa forma, os acionistas deliberaram o montante de R$1.591 de remune-
ração aos administradores em 2016 (R$1.348 em 2015). Tal montante está registrado na 
rubrica “Despesas gerais e administrativas”. 
11. Obrigações Tributárias   2016  2015
Impostos a recolher sobre projetos em andamento 2.522 2.204
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 724 2.981
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 802 767
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS 1.160 982
Imposto Sobre Serviços - ISS 290 336
PIS a recolher 342 -
COFINS a recolher 1.584 -
CSLL a recolher 14 -
Outras      64      67
Total 7.502 7.337
12. Empréstimos
Modalidade Insti- Encargos  Garan-
  tuição       anuais Vencimento       tias    2016      2015
Conta Banco 128%     
 garantida Safra do CDI 28/03/2016 Não há - 30.060
Capital  Banco (“Swap” para     
 de giro Santander  /DI - R$)     
  22% do CDI 28/11/2016 Não há - 120.612
Capital  Banco do 111,5%     
 de giro Brasil do CDI 11/01/2016 Não há - 20.153
Capital  Banco 115,55%     
 de giro Santander do CDI 29/01/2016 Não há - 46.337
Capital  Deutsche 117%    
 de giro Bank do CDI 27/04/2016 Não há - 40.074
Capital  Deutsche 120,54%     
 de giro Bank do CDI 30/01/2017 Não há 40.492 45.694
Capital  Banco 124%    
 de giro Santander do CDI 22/02/2017 Não há 46.994 -
Capital Crédit (“Swap” para     
 de giro Agricole /DI - R$)    
  115% do CDI 12/04/2017 Não há   61.908             -
Total passivo circulante     149.394 302.930
A movimentação do saldo de empréstimos para os exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2016 e de 2015 é como segue:
Saldo em 31 de dezembro de 2014 134.113
Captações de novos empréstimos 304.800
Amortização do principal (172.106)
Despesas de juros 35.724
Pagamento de juros (2.316)
Variação cambial      2.715
Saldo em 31 de dezembro de 2015 302.930
Captações de novos empréstimos 118.846
Amortização do principal (232.401)
Despesas de juros 46.790
Pagamento de juros (58.381)
Amortização de variação cambial   (28.390)
Saldo em 31 de dezembro de 2016   149.394 
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dde um ativo (ou ( unidade gerag dora de caixa) c) alculado for menor qque seu valor contábil, o
valor contábil do ativo (ou unidade geradora de caixa) é reduzido ao seu valor recuperável. 
A perda por redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente no resultado. Nos 
casos quando a perda por redução ao valor recuperável é revertida, subsequentemente, 
ocorre o aumento do valor contábil do ativo (ou unidade geradora de caixa) para a estimativa
revisada de seu valor recuperável, desde que não exceda o valor contábil que teria sido de-
terminado, caso nenhuma perda por redução ao valor recuperável tivesse sido reconhecida 
para o ativo (ou unidade geradora de caixa) em exercícios anteriores. A reversão da perda por 
redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente no resultado. k) Passivos circu-
lante e não circulante - Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 
quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias e cambiais 
incorridos até a data de encerramento das demonstrações financeiras, sendo essas varia-
çõesçõesções regreg registristristradasadasadas nana na demodemodemonstrnstrnstraçãoaçãoação dodo do resuresuresultadltadltadoo.o. l) Pl) Pl) Provirovirovisõessõessões -  RecoRecoReconhecnhecnhecidasidasidas parpar para oba oba obrigarigariga-
ções presentes (legal ou presumida) resultantes de eventos passados, em que seja possí-
vel estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável. O valor reconhe-
cido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a 
obrigação na data de encerramento das demonstrações financeiras, considerando-se os
riscos e as incertezas relativos à obrigação. Quando a provisão é mensurada com base 
nos fluxos de caixa estimados para liquidar a obrigação, seu valor contábil corresponde ao
valor presente desses fluxos de caixa (em que o efeito do valor temporal do dinheiro é re-
levante). Quando alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação
de uma provisão são esperados que sejam recuperados de um terceiro, um ativo é reco-
nhecnhecidoido sese, e soe somentmente see se o, o reemreembolsbolso foo for vir virtuartualmenlmente cte certoerto e oo e o valval valor por por puderuderuder serser ser menmen mensususu-

drado d de fforma co fiánfiáv lel. ) Jm) Juros b sobre o capit lital ó pró iprio - O jOs juros b sobre o capit lital ó pró-
prio pago ou a pagar são originalmente contabilizados no resultado como “Despesas finan-
ceiras”, sendo posteriormente revertidos na apuração do lucro líquido como despesa fi-
nanceira, e demonstrados como destinação dos lucros acumulados na demonstração das 
mutações do patrimônio líquido, como dividendos pagos ou a pagar, segundo a essência
da operação. O benefício fiscal dos juros sobre o capital próprio é reconhecido na demons-
tração do resultado, na rubrica “Imposto de renda e contribuição social - correntes”. n) 
Contratos onerosos - As obrigações presentes resultantes de contratos onerosos são 
reconhecidas e mensuradas como provisões. Um contrato oneroso existe quando os cus-
tostostos inevinevinevitávitáávitáváveiseiseiseis paraparaparapara satsatsat satisfaisfaisfaisfazerzerzerzer as oasasas oas obrigbrigbrigaçõeaçõeações dos dos do concon contrattrattrato exo exo excedecedecedem osm osm os benben benefícefícefíciosiosios econeconeconômiômimiômi-
cos que se esperam que sejam recebidos ao longo do mesmo contrato. o) Provisão paraaraara 
garantias - As provisões para o custo esperado com garantia de vendas são reconhecidididaas a
na data da venda dos respectivos produtos, com base na melhor estimativa da Adminisnistnisnini ra-
ção em relação aos gastos necessários para liquidar a obrigação da Companhia. p) p)Tp) Tp) ribu-
tação - imposto de renda e contribuição social - Impostos correntesp  - A provisisisisãão pã ara 
imposto de renda e contribuição social está baseada no lucro tributável do exerccícícioíc . O lucro 
tributável difere do lucro apresentado na demonstração do resultado, porque excxcexclexcxc ui receitas
ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itetentens não tributá-
veis ou não dedutíveis de forma permanente. A provisão para imposto de rendaenda e c e controntribuiibui--

imó imóveisveis de de tercterceiroeiross 33 336 (336(336)) - -
Imobilizações em andameeento - 564 - 564 521
Terreno -   3.500                    - 3.500      3.500
Total  155.113333         (67.746) (67 )    87.367  94.100
A movimentação do ativoo o imobilizado para os ss osos eexercícios findos em 31 de dezembro de í i fi d 31 d d b d
2016 e de 2015 é como seeegue:

2016      2015
Saldo no início do exercícioio 94.100 103.881
Adições: / Aquisições 2.835 -
Imobilizado em andamenttoto         43         50
Total 2.878 50
Baixas líquidas - (30)(((3(3
DDeprDepr ieciaecia ãçãoção   (9.611))( ))  (9.80800010 )( .80001)
Saldo no fim do exercício 87.36777  94.10000
Em 31 de dezembro de 2011011666 e 6 de 2015, a Companhia não possuía benbenenenss imobilizaaados í benenss bili aaad
dados como penhora e avaavavval em operações de empréstimos e financiammmentos bancárrrios, 
nem arrolados em defesa aa dde processos judiciais, tampouco bens paraliiiisssadoss s ou despeeesas 
com aluguéis ou quaisqsqsqueq r outras despesas com arrendamento meeercercantil operacionananal e 
despesas referentes aa juaa ros capitalizados. 9. Investimento em Coligigool ada - A Compannnhia 
possui participação o o na CTRENS de 1%, cujo valor em 31 de dezememmbreem o de 2016 e de 22015 
é de R$2.888 e aaaavvaliv ado pelo método de custo. 
10. Partes Relaacacionadas

  Ativo           Passivo          TT   Transransransaçõeaçõeeaçõeaçõesss   ç
   2016    2015    2016    2015    2016     2015

CAF Espanha:
Contas a receber (a) 41 44 - - 41 44
Adiantamentos 
 a fornecedores 30.306 80.251 - - - -
Fornecimento 
 de materiais (a) - - 2.959 62.200 - -
Juros sobre o
 capital próprio - - - 602 - 708

Vendas (a) - - - - 848484 3.013.3. 6
Compras (a) - - - - (76.593) (123...208)
CAF Power & 
Automation SL:

Compras (a) - - - - (17.664) (26.6..696)
Fornecimento 
 de materiais (a) - - 1.279 19.199 - -
CAF Signalling:
Fornecimento 
ddde mate i ii iriai ((s (a))) 213 (213)

Considerando a projeção de geração de lucro tributável, o imposto de renda e a contri-
buição social diferidos ativos serão integralmente compensados em até cinco exercícios; 
contudo, não é possível estimar com razoável precisão os exercícios em que as diferenças 
temporárias serão realizadas. b) Correntes e diferidos - A conciliação da despesa calcu-
lada pela aplicação das alíquotas fiscais combinadas e da despesa de imposto de renda e 
contribuição social debitada em resultado é demonstrada como segue:
     2016       2015
Prejuízo antes do imposto de renda e da CS (58.639) (116.885)
Alíquota combinada de IR e CSl      34%       34%
Crédito de IR e CS à taxa nominal 19.937 39.741
Efeito do IR e da CS sobre diferenças permanentes:
Benefício dos juros sobre o capital próprio - 5.061
Outras, líquidas (624) 1.725
Créditos fiscais reconhecidos referentes ao ano anterior           -    1.371
Crédito de imposto de renda e contribuição social 19.313 47.898
Imposto de renda e contribuição social:
Diferidos 19.313 47.898
Em 2016, a Companhia reavaliou os aspectos de realização do saldo de impostos diferi-
dos, observando a utilização desses ativos com a expectativa de lucros futuros e conside-
rando o histórico de lucros operacionais gerados em exercícios anteriores. 
18. Resultado Financeiro     2016     2015
Receitas financeiras:
Rendimentos sobre aplicações financeiras 1.817 1.083
Juros sobre o capital próprio recebido de coligada 270 226
Dividendos recebidos de coligada 440 580
Juros recebidos de clientes            -      6.964
Total    2.527      8.853
Despesas financeiras:
Juros e encargos financeiros (46.790) (35.724)
Juros sobre empréstimos de partes relacionadas (10.753) (11.371)
Perdas com operações com derivativos (27.699) -
Outras   (1.475)     (3.056)
Total (86.717)   (50.151)
Variação cambial, líquida:
Variação cambial ativa 41.705 2.439
Variação cambial passiva   (4.125) (100.414)
Total  37.580   (97.975)
19. Gestão de Riscos e Instrumentos Financeiros - Considerações gerais e políticas - A 
Companhia contrata operações envolvendo instrumentos financeiros, todos registrados 
em contas patrimoniais, que se destinam a atender às suas necessidades operacionais 
e financeiras. São contratados aplicações financeiras, empréstimos com partes relaciona-
das e instrumentos financeiros derivativos. A gestão desses instrumentos financeiros é 
realizada por meio de políticas, definição de estratégias e estabelecimento de sistemas de 
controle, estabelecidos para o Grupo CAF. Políticas para contratação de instrumentos fi-
nanceiros derivativos - Em virtude das obrigações financeiras assumidas pela Companhia 
em moedas estrangeiras decorrentes de empréstimos com partes relacionadas, contratos 
de vendas e importação de insumos produtivos, a Administração pode contratar operações 
com instrumentos financeiros derivativos para minimizar riscos cambiais, obedecendo aos 
níveis de exposição vinculados a esses riscos. Para exposições cambiais, a Companhia 
contrata operações com instrumentos financeiros derivativos do tipo “Non-Deliverable 
Forward - NDF”. Fatores de risco financeiro - a) Risco de concentração e crédito de 
clientes - Em virtude das características operacionais e do tamanho do mercado me-
troferroviário brasileiro, os produtos da Companhia são vendidos mediante contratos de 
compra de valores relevantes, firmados com um número concentrado de clientes, que 
representam um volume significativo de suas vendas, conforme divulgado na nota expli-
cativa nº 1. Em 2016 e 2015, a receita operacional foi concentrada substancialmente em 
seis clientes. Adicionalmente, existe o risco de uma contraparte não cumprir com suas 
obrigações contratuais, levando a Companhia a incorrer em perdas financeiras. Atualmen-
te, a Companhia mantém transações comerciais com empresas e órgãos governamentais 
e também com partes relacionadas. A Administração não tem identificado risco signifi-
cativo de crédito, tampouco registrou provisão para créditos de liquidação duvidosa em 
31 de dezembro de 2016. A Companhia ainda considera baixo o risco de crédito das 
operações que mantém em instituições financeiras consideradas pelo mercado como de 
primeira linha. b) Risco de taxa de câmbio - Decorre principalmente da volatilidade da 
taxa de câmbio e seu impacto, principalmente do caixa mantido em moeda estrangeira e 
empréstimos com partes relacionadas, denominados em euro (€). Em 31 de dezembro de 
2016, a exposição cambial, preponderantemente indexada ao euro (€), é demonstrada 
conforme o quadro a seguir:
           R$
Posições ativas:
Conta-corrente em moeda estrangeira           48
           48
Posições passivas:
Contas a pagar a terceiros (2.679)
Contas a pagar com partes relacionadas  (4.762)
Empréstimos com partes relacionadas (377.812)
 (385.253)
Total de exposição cambial líquida (385.205)
c) “Hedge accounting” - A Companhia designa certos instrumentos de “hedge”, incluin-
do derivativos, derivativos embutidos e não derivativos relacionados a risco com moeda 
estrangeira, como “hedge” de valor justo e “hedge” de fluxo de caixa, para as operações 
consideradas como sendo de compromisso firme e altamente prováveis, respectivamente, 
para as quais os registros dos efeitos das variações nos valores justos dos instrumentos 
financeiros derivativos são efetuados, respectivamente: (i) no resultado do exercício; e (ii) 
em “Outros resultados abrangentes”, no patrimônio líquido, revertendo-os contra as rubri-
cas “Receitas financeiras” ou “Despesas financeiras”, no momento da liquidação de cada 
operação. c.1) Operações de NDFs Para o encerramento das demonstrações financeiras 
de 31 de dezembro de 2016 e de 2015, devido à natureza das operações e dos contratos 
firmados pela Companhia, as operações de NDFs foram eleitas como operações de prote-
ção de valores justos, em que os efeitos das variações nos valores justos foram registrados 
diretamente no resultado do exercício, tendo como contrapartida o registro de um ativo 
no mesmo montante, para compensação do efeito do “hedge” no resultado. Em 31 de 
dezembro de 2016 e de 2015, as seguintes operações estavam designadas como “hedge” 
de valor justo: A Companhia assinou contratos para o fornecimento de trens com clientes 
denominados em euro (€) e, dessa forma, também assinou contratos futuros de moeda 
do tipo NDF (posição comprada), para a cobertura do risco de taxa de câmbio decorrente 
dessas transações futuras previstas, que foram designados como “hedge” de valor justo. 
Em 31 de dezembro de 2016, os ganhos não realizados com contratos futuros de moeda, 
relacionados à exposição dessas transações futuras previstas, eram de R$6.907 (ganhos 
de R$7.743 em 31 de dezembro de 2015) e, então, serão totalmente reclassificados para 
o resultado. A Companhia assinou também contratos para compra de matéria-prima e 
outros equipamentos ferroviários denominados em euro (€) e, dessa forma, também as-
sinou contratos futuros de moeda do tipo NDF (posição vendida), para proteger o risco 
de taxa de câmbio decorrente dessas compras futuras previstas, que foram designados 
como “hedge” de valor justo. Em 31 de dezembro de 2016, as perdas não realizadas com 
contratos futuros de moeda, relacionadas à exposição dessas transações futuras previs-
tas, eram de R$3.453 e, então, serão totalmente reclassificadas para o resultado. Em 31 
de dezembro de 2016, os contratos de “forward” (posição comprada e vendida) em aberto, 
detalhados a seguir, têm vencimentos previstos entre janeiro e setembro de 2017 e estão 
assim resumidos:
  Efeito acumulado 
 Valor  até 31/12/2016  
 nocional    a valor justo Resultado
Posição vendida 20.674 3.453 Perda
Posição comprada 32.327                6.907 Ganho
Resultado do “hedge accounting”               10.360 
Em 31 de dezembro de 2015, os contratos de “forward” (posição comprada) em aberto 
estão detalhados a seguir:
  Efeito acumulado 
 Valor  até 31/12/2015  
 nocional    a valor justo Resultado
Posição comprada 57.563                7.743 Ganho
Resultado do “hedge accounting”                 7.743 
A Companhia assinou também contratos de empréstimos com sua parte relacionada ICF 
denominados em euros (€) e, dessa forma, também assinou contrato futuro de moeda do 
tipo NDF, para proteger o correspondente risco de taxa de câmbio.
  Efeito acumulado  
 Valor até 31/12/2016
 nocional    a valor justo Resultado
Posição vendida 374.268              30.372 Perda
Resultado               30.372 
Em 31 de dezembro de 2015, a Companhia não possuía contrato futuro de moeda do tipo 
NDF contratada para proteger o correspondente risco de taxa de câmbio do empréstimo 
com a parte relacionada.  c.2) Derivativos embutidos - Os derivativos embutidos em con-
tratos principais não derivativos são tratados como um derivativo separadamente quando 
esses atendem às definições de um derivativo e seus riscos e suas características não 
forem estreitamente relacionados aos dos contratos principais e estes não forem men-
surados pelo valor justo por meio do resultado. Em 2013, a Companhia assinou contratos 
para o fornecimento de trens para o Metrô e para o fornecimento dos VLTs para o projeto 
em Cuiabá, conforme nota explicativa nº 1, sendo parte desses contratos denominada em 
euro (€). Para a cobertura do risco de taxa de câmbio decorrente dessas transações futu-
ras previstas, os derivativos embutidos no contrato principal foram separados e designados 
como “hedge” de valor justo. Em 31 de dezembro de 2016, os derivativos embutidos em 
aberto, detalhados a seguir, totalizam €1.044 mil, têm vencimentos previstos entre janeiro 
e setembro de 2017 e estão assim resumidos:
  Efeito acumulado  
 Valor até 31/12/2016 
 nocional    a valor justo Resultado
Posição vendida 3.583                   856 Perda
Resultado do “hedge accounting”                    856 
Em 31 de dezembro de 2015, os derivativos embutidos em aberto, detalhados a seguir, 
totalizam €1.755 mil, têm vencimentos previstos entre janeiro e setembro de 2016 e 
estão assim resumidos:
  Efeito acumulado 
 Valor até 31/12/2015 
 nocional    a valor justo Resultado
Posição vendida 7.565                2.984 Perda
Resultado do “hedge accounting”                 2.984 
Os contratos de fornecimento de trens e aquisição de matéria-prima são registrados pela 
taxa média definida no início de cada contratação, a fim de que o registro contábil atenda 
à definição de cobertura natural descrita anteriormente. A atualização cambial é feita no 
encerramento do exercício pela taxa de fechamento e registrada diretamente nas rubri-
cas “Contas a receber” e “Contas a pagar”. Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia 
mantinha o valor de R$856 (R$2.984 em 31 de dezembro de 2015) registrado na rubrica 
“Créditos de operações com instrumentos financeiros derivativos” decorrente do efeito 
líquido dessas atualizações cambiais. c.3) “Swap” A Companhia contratou “swap” com o 
objetivo de indexar as taxas de juros contratadas (CDI) por taxas de juros prefixadas com 
instituições financeiras locais.

13. Empréstimos - Parte Relacionada - A Companhia celebrou contratos de empréstimos 
com sua parte relacionada ICF denominados em euros (€), como segue:
Valor contratado Encargos anuais Vencimento      2016      2015
€15.000 Libor + 3,5% Julho/2035 42 64.329
€20.000 Libor + 3,5% Julho/2035 - 85.773
€33.000 Libor + 3,5% Julho/2035 - 141.525
€17.000 Libor + 3,5% Julho/2035 99 68.539
€12.100 Libor + 3,5% Fevereiro/2017 42.190 -
€40.000 Libor + 3,5% Abril/2017 138.826 -
€20.000 Libor + 3,5% Junho/2017 69.062 -
€37.000 Libor + 3,5% Junho/2017 127.593             -
Total   377.812 360.166
Passivo circulante   377.812 4.408
Passivo não circulante   - 355.758
A movimentação do saldo de empréstimos e financiamentos entre partes relacionadas 
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 é como segue:
Saldo em 31 de dezembro de 2015 360.166
Captações de novos empréstimos 593.336
Amortização do principal (171.893)
Capitalização da dívida (nota explicativa nº 16.a)) (321.826)
Despesas de juros 10.753
Amortização de juros (12.478)
Amortização de variação cambial  (80.246)
Saldo em 31 de dezembro de 2016 377.812
14. Provisão Para Riscos Tributários, Cíveis E Trabalhistas - A Companhia constituiu, 
em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, provisão para riscos tributários e trabalhistas para 
as causas classificadas pelos assessores legais com risco de perda provável. O valor 
provisionado refere-se ao montante que os assessores legais consideram que a Compa-
nhia desembolsará nesses processos. As provisões são revisadas e ajustadas com base 
na evolução dos processos e no histórico das perdas na melhor estimativa corrente. As 
obrigações estimadas estão demonstradas a seguir: 
 Tributárias Trabalhistas Outras     Total
Saldo em 31/12/2014 1.776 7.159 114 9.049
Complementos 2.805 1.056 - 3.861
Reversões         (1.776)                     -     (114) (1.890)
Saldo em 31/12/2015 2.805 8.215 - 11.020
Complementos 154 - 2.484 2.638
Reversões         (2.402)               (285)     (149)  (2.836)
Saldo em 31/12/2016             557             7.930   2.335 10.822
Em março de 2014, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, após a 
conclusão do inquérito administrativo iniciado em maio de 2013, envolvendo diversos fa-
bricantes ferroviários, incluindo a Companhia, iniciou processo administrativo decorrente 
de supostas práticas anticoncorrenciais desses fabricantes. A Companhia apresentou 
defesa preliminar e vem continuamente colaborando com as autoridades, prestando os 
esclarecimentos necessários. Possíveis sanções decorrentes desses processos podem 
incluir multas administrativas, ações para reembolso dos custos adicionais, potencial 
desqualificação por determinado período em participação de novas licitações e, eventu-
almente, acusações criminais. Entretanto, na data da elaboração destas demonstrações 
financeiras, a Administração, apoiada na avaliação de seus advogados, considerando as 
características do processo, classifica o risco de perda como não provável. Adicionalmen-
te, em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, em decorrência do referido processo, o mon-
tante de R$902, mantido em conta-corrente, está bloqueado judicialmente, para o qual a 
Companhia aguarda decisão de recurso especial para desbloqueio do crédito. Na presente 
data foram estimadas as ações apresentadas pela Companhia contra o referido bloqueio, 
para as quais atualmente aguarda a resolução do último recurso especial para que o re-
ferido levantamento se torne definitivo. Além disso, como consequência das investigações 
realizadas pelo CADE, outras autoridades, entre elas o Ministério Público Estadual de São 
Paulo - MP/SP, iniciaram procedimentos judiciais. Na data da elaboração destas demons-
trações financeiras, somente um dos processos abertos com fundamento na investigação 
do CADE havia começado, enquanto em outros processos a Companhia está pendente 
de ser citada para se manifestar ou para apresentar defesa por não terem sido citados 
todos os implicados. Do mesmo modo e como resultado das investigações do CADE, foi 
aberto um procedimento administrativo pelo Tribunal de Contas do Estado se São Paulo 
em relação ao qual a Companhia apresentou sua defesa preliminar durante o primeiro 
semestre de 2016. A previsão é de que as investigações em relação a esse procedimento 
continuem durante o ano 2017. 15. Provisão para Garantia - Nos contratos comentados 
na nota explicativa nº 1, para a construção de trens no Brasil, a Companhia assume todas 
as responsabilidades quanto ao funcionamento dos trens e eventuais vícios ocultos e/ou 
defeitos de montagem eventualmente detectados pelo prazo de dois anos a partir da data 
da entrega de cada unidade; para tanto, efetuou uma estimativa de potenciais custos a 
incorrer relacionados aos trens entregues e contabilizou uma provisão para garantia no 
montante de R$26.205 em 31 de dezembro de 2016 (R$25.858 em 31 de dezembro de 
2015).      2016     2015
Saldo no início do exercício 25.858 22.034
Complementos 13.410 9.288
Reversões (13.063)   (5.464)
Saldo no fim do exercício  26.205  25.858
16. Patrimônio Líquido - a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2016, o capital social 
autorizado, subscrito e integralizado é de 526.778.120 (204.952.000 em 31 de dezembro 
de 2015) ações ordinárias nominativas com valor nominal de R$1,00, distribuídas da se-
guinte forma:        2016       2015
Inversiones en Concesiones Ferroviarias S.A. (98,58%) 519.278 197.452
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (1,41%) 7.425 7.425
Urbanización Parque Romareda S.A. (0,01%)           75         75
Total  526.778 204.952
As companhias brasileiras devem registrar no Banco Central do Brasil - BACEN os in-
vestimentos estrangeiros e os respectivos lucros capitalizados, para permitir a remessa 
de dividendos ou repatriação do capital. O capital estrangeiro está registrado no BACEN 
de acordo com os Certificados de Registro RDE-IED nº IA073573, nº IA027760 e nº 
IA027761, de 24 de novembro de 2016. A remessa de dividendos, a repatriação e os 
reinvestimentos externos estão sujeitos à regularização do BACEN. Em 2016, o capital 
social foi aumentado em R$321.826, por meio da capitalização de empréstimos com a ICF. 
b) Constituição de reservas e destinação do resultado - A reserva legal é constituída 
à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do artigo 193 
da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. O estatuto social da Companhia 
prevê a forma de distribuição dos lucros apurados no encerramento das demonstrações 
financeiras, os quais, quando distribuídos, são debitados diretamente à rubrica “Lucros 
acumulados”. c) Juros sobre o capital próprio e dividendos - De acordo com o estatuto 
social, os dividendos deverão ser distribuídos ao final do exercício após as deduções de 
reserva legal. Em Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 31 de dezembro de 
2016, não foram declarados juros sobre o capital próprio por conta de prejuízos acumulados 
(R$14.886 declarados em 31 de dezembro de 2015). 17. Imposto de Renda e Contri-
buição Social - a) Diferidos - O imposto de renda e a contribuição social diferidos são 
registrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre 
as bases fiscais de ativo e passivo e seu respectivo valor contábil. O imposto de renda e a 
contribuição social diferidos têm a seguinte origem:      2016     2015
Provisão para não realização de 
 créditos de ICMS (nota explicativa nº 7) 53.702 53.489
Provisão para garantia (nota explicativa nº 15) 26.205 25.858
Provisão para riscos 10.822 11.020
Outras provisões 6.693 -
Provisão para penalidades contratuais 1.758 1.847
Provisão para variação cambial competência (3.506) -
Instrumentos financeiros derivativos não realizados 8.055 (6.528)
Prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social 177.679 137.337
 281.408 223.023
Alíquota de imposto de renda e contribuição social       34%       34%
Imposto de renda e contribuição social à taxa nominal    95.679  75.828 

                                                                                                                                                                                                2016
Item protegido    Contraparte Valor nocional (€ mil) Início Vencimento Posição ativa Posição passiva Valor Passivo
Empréstimo Crédit Agricole                          18.000 19/04/2016 12/04/2017 1,46% “spread” 115% do CDI             17.963

Não há margem de garantia para esses contratos e a sua liquidação ocorrerá em reais 
por meio da diferença entre os termos indexados no contrato, portanto, sem recebimento 
físico de moeda do valor nocional, na data do vencimento. Em 31 de dezembro de 2016, 
os instrumentos financeiros derivativos em aberto haviam sido contratados com o objetivo 
de “hedge” de um risco particular associado aos passivos financeiros representados pelos 
empréstimos contratados. Essas transações foram classificadas pela Administração como 
“hedge” de fluxo de caixa. A movimentação dos ajustes decorrentes da contabilização do 
“hedge” de fluxo de caixa, registrados na rubrica “Reserva de avaliação patrimonial”, está 
apresentada a seguir:
   2016   2015
Saldo no início do exercício 1.168 (654)
Variação do valor justo do instrumento de “hedge” (1.584) 2.741
Efeito tributário diferido      538    (919)
Saldo no fim do exercício      122  1.168
Estimativa dos valores justos - O valor justo dos instrumentos financeiros que não são 
negociados em mercados ativos (por exemplo, derivativos de mercado de balcão) é de-
terminado mediante o uso de técnicas de avaliação. A Companhia usa diversos métodos 
e define premissas que são baseadas nas condições de mercado existentes na data de 
encerramento das demonstrações financeiras. O valor justo de contratos de câmbio a 
termo é determinado com base em taxas de câmbio a termo, cotadas na data de encer-
ramento das demonstrações financeiras. Estima-se que os saldos das contas a receber 
de clientes e das contas a pagar aos fornecedores, registrados pelos valores contábeis, 
estejam próximos de seus valores justos de mercado, dado o curto prazo das operações 
realizadas. A Companhia aplica as regras de hierarquização para avaliação dos valores 
justos de seus instrumentos financeiros, conforme as práticas contábeis do pronuncia-
mento técnico CPC 40 - Instrumentos Financeiros: Evidenciação, mensurados no balanço 
patrimonial, o que requer a divulgação das mensurações do valor justo de acordo com os 
níveis da seguinte hierarquia: • Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para 
ativos e passivos idênticos (Nível 1). • Informações, além dos preços cotados, incluídas 
no Nível 1 que são adotadas pelo mercado para o ativo ou passivo, direta (ou seja, como 
preços) ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços) (Nível 2). • Isenções para ativos 
ou passivos que não se baseiam nos dados adotados pelo mercado (ou seja, inserções 
não observáveis) (Nível 3).
A tabela a seguir apresenta os passivos mensurados ao valor justo:
2016                                            Nível 1 Nível 2 Nível 3 Saldo total
Ativos financeiros ao valor justo:
Derivativos            - 41.588           -        41.588
Total do ativo            - 41.588           -         41.588
2015                                             Nível 1 Nível 2 Nível 3 Saldo total
Ativos financeiros ao valor justo:
Derivativos            - 10.727            -        10.727
Total do ativo            - 10.727            -        10.727
O valor justo dos instrumentos financeiros negociados em mercados ativos (como títulos 
mantidos para negociação e disponíveis para venda) baseia-se nos preços de mercado 
cotados na data de encerramento das demonstrações financeiras. Um mercado é visto 
como ativo se os preços cotados estiverem pronta e regularmente disponíveis a partir de 
uma bolsa de valores, distribuidor, corretor, grupo de indústrias, serviço de precificação 
ou agência reguladora e se esses preços representarem transações de mercado reais, 
que ocorrem regularmente em bases puramente comerciais. O preço de mercado cotado 
utilizado para os ativos financeiros mantidos pela Companhia é o preço de concorrência 
atual. O valor justo dos instrumentos financeiros que não são negociados em mercados 
ativos (por exemplo, derivativos de balcão) é determinado mediante o uso de técnicas de 
avaliação. Essas técnicas de avaliação maximizam o uso dos dados adotados pelo mer-
cado em que estão disponíveis e confiam o menos possível nas estimativas específicas 
da Companhia. Se todas as informações relevantes exigidas para o valor justo de um 
instrumento forem adotadas pelo mercado, o instrumento estará incluído no Nível 2. Se 
uma ou mais informações relevantes não estiverem baseadas em dados adotados pelo 
mercado, o instrumento estará incluído no Nível 3. As técnicas de avaliação específicas 
utilizadas para valorizar os instrumentos financeiros, conforme as regras do Nível 2, in-
cluem: • Preços de mercado cotados ou cotações de instituições financeiras ou corretoras 
para instrumentos similares. • O valor justo de “swaps” de taxa de juros é calculado pelo 
valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados com base nas curvas de rendimento 
adotadas pelo mercado. • O valor justo dos contratos de câmbio futuros é determinado 
com base nas taxas de câmbio futuras na data de encerramento das demonstrações fi-
nanceiras, com o valor resultante descontado ao valor presente. • Outras técnicas, como 

a análise de fluxos de caixa descontados, são utilizadas para determinar o valor justo dos 
instrumentos financeiros remanescentes. A Companhia não possui instrumentos financeiros 
avaliados a valores justos, conforme o Nível 3, para os exercícios findos em 31 de dezem-
bro de 2016 e de 2015. Valores justos de instrumentos financeiros avaliados pelo custo 
amortizado - Aplicações financeiras - Os valores das aplicações financeiras registrados 
nas demonstrações financeiras aproximam-se dos valores de realização em virtude de as 
operações serem efetuadas a juros pós-fixados e apresentarem disponibilização imediata. 
d) Análise de sensibilidade do risco cambial - A Companhia não tem exposição ao risco 
cambial por ter suas operações em moedas estrangeiras asseguradas como descrito no 
item c) anterior. e) Risco de flutuação de preço de venda de seus produtos, prestação 
de serviços e  custo de aquisição de materiais - Os preços dos produtos e serviços 
prestados pela Companhia estão amparados em contratos anteriormente firmados com 
seus clientes; portanto, não há risco significativo de oscilação não esperada. f) Gestão de 
capital - Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a 
capacidade de continuidade da Companhia para oferecer retorno a acionistas e benefícios 
a outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir 
esse custo. Condizente com outras companhias do setor, a Companhia monitora o capital 
com base na evolução do seu lucro líquido e do retorno sobre o investimento (“Return on 
Investment - ROI”). Esses índices correspondem a:        2016        2015
Prejuízo do exercício (39.326) (68.987)
Capital social 526.778 204.952
Retorno sobre o investimento (0,07) (0,34)
20. Cobertura de Seguros - Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia possuía cobertu-
ra de seguros contra incêndio e riscos diversos para os bens do ativo imobilizado e para os 
estoques, por valores considerados pela Administração suficientes para cobrir eventuais 
perdas. 21. Compromissos Assumidos - A Companhia assumiu diversos compromissos 
comerciais e financeiros acordados nos contratos celebrados com clientes, incluindo par-
tes relacionadas, que estão detalhados na nota explicativa nº 1.
22. Receita Líquida      2016       2015
Receita bruta de venda de produtos e mercadorias 373.927 638.533
Receita bruta de serviços prestados 105.655 104.257
Impostos incidentes sobre faturamento  (50.320)  (72.634)
Total 429.262 670.156
23. Despesa por Natureza      2016       2015
Matérias-primas e materiais de consumo utilizados 289.572 431.573
Salários e benefícios 97.553 106.663
Serviços prestados 40.061 35.940
Mudanças nos estoques de produtos 
 acabados em progresso (19.093) 42.422
Depreciação e amortização 9.611 9.801
Conservação, aluguéis, energia e água 3.889 4.143
Transporte de materiais 3.034 5.592
Seguros 2.453 3.731
Provisão para garantia 347 3.824
Provisão para não realização de créditos de ICMS 213 779
Provisão para penalidades contratuais 3 1.631
Outras   13.648      1.669
Total 441.291 647.768
Classificadas como:
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados 403.363 617.410
Despesas gerais e administrativas 31.224 33.788
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas     6.704    (3.430)
Total 441.291 647.768
24. Benefícios a Funcionários - A Companhia concede participação nos resultados a 
seus funcionários, vinculada ao alcance de metas operacionais e objetivos específicos, 
estabelecidos e aprovados no início de cada exercício. Foram registrados na demonstra-
ção do resultado do exercício, na rubrica “Despesas gerais e administrativas”, R$4.510 em 
31 de dezembro de 2016 (R$7.402 em 31 de dezembro de 2015) a título de participação 
nos resultados.
25. Informações Adicionais aos Fluxos de Caixa        2016    2015
Capitalização de empréstimos com partes relacionadas  321.826 53.300
26. Autorização das Demonstrações Financeiras - As presentes demonstrações finan-
ceiras foram aprovadas e autorizadas pela Diretoria para emissão em reunião ocorrida 
em 24 de fevereiro de 2017. >>>Continua...
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Data e Hora e Local: 10/02/2017, às 08 horas, na sede social, Avenida das Nações Unidas, 
8501, 3º andar, Pinheiros, São Paulo/SP. Mesa. Presidente: Ricardo Leonel Scavazza, Secretária: 
Janaina Maluf Pichinin Pavan. Convocação. Dispensada. Presença: totalidade dos conselheiros. 
Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 1. A proposta para a Emissão, a ser submetida 
à aprovação da AGE da Companhia, na forma do artigo 59 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada 
(“Lei das S.A.”), de acordo com as seguintes condições, sem prejuízo das demais condições que 
serão detalhadas e reguladas nos termos da respectiva escritura de emissão das Debêntures 
(“Escritura de Emissão”), cuja minuta segue como Anexo I: (i) Séries. A Emissão será realizada 
em uma única série. (ii) Valor Total da Emissão. O montante total da Emissão será de até 
R$600.000.000,00. (iii) Valor Nominal Unitário. O valor nominal unitário das Debêntures será 
de R$1.000,00 (“Valor Nominal Unitário”), na Data de Emissão, conforme abaixo defi nida. (iv) 
Quantidade de Debêntures. Serão emitidas até 600.000 Debêntures. (v) Data da Emissão. 
A data da emissão será a data em que ocorrer a primeira subscrição das Debêntures pelos 
debenturistas (“Data de Emissão”), conforme comprovada pela celebração de boletins de subscrição, 
nos termos do modelo anexo à Escritura de Emissão e registrado no Livro de Registro de 
Debenturistas. (vi) Destinação de Recursos. Os recursos obtidos por meio da Emissão serão 
destinados para (i) amortização de principal e pagamento de juros das dívidas atuais da Companhia; 
(ii) redução do nível de endividamento da Companhia com terceiros e (iii) recomposição do caixa 
mínimo operacional da Companhia. (vii) Número da Emissão. A Emissão representa a 3ª 
emissão de Debêntures da Companhia. (viii) Negociação das Debêntures. As Debêntures 
não poderão ser negociadas ou oneradas pelo seu subscritor inicial, exceto conforme previsões 
constantes na Escritura de Emissão. (ix) Procedimentos de Colocação. As Debêntures serão 
objeto de colocação privada, aos acionistas diretos ou indiretos da Companhia, sem intermediação 
de instituições fi nanceiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários. A colocação 
das Debêntures poderá ser iniciada imediatamente após a Data de Emissão. (x) Forma e 
Conversibilidade. As Debêntures serão da forma nominativa, sem a emissão de certifi cados. 
Para todos os fi ns e efeitos, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo registro do titular 
da Debênture no Livro de Registro de Debenturistas da Companhia. A Companhia deverá: (i) 
manter o Livro de Registro de Debenturistas atualizado; (ii) facultar aos debenturistas livre acesso 
ao Livro de Registro de Debenturistas; e (iii) providenciar todas as averbações solicitadas pelos 
debenturistas, exceto se em desacordo com o disposto nesta Escritura de Emissão, nos acordos 
de acionistas da Companhia ou na legislação aplicável. As Debêntures poderão ser parcial ou 
totalmente convertidas em ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, de emissão da 
Companhia (“Ações”), observados os procedimentos e limitações previstos na Escritura de Emissão, 
a qualquer momento durante o Prazo de Conversão, desde que a conversão seja aprovada por 
Debenturistas presentes que, em conjunto, sejam titulares da maioria das Debêntures em Circulação, 
reunidos em AGD (conforme abaixo defi nido) convocada especialmente para esse fi m. (xi) Espécie. 
As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei das S.A., sendo a 
forma e periodicidade de sua remuneração defi nidas conforme disposto nos itens (xiv) e (xv) 
abaixo. (xii) Prazo e Forma de Subscrição e Integralização. As Debêntures serão subscritas 
em até 1 ano contado a partir da presente data. As Debêntures serão integralizadas em datas 
diversas no prazo máximo de 10 Dias Úteis contados da respectiva subscrição (cada uma dessas 
datas, uma “Data de Integralização”) pelo seu Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração 
Ordinária, calculada pro rata temporis, desde a Data de Emissão até a respectiva Data de 
Integralização, em moeda corrente nacional, mediante depósito em conta corrente de titularidade 
da Companhia. (xiii) Data de Vencimento. As Debêntures terão vencimento no 4º aniversário 
da Data de Emissão (“Data de Vencimento”). (xiv) Remuneração Ordinária. As Debêntures 
farão jus a uma remuneração ordinária equivalente à variação do Índice Geral de Preços - Mercado, 
apurado pela Fundação Getúlio Vargas (“IGPM/FGV”), acrescida de 14,00% a.a., base 252 Dias 
Úteis, incidente sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures subscritas e integralizadas ou sobre 
o Saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures subscritas e integralizadas, conforme o caso 
(“Remuneração Ordinária”), pro rata die a partir da Data de Emissão até a data do efetivo 
pagamento da Remuneração Ordinária. O pagamento da Remuneração Ordinária será realizado 
semestralmente no dia 05 dos meses de março e setembro de cada ano, a partir da Data de 
Emissão (cada uma de tais datas, uma “Data de Pagamento da Remuneração Ordinária”). A 
Companhia poderá, desde que verifi cada a Condição para o Não Pagamento da Remuneração 
(conforme abaixo defi nido), optar por incorporar, total ou parcialmente, o valor da Remuneração 
Ordinária ao Valor Nominal Unitário das Debêntures em cada uma das Datas de Pagamento da 
Remuneração Ordinária. Nessa hipótese, a Companhia deverá comunicar os debenturistas com 5 
dias de antecedência informando as condições que optou para pagamento da Remuneração 
Ordinária. A Companhia deve se obrigar a pagar os juros conforme aprovado na Escritura de 
Emissão, e somente poderá incorporar, total ou parcialmente, o valor da Remuneração Ordinária 
ao Valor Nominal Unitário das Debêntures se, (i) de acordo com a projeção do fl uxo de caixa da 
Companhia para o prazo de 12 meses seguintes à data do pagamento da Remuneração Ordinária, 
a Companhia, a qualquer momento do referido período, não possuir o Caixa Mínimo para suas 
operações (“Condição para o Não Pagamento da Remuneração”); ou (ii) em caso de conversão 
das Debêntures em Ações, hipótese em que o valor da Remuneração Ordinária será obrigatoriamente 
incorporado ao Valor Nominal Unitário das Debêntures. Para os fi ns desta Escritura de Emissão, o 
“Caixa Mínimo” da Companhia será o caixa mínimo necessário para a condução normal das suas 
atividades, de acordo com o plano de negócios aprovado pela Companhia. (xv) Pagamento do 
Valor Nominal Unitário das Debêntures; Resgate Antecipado Facultativo; 
Amortização Facultativa Parcial; Resgate Antecipado Obrigatório e Amortização 
Obrigatória Parcial. O pagamento do Valor Nominal Unitário será realizado integralmente na 
Data de Vencimento acrescido das Remunerações Ordinárias devidas e não pagas até referida 
data, calculadas conforme item (xiv) acima. Resgate Antecipado Facultativo. A Companhia poderá, 
observados os termos e condições estabelecidos a seguir, a seu exclusivo critério, independentemente 
da vontade dos debenturistas, resgatar antecipadamente a totalidade das Debêntures (“Resgate 
Antecipado Facultativo”). O Resgate Antecipado Facultativo somente poderá ocorrer mediante o 
envio de comunicação dirigida aos debenturistas (“Comunicação de Resgate Antecipado 
Facultativo”), com antecedência mínima de 15 Dias Úteis da data prevista para realização do 
efetivo Resgate Antecipado Facultativo (“Data do Resgate Antecipado Facultativo”). Por ocasião 
do Resgate Antecipado Facultativo, os debenturistas farão jus ao pagamento do Valor Nominal 
Unitário (ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável) das Debêntures, acrescido 
da Remuneração Ordinária, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão ou desde a 
última Data de Pagamento da Remuneração Ordinária, conforme o caso, até a Data do Resgate 
Antecipado Facultativo, sem qualquer prêmio adicional (“Valor do Resgate Antecipado Facultativo”). 
Na Comunicação de Resgate Antecipado Facultativo deverá constar: (a) a Data do Resgate 
Antecipado Facultativo; (b) o Valor do Resgate Antecipado Facultativo; e (c) quaisquer outras 
informações necessárias à operacionalização do Resgate Antecipado Facultativo. As Debêntures 
objeto do Resgate Antecipado Facultativo serão obrigatoriamente canceladas. A Data do Resgate 
Antecipado Facultativo deverá, obrigatoriamente, ser um Dia Útil. Caso o Resgate Antecipado 
Facultativo seja realizado antes do 1º aniversário da Data de Emissão, adicionalmente ao Valor do 
Resgate Antecipado Facultativo, os debenturistas farão jus, no 1º aniversário da Data de Emissão, 
ao pagamento do valor equivalente à Remuneração Ordinária incidente sobre o valor correspondente 
ao Valor Nominal Unitário (ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável) das 
Debêntures de sua titularidade que tenham sido resgatadas, calculada pro rata temporis desde a 
Data do Resgate Antecipado Facultativo até o 1º aniversário da Data de Emissão. Amortização 

Facultativa Parcial. A Companhia poderá, observados os termos e condições estabelecidos a seguir, 
a seu exclusivo critério e a qualquer tempo e independentemente da vontade dos debenturistas, 
realizar a amortização facultativa parcial do Valor Nominal Unitário (ou do saldo do Valor Nominal 
Unitário, conforme o caso) das Debêntures, que deverá abranger, proporcionalmente, todas as 
Debêntures (“Amortização Facultativa Parcial”). A Amortização Facultativa Parcial somente poderá 
ocorrer mediante o envio de comunicação dirigida aos debenturistas (“Comunicação de Amortização 
Facultativa Parcial”), com antecedência mínima de 15 Dias Úteis da data prevista para realização 
da efetiva Amortização Facultativa Parcial (“Data da Amortização Facultativa Parcial”). Por ocasião 
da Amortização Facultativa Parcial, os debenturistas farão jus ao pagamento da parcela de Valor 
Nominal Unitário (ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável) das Debêntures a 
ser amortizada, acrescido da Remuneração Ordinária, calculada pro rata temporis desde a Data 
de Emissão ou desde a última Data de Pagamento da Remuneração Ordinária, conforme o caso, 
até a Data da Amortização Facultativa Parcial, sem qualquer prêmio adicional (“Valor da Amortização 
Facultativa Parcial”). Na Comunicação de Amortização Facultativa Parcial deverá constar: (a) a 
Data da Amortização Facultativa Parcial; (b) o Valor da Amortização Facultativa Parcial; e (c) 
quaisquer outras informações necessárias à operacionalização da Amortização Facultativa Parcial. 
A Data da Amortização Facultativa Parcial deverá, obrigatoriamente, ser um Dia Útil. O Valor da 
Amortização Facultativa parcial deverá ser igual ou superior a R$30.000.000,00. Caso a Amortização 
Facultativa Parcial seja realizada antes do 1º aniversário da Data de Emissão, adicionalmente ao 
Valor da Amortização Facultativa Parcial, os debenturistas farão jus, no 1º aniversário da Data de 
Emissão, ao pagamento do valor equivalente à Remuneração Ordinária incidente sobre o valor 
correspondente à parcela de Valor Nominal Unitário (ou do saldo do Valor Nominal Unitário, 
conforme aplicável) das Debêntures de sua titularidade que tenha sido amortizada, calculada pro 
rata temporis desde a Data da Amortização Facultativa Parcial até o 1º aniversário da Data de 
Emissão. Resgate Antecipado Obrigatório e Amortização Obrigatória Parcial. A Companhia deve, 
obrigatoriamente, resgatar antecipadamente a totalidade das Debêntures (“Resgate Antecipado 
Obrigatório”), ou realizar uma amortização parcial do Valor Nominal Unitário (ou do saldo do 
Valor Nominal Unitário) das Debêntures, que deverá abranger, proporcionalmente, todas as 
Debêntures (“Amortização Obrigatória Parcial”), conforme o caso, independentemente da vontade 
dos Debenturistas, caso (i) a qualquer momento a partir da Data de Emissão (inclusive), a Companhia 
receba recursos decorrentes da realização de uma oferta pública primária de ações de sua emissão 
(“Oferta Primária”); e/ou (ii) a Companhia consiga captar, junto a terceiros, recursos em termos e 
condições mais vantajosos do que os da Emissão, incluindo no que diz respeito a prazos, taxas e 
garantias (“Captação com Terceiros”), e, em qualquer dos casos, a Companhia, de acordo com a 
projeção de seu fl uxo de caixa para o prazo de 24 meses seguintes à data do recebimento dos 
recursos oriundos da referida Oferta Primária e/ou Captação com Terceiros, passe a deter caixa 
disponível superior ao Caixa Mínimo para o período. O Regate Antecipado Obrigatório ou a 
Amortização Obrigatória Parcial deverá ser realizado (i) dentro de até 30 dias da data da liquidação 
da Oferta Primária e/ou da Captação com Terceiros, conforme o caso; e (ii) mediante o envio de 
comunicação dirigida aos debenturistas (“Comunicação de Resgate Antecipado Obrigatório” ou 
“Comunicação de Amortização Obrigatória Parcial”, conforme o caso), com antecedência mínima 
de 15 Dias Úteis da data prevista para realização do efetivo Resgate Antecipado Obrigatório ou 
da Amortização Obrigatória Parcial (“Data do Resgate Antecipado Obrigatório” ou “Data da 
Amortização Obrigatória Parcial”, conforme o caso). Por ocasião do Resgate Antecipado Obrigatório, 
os debenturistas farão jus ao pagamento do Valor Nominal Unitário (ou do saldo do Valor Nominal 
Unitário, conforme aplicável) das Debêntures, acrescido da Remuneração Ordinária, calculada pro 
rata temporis desde a Data de Emissão ou desde a última Data de Pagamento da Remuneração 
Ordinária, conforme o caso, até a Data do Resgate Antecipado Obrigatório, sem qualquer prêmio 
adicional (“Valor do Resgate Antecipado Obrigatório”). Por ocasião da Amortização Obrigatória 
Parcial, os debenturistas farão jus ao pagamento da parcela do Valor Nominal Unitário (ou do 
saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável) das Debêntures que está sendo amortizada, 
acrescida da Remuneração Ordinária, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão ou 
desde a última Data de Pagamento da Remuneração Ordinária, conforme o caso, até a Data da 
Amortização Obrigatória Parcial, sem qualquer prêmio adicional (“Valor da Amortização Obrigatória 
Parcial”). Se o valor da Oferta Primária e/ou da Captação com Terceiros que venha a exceder o 
Caixa Mínimo para o período, conforme projeção de fl uxo de caixa acima mencionada: (i) exceder 
o Valor do Resgate Antecipado Obrigatório, a Companhia realizará um Resgate Antecipado 
Obrigatório de todas as Debêntures; ou (ii) for inferior ao Valor do Resgate Antecipado Obrigatório, 
a Companhia realizará uma Amortização Obrigatória Parcial com o maior Valor da Amortização 
Obrigatória Parcial possível, limitado ao valor da Oferta Primária e/ou da Captação com Terceiros 
que exceder o Caixa Mínimo para o período, conforme projeção de fl uxo de caixa mencionada 
acima. Na Comunicação de Resgate Antecipado Obrigatório ou na Comunicação de Amortização 
Obrigatória Parcial deverá constar: (a) a Data do Resgate Antecipado Obrigatório ou a Data da 
Amortização Obrigatória Parcial, conforme o caso; (b) o Valor do Resgate Antecipado Obrigatório 
ou o Valor da Amortização Obrigatória Parcial, conforme o caso; e (c) quaisquer outras informações 
necessárias à operacionalização do Resgate Antecipado Obrigatório ou da Amortização Obrigatória 
Parcial, conforme o caso. As Debêntures objeto do Resgate Antecipado Obrigatório serão 
obrigatoriamente canceladas. As Comunicações de Conversão recebidas pela Companhia na data 
ou posteriormente ao envio de qualquer Comunicação de Resgate Antecipado Facultativo, 
Comunicação de Amortização Facultativa Parcial, Comunicação de Resgate Antecipado Obrigatório 
ou Comunicação de Amortização Obrigatória Parcial não terão efi cácia e serão automaticamente 
desconsideradas pela Companhia com relação aos valores objeto do resgate e/ou amortização 
solicitados pela Companhia nos termos de referida comunicação. (xvi) Repactuação 
Programada. As Debêntures não serão objeto de repactuação programada. (xvii) Vencimento 
Antecipado. As Debêntures estarão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado nos termos 
estabelecidos na Escritura de Emissão. (xviii) Multa e Juros Moratórios. Ocorrendo 
impontualidade no pagamento pela Companhia de qualquer quantia devida aos debenturistas, 
os débitos em atraso vencidos e não pagos pela Companhia, fi carão, desde a data da inadimplência 
até a data do efetivo pagamento, sujeitos a, independentemente de aviso ou notifi cação, juros 
moratórios à razão de 1% ao mês, calculado pro rata die, pelo período em que perdurar o atraso 
ou descumprimento. (xix) Local de Pagamento. Os pagamentos a que os debenturistas fi zerem 
jus serão efetuados por meio de Transferência Eletrônica Disponível - TED ou qualquer outra forma 
de transferência eletrônica de recursos autorizada pelo Banco Central do Brasil, para a conta 
corrente que será indicada à Companhia pelos debenturistas com pelo menos 5 Dias Úteis de 
antecedência da data do respectivo pagamento. (xx) Prorrogação dos Prazos. Considerar-
se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação até o primeiro Dia 
Útil subsequente, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos. Para os fi ns da Escritura de 
Emissão, “Dia Útil” signifi ca qualquer dia, que não seja sábado ou domingo, ou outro dia em que 
os bancos estejam autorizados a fechar no município de São Paulo/SP. (xxi) Publicidade. Sem 
prejuízo das publicações exigidas na forma da lei, todos os atos e decisões. (xxii) relevantes 
decorrentes da Emissão que, de qualquer forma, vierem a envolver, direta ou indiretamente, o 
interesse dos debenturistas, deverão ser informados por meio de carta, com aviso de recebimento, 
enviada pela Companhia para o endereço informado à Companhia por escrito pelos debenturistas. 
Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 10/02/2017. Conselheiros: Odair Garcia 
Senra; André Bergstein; Marcelo Fedak; Olímpio Matarazzo Neto; David Adam Roth; e Ricardo 
Leonel Scavazza. Ricardo Leonel Scavazza - Presidente, Janaina Maluf Pavan - Secretária. JUCESP 
nº 92.452/17-6 em 23.02.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 10 de Fevereiro de 2017
Data e Hora e Local: 10/02/2017, às 10 horas, na sede social, Avenida das Nações Unidas, 
8501, 3º andar, Pinheiros, São Paulo/SP. Mesa: Ricardo Leonel Scavazza - Presidente e Janaína 
Maluf Pichinin Pavan - Secretária.  Convocação: Dispensada. Presença: (i) Private Equity AE 
Investimentos e Participações S.A., representada por Ricardo Leonel Scavazza e Marcelo Fedak, e 
(ii) Gafi sa S.A., representada por André Bergstein e Sandro Rogério da Silva Gamba. 
Deliberações Tomadas Aprovadas por Unanimidade: 1. Aprovar na forma do artigo 59 
da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), a 3ª emissão de Debêntures, Conversíveis 
em Ações Ordinárias, da Espécie Quirografária, sem Garantia Real, em uma única série, no valor 
total de até R$600.000.000,00, para distribuição privada (“Debêntures”), de acordo com as 
seguintes condições, que serão detalhadas e reguladas nos termos da respectiva escritura de 
emissão das Debêntures (“Escritura de Emissão”), conforme Anexo I: (i) Séries. A Emissão será 
realizada em uma única série. (ii) Valor Total da Emissão. O montante total da Emissão será 
de até R$600.000.000,00. (iii) Valor Nominal Unitário. O valor nominal unitário das 
Debêntures será de R$1.000,00 (“Valor Nominal Unitário”), na Data de Emissão, conforme 
abaixo defi nida. (iv) Quantidade de Debêntures. Serão emitidas até 600.000 Debêntures. 
(v) Data da Emissão. A data da emissão será a data em que ocorrer a primeira subscrição das 
Debêntures pelos debenturistas (“Data de Emissão”), conforme comprovada pela celebração de 
boletins de subscrição, nos termos do modelo anexo à Escritura de Emissão e registrado no Livro 
de Registro de Debenturistas. (vi) Destinação de Recursos. Os recursos obtidos por meio 
desta Emissão serão destinados para necessidades de recomposição de caixa e capital de giro da 
Companhia. (vii) Número da Emissão. A Emissão representa a 3ª emissão de Debêntures da 
Companhia. (viii) Negociação das Debêntures. As Debêntures não poderão ser negociadas 
ou oneradas pelo seu subscritor inicial, exceto conforme previsões constantes na Escritura de 
Emissão. (ix) Procedimentos de Colocação. As Debêntures serão objeto de colocação 
privada, aos acionistas diretos ou indiretos da Companhia, sem intermediação de instituições 
fi nanceiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários. A colocação das 
Debêntures poderá ser iniciada imediatamente após a Data de Emissão. (x) Forma e 
Conversibilidade. As Debêntures serão da forma nominativa, sem a emissão de certifi cados. 
Para todos os fi ns e efeitos, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo registro do titular 
da Debênture no Livro de Registro de Debenturistas da Companhia. A Companhia deverá: (i) 
manter o Livro de Registro de Debenturistas atualizado; (ii) facultar aos debenturistas livre acesso 
ao Livro de Registro de Debenturistas; e (iii) providenciar todas as averbações solicitadas pelos 
debenturistas, exceto se em desacordo com o disposto nesta Escritura de Emissão, nos acordos 
de acionistas da Companhia ou na legislação aplicável. As Debêntures poderão ser parcial ou 
totalmente convertidas em ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, de emissão da 
Companhia (“Ações”), observados os procedimentos e limitações previstos na Escritura de 
Emissão, a qualquer momento durante o Prazo de Conversão, desde que a conversão seja 
aprovada por Debenturistas presentes que, em conjunto, sejam titulares da maioria das 
Debêntures em Circulação, reunidos em AGD convocada especialmente para esse fi m. (xi) 
Espécie. As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei das S.A., 
sendo a forma e periodicidade de sua remuneração defi nidas conforme disposto nos itens (xiv) e 
(xv) abaixo. (xii) Prazo e Forma de Subscrição e Integralização. As Debêntures serão 
subscritas em até 1 ano contado a partir da presente data. As Debêntures serão integralizadas em 
datas diversas no prazo máximo de 10 Dias Úteis contados da respectiva subscrição (cada uma 
dessas datas, uma “Data de Integralização”) pelo seu Valor Nominal Unitário acrescido da 
Remuneração Ordinária, calculada pro rata temporis, desde a Data de Emissão até a respectiva 
Data de Integralização, em moeda corrente nacional, mediante depósito em conta corrente de 
titularidade da Companhia. (xiii) Data de Vencimento. As Debêntures terão vencimento no 
4º aniversário da Data de Emissão (“Data de Vencimento”). (xiv) Remuneração Ordinária. 
As Debêntures farão jus a uma remuneração ordinária equivalente à variação do Índice Geral de 
Preços - Mercado, apurado pela Fundação Getúlio Vargas (“IGPM/FGV”), acrescida de 14,00% 
a.a., base 252 Dias Úteis, incidente sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures subscritas e 
integralizadas ou sobre o Saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures subscritas e 
integralizadas, conforme o caso (“Remuneração Ordinária”), pro rata die a partir da Data de 
Emissão até a data do efetivo pagamento da Remuneração Ordinária. O pagamento da 
Remuneração Ordinária será realizado semestralmente no dia 05 dos meses de março e 
setembro de cada ano, a partir da Data de Emissão (cada uma de tais datas, uma “Data de 
Pagamento da Remuneração Ordinária”). A Companhia poderá, desde que verifi cada a Condição 
para o Não Pagamento da Remuneração (conforme abaixo defi nido), optar por incorporar, total 
ou parcialmente, o valor da Remuneração Ordinária ao Valor Nominal Unitário das Debêntures 
em cada uma das Datas de Pagamento da Remuneração Ordinária. Nessa hipótese, a Companhia 
deverá comunicar os debenturistas com 5 dias de antecedência informando as condições que 
optou para pagamento da Remuneração Ordinária. A Companhia deve se obrigar a pagar os 
juros conforme aprovado na Escritura de Emissão, e somente poderá incorporar, total ou 
parcialmente, o valor da Remuneração Ordinária ao Valor Nominal Unitário das Debêntures se, (i) 
de acordo com a projeção do fl uxo de caixa da Companhia para o prazo de 12 meses seguintes 
à data do pagamento da Remuneração Ordinária, a Companhia, a qualquer momento do referido 
período, não possuir o Caixa Mínimo para suas operações (“Condição para o Não Pagamento da 
Remuneração”); ou (ii) em caso de conversão das Debêntures em Ações, hipótese em que o valor 
da Remuneração Ordinária será obrigatoriamente incorporado ao Valor Nominal Unitário das 
Debêntures. Para os fi ns desta Escritura de Emissão, o “Caixa Mínimo” da Companhia será o 
caixa mínimo necessário para a condução normal das suas atividades, de acordo com o plano de 
negócios aprovado pela Companhia. (xv) Pagamento do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures; Resgate Antecipado Facultativo; Amortização Facultativa Parcial; 
Resgate Antecipado Obrigatório e Amortização Obrigatória Parcial. O pagamento 
do Valor Nominal Unitário será realizado integralmente na Data de Vencimento acrescido das 
Remunerações Ordinárias devidas e não pagas até referida data, calculadas conforme item (xiv) 
acima. Resgate Antecipado Facultativo. A Companhia poderá, observados os termos e condições 
estabelecidos a seguir, a seu exclusivo critério, independentemente da vontade dos debenturistas, 
resgatar antecipadamente a totalidade das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo”). O 
Resgate Antecipado Facultativo somente poderá ocorrer mediante o envio de comunicação 
dirigida aos debenturistas (“Comunicação de Resgate Antecipado Facultativo”), com 
antecedência mínima de 15 Dias Úteis da data prevista para realização do efetivo Resgate 
Antecipado Facultativo (“Data do Resgate Antecipado Facultativo”). Por ocasião do Resgate 
Antecipado Facultativo, os debenturistas farão jus ao pagamento do Valor Nominal Unitário (ou 
do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável) das Debêntures, acrescido da 
Remuneração Ordinária, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão ou desde a última 
Data de Pagamento da Remuneração Ordinária, conforme o caso, até a Data do Resgate 
Antecipado Facultativo, sem qualquer prêmio adicional (“Valor do Resgate Antecipado 
Facultativo”). Na Comunicação de Resgate Antecipado Facultativo deverá constar: (a) a Data do 
Resgate Antecipado Facultativo; (b) o Valor do Resgate Antecipado Facultativo; e (c) quaisquer 
outras informações necessárias à operacionalização do Resgate Antecipado Facultativo. As 
Debêntures objeto do Resgate Antecipado Facultativo serão obrigatoriamente canceladas. A Data 
do Resgate Antecipado Facultativo deverá, obrigatoriamente, ser um Dia Útil. Caso o Resgate 
Antecipado Facultativo seja realizado antes do 1º aniversário da Data de Emissão, adicionalmente 
ao Valor do Resgate Antecipado Facultativo, os debenturistas farão jus, no 1º aniversário da Data 
de Emissão, ao pagamento do valor equivalente à Remuneração Ordinária incidente sobre o valor 
correspondente ao Valor Nominal Unitário (ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme 
aplicável) das Debêntures de sua titularidade que tenham sido resgatadas, calculada pro rata 
temporis desde a Data do Resgate Antecipado Facultativo até o 1º aniversário da Data de 
Emissão. Amortização Facultativa Parcial. A Companhia poderá, observados os termos e 
condições estabelecidos a seguir, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo e independentemente 
da vontade dos debenturistas, realizar a amortização facultativa parcial do Valor Nominal 
Unitário (ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso) das Debêntures, que deverá 
abranger, proporcionalmente, todas as Debêntures (“Amortização Facultativa Parcial”). A 
Amortização Facultativa Parcial somente poderá ocorrer mediante o envio de comunicação 
dirigida aos debenturistas (“Comunicação de Amortização Facultativa Parcial”), com 
antecedência mínima de 15 Dias Úteis da data prevista para realização da efetiva Amortização 
Facultativa Parcial (“Data da Amortização Facultativa Parcial”). Por ocasião da Amortização 

Facultativa Parcial, os debenturistas farão jus ao pagamento da parcela de Valor Nominal Unitário 
(ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável) das Debêntures a ser amortizada, 
acrescido da Remuneração Ordinária, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão ou 
desde a última Data de Pagamento da Remuneração Ordinária, conforme o caso, até a Data da 
Amortização Facultativa Parcial, sem qualquer prêmio adicional (“Valor da Amortização 
Facultativa Parcial”). Na Comunicação de Amortização Facultativa Parcial deverá constar: (a) a 
Data da Amortização Facultativa Parcial; (b) o Valor da Amortização Facultativa Parcial; e (c) 
quaisquer outras informações necessárias à operacionalização da Amortização Facultativa 
Parcial. A Data da Amortização Facultativa Parcial deverá, obrigatoriamente, ser um Dia Útil. O 
Valor da Amortização Facultativa parcial deverá ser igual ou superior a R$30.000.000,00. Caso a 
Amortização Facultativa Parcial seja realizada antes do 1º aniversário da Data de Emissão, 
adicionalmente ao Valor da Amortização Facultativa Parcial, os debenturistas farão jus, no 1º 
aniversário da Data de Emissão, ao pagamento do valor equivalente à Remuneração Ordinária 
incidente sobre o valor correspondente à parcela de Valor Nominal Unitário (ou do saldo do Valor 
Nominal Unitário, conforme aplicável) das Debêntures de sua titularidade que tenha sido 
amortizada, calculada pro rata temporis desde a Data da Amortização Facultativa Parcial até o 1º 
aniversário da Data de Emissão. Resgate Antecipado Obrigatório e Amortização Obrigatória 
Parcial. A Companhia deve, obrigatoriamente, resgatar antecipadamente a totalidade das 
Debêntures (“Resgate Antecipado Obrigatório”), ou realizar uma amortização parcial do Valor 
Nominal Unitário (ou do saldo do Valor Nominal Unitário) das Debêntures, que deverá abranger, 
proporcionalmente, todas as Debêntures (“Amortização Obrigatória Parcial”), conforme o caso, 
independentemente da vontade dos Debenturistas, caso (i) a qualquer momento a partir da Data 
de Emissão (inclusive), a Companhia receba recursos decorrentes da realização de uma oferta 
pública primária de ações de sua emissão (“Oferta Primária”); e/ou (ii) a Companhia consiga 
captar, junto a terceiros, recursos em termos e condições mais vantajosos do que os da Emissão, 
incluindo no que diz respeito a prazos, taxas e garantias (“Captação com Terceiros”), e, em 
qualquer dos casos, a Companhia, de acordo com a projeção de seu fl uxo de caixa para o prazo 
de 24 meses seguintes à data do recebimento dos recursos oriundos da referida Oferta Primária 
e/ou Captação com Terceiros, passe a deter caixa disponível superior ao Caixa Mínimo para o 
período. O Regate Antecipado Obrigatório ou a Amortização Obrigatória Parcial deverá ser 
realizado (i) dentro de até 30 dias da data da liquidação da Oferta Primária e/ou da Captação com 
Terceiros, conforme o caso; e (ii) mediante o envio de comunicação dirigida aos debenturistas 
(“Comunicação de Resgate Antecipado Obrigatório” ou “Comunicação de Amortização 
Obrigatória Parcial”, conforme o caso), com antecedência mínima de 15 Dias Úteis da data 
prevista para realização do efetivo Resgate Antecipado Obrigatório ou da Amortização 
Obrigatória Parcial (“Data do Resgate Antecipado Obrigatório” ou “Data da Amortização 
Obrigatória Parcial”, conforme o caso). Por ocasião do Resgate Antecipado Obrigatório, os 
debenturistas farão jus ao pagamento do Valor Nominal Unitário (ou do saldo do Valor Nominal 
Unitário, conforme aplicável) das Debêntures, acrescido da Remuneração Ordinária, calculada 
pro rata temporis desde a Data de Emissão ou desde a última Data de Pagamento da 
Remuneração Ordinária, conforme o caso, até a Data do Resgate Antecipado Obrigatório, sem 
qualquer prêmio adicional (“Valor do Resgate Antecipado Obrigatório”). Por ocasião da 
Amortização Obrigatória Parcial, os debenturistas farão jus ao pagamento da parcela do Valor 
Nominal Unitário (ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável) das Debêntures 
que está sendo amortizada, acrescida da Remuneração Ordinária, calculada pro rata temporis 
desde a Data de Emissão ou desde a última Data de Pagamento da Remuneração Ordinária, 
conforme o caso, até a Data da Amortização Obrigatória Parcial, sem qualquer prêmio adicional 
(“Valor da Amortização Obrigatória Parcial”). Se o valor da Oferta Primária e/ou da Captação 
com Terceiros que venha a exceder o Caixa Mínimo para o período, conforme projeção de fl uxo 
de caixa acima mencionada: (i) exceder o Valor do Resgate Antecipado Obrigatório, a Companhia 
realizará um Resgate Antecipado Obrigatório de todas as Debêntures; ou (ii) for inferior ao Valor 
do Resgate Antecipado Obrigatório, a Companhia realizará uma Amortização Obrigatória Parcial 
com o maior Valor da Amortização Obrigatória Parcial possível, limitado ao valor da Oferta 
Primária e/ou da Captação com Terceiros que exceder o Caixa Mínimo para o período, conforme 
projeção de fl uxo de caixa mencionada acima. Na Comunicação de Resgate Antecipado 
Obrigatório ou na Comunicação de Amortização Obrigatória Parcial deverá constar: (a) a Data do 
Resgate Antecipado Obrigatório ou a Data da Amortização Obrigatória Parcial, conforme o caso; 
(b) o Valor do Resgate Antecipado Obrigatório ou o Valor da Amortização Obrigatória Parcial, 
conforme o caso; e (c) quaisquer outras informações necessárias à operacionalização do Resgate 
Antecipado Obrigatório ou da Amortização Obrigatória Parcial, conforme o caso. As Debêntures 
objeto do Resgate Antecipado Obrigatório serão obrigatoriamente canceladas. As Comunicações 
de Conversão recebidas pela Companhia na data ou posteriormente ao envio de qualquer 
Comunicação de Resgate Antecipado Facultativo, Comunicação de Amortização Facultativa 
Parcial, Comunicação de Resgate Antecipado Obrigatório ou Comunicação de Amortização 
Obrigatória Parcial não terão efi cácia e serão automaticamente desconsideradas pela Companhia 
com relação aos valores objeto do resgate e/ou amortização solicitados pela Companhia nos 
termos de referida comunicação. (xvi) Repactuação Programada. As Debêntures não serão 
objeto de repactuação programada. (xvii) Vencimento Antecipado. As Debêntures estarão 
sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado nos termos estabelecidos na Escritura de Emissão. 
(xviii) Multa e Juros Moratórios. Ocorrendo impontualidade no pagamento pela 
Companhia de qualquer quantia devida aos debenturistas, os débitos em atraso vencidos e não 
pagos pela Companhia, fi carão, desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, 
sujeitos a, independentemente de aviso ou notifi cação, juros moratórios à razão de 1% ao mês, 
calculado pro rata die, pelo período em que perdurar o atraso ou descumprimento. (xix) Local 
de Pagamento. Os pagamentos a que os debenturistas fi zerem jus serão efetuados por meio 
de Transferência Eletrônica Disponível - TED ou qualquer outra forma de transferência eletrônica 
de recursos autorizada pelo Banco Central do Brasil, para a conta corrente que será indicada à 
Companhia pelos debenturistas com pelo menos 5 Dias Úteis de antecedência da data do 
respectivo pagamento. (xx) Prorrogação dos Prazos. Considerar-se-ão prorrogados os 
prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação até o primeiro Dia Útil subsequente, sem 
nenhum acréscimo aos valores a serem pagos. Para os fi ns da Escritura de Emissão, “Dia Útil” 
signifi ca qualquer dia, que não seja sábado ou domingo, ou outro dia em que os bancos estejam 
autorizados a fechar no município de São Paulo/SP. Publicidade. Sem prejuízo das publicações 
exigidas na forma da lei, todos os atos e decisões relevantes decorrentes da Emissão que, de 
qualquer forma, vierem a envolver, direta ou indiretamente, o interesse dos debenturistas, 
deverão ser informados por meio de carta, com aviso de recebimento, enviada pela Companhia 
para o endereço informado à Companhia por escrito pelos debenturistas. 1.1. Consignar que (i) 
serão subscritas, inicialmente, 450.000 Debêntures no valor de R$450.000.000,00; (ii) as 
Debêntures remanescentes serão subscritas e integralizadas de acordo com a necessidade de 
recursos da Companhia, sendo que a Companhia envidará seus melhores esforços para captar, 
junto a terceiros, os recursos que necessite, em termos e condições mais vantajosas do que a 
Emissão acima aprovada, incluindo no que diz respeito a prazos, taxas e garantias. 2. Registrar a 
renúncia da acionista Gafi sa S.A. ao direito de preferência para a subscrição das Debêntures. 
Registrar a cessão do direito de preferência da acionista Private Equity AE Investimentos e 
Participações S.A. na subscrição das Debêntures para suas acionistas (i) BRE/ALPHA 
Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações Investimento no 
Exterior; (II) Pátria - Brazilian Private Equity Fund IV - FIP; (III) Brazilian Private 
Equity Fund IV - FIP, e (IV) Pátria Real Estate III - FIP, e a anuência da acionista Gafi sa em 
relação à referida cessão. 3. Registrar, em caráter irrevogável e irretratável, a dispensa, pela 
totalidade dos acionistas da Companhia, dos procedimentos e formalidades de convocação, 
deliberação prévia e realização de reuniões e envio de notifi cações, conforme estabelecidos no 
acordo de acionistas da Companhia, celebrado em 09/12/2013, conforme aditado (“Acordo de 
Acionistas”). 4. Autorizar a diretoria e demais representantes legais da Companhia para celebrar 
todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários ou 
convenientes à realização da Emissão. 5. Ratifi car os atos praticados pela diretoria e demais 
representantes legais da Companhia, em consonância com as deliberações. Encerramento: 
Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 10/02/2017. Mesa: Ricardo Leonel Scavazza - Presidente, 
Janaína Maluf Pichinin Pavan - Secretária. JUCESP nº 92.453/17-0 em 23.02.2017. Flávia Regina 
Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Alphaville Urbanismo S.A.
CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69 - NIRE nº 35.300.141.270

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 10 de Fevereiro de 2017

À Administração da CAF Brasil Indústria e Comércio S.A. Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras da CAF Brasil Indústria e Comércio S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezem-
bro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CAF 
Brasil Indústria e Comércio S.A. em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para 
opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfases - Conforme demonstrado nas notas explicativas nº 1 e nº 10 às demonstrações financeiras, a Companhia realiza transações significativas de compras e vendas de produtos 
e prestação de serviços e contrata empréstimos de partes relacionadas. As citadas notas explicativas contêm informações sobre essas transações e seus efeitos no resultado das operações e sobre seus ativos e passivos 
correspondentes. Consequentemente, qualquer interpretação ou análise das demonstrações financeiras citadas no primeiro parágrafo devem levar em consideração essas circunstâncias. Nossa opinião não está ressalvada em 
relação a esse assunto. Conforme descrito na nota explicativa nº 14 às demonstrações financeiras, a Companhia é parte em processo administrativo e outras questões relacionadas a certas transações, cujo desfecho não é 
previsível no momento, assim como suas consequências nas operações futuras. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.  Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações 
financeiras - A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e com o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 

auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos 
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da 
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2017

 DELOITTE TOUCHE TOHMATSU André Rafael de Oliveira
 Auditores Independentes - CRC nº 2 SP 011609/O-8  Contador - CRC nº 1 SP 220308/O-1

Renato de Souza Meirelles Neto - Diretor Presidente - Agenor Marinho Contente Filho - Diretor Geral
Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Financeiras

Diretoria Carlos Ruiz de Luzuriaga - Controller 
Carlos Alberto Penna Leopoldo - Controller - Contador - CRC RJ 049147/O-0
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Aliança Securitizadora S.A
CNPJ: 27.150.716/0001-21 / NIRE: 3530050141-1

Ata da Assembléia Geral de Constituição de S.A. e Estatuto Social
Aos 10/10/16, às 11hs na sede social. Presença dos Acionistas: 100 % do capital social. Mesa: Presidente: Sonia Apareci-
da Moreira; Secretário: Gilson Jaime Carrillo; Publicações: Os acionistas foram convocados por Carta Convite, entregue em 
01/08/16, estando assim dispensada da convocação por edital. Ordem do dia e deliberações: 1) Leitura e aprovação da minuta 
do Estatuto Social - Dando início aos trabalhos, a Presidente solicitou a mim que procedesse a leitura da minuta do Estatuto 
Social para os presentes. Terminada a leitura, a Presidente da Mesa submeteu-a à discussão e votação, o que resultou em sua 
aprovação unânime pelos presentes, passando o Estatuto Social da Aliança Securitizadora S.A, que se encontra arquivado 
na sede da Companhia. 2) Boletins de Subscrição das Ações - Foi aprovada a subscrição do capital social da Companhia, 
nos seguintes termos: Boletim de Subscrição I - a) Nome: Guia Asset Participações Ltda, CNPJ 08.695.510/0001-32, repre-
sentada por seus sócios administradores, José Henrique Floresi Guizardi, RG 17.817.876-7/SSP-SP, CPF 132.801.318-98 e 
José Antonio Floresi Guizardi, RG 17.817.878, CPF 132.795.228-97. b) Nome: Almir Vieira Simonetti, RG 12.886.241/SSP-SP, 
CPF 054.522.658-99. c) Caroline Verdicchio Gomes, RG 33.351.596, CPF 343.823.848-93. d) Sonia Aparecida Moreira, RG 
18.514.841-4 SSP/SP, CPF 083.525.288-40. e) Fernando Verdicchio Gomes, RG 33.351.589-4, CPF 399.304.068-67. f) Gilson 
Jaime Carrillo, RG 14.895.523 SSP/SP, CPF 155.911.278-60. g) Edison Gomes, RG 11.805.214-7 SSP/SP, CPF 045.730.718-
81. h) Thuany Bastos Arcanjo, RG 39.521.808-1 SSP/SP, CPF 105.806.266-28. 3) Ações subscritas: 10.000 ações, com valor 
nominal de R$ 1,00 cada uma, sendo 5.000 ações ordinárias nominativas com direito a voto e 5.000 ações preferenciais. 
Percentual de integralização das Ações: 10%; Distribuição por subscritor: Guia Asset Participações Ltda - 36%, Almir Vieira 
Simonetti - 5%, Caroline Verdicchio Gomes - 5%, Edison Gomes - 5%, Fernando Verdicchio Gomes - 5%, Gilson Jaime Carrillo 
- 20%, Sonia Aparecida Moreira - 20%, Thuany Bastos Arcanjo - 4%. 4) Eleição dos Membros da Diretoria e definição da remu-
neração global dos Diretores - Os acionistas aprovaram a eleição da Sonia Aparecida Moreira, qualificada anteriormente, como 
Diretora Presidente e Gilson Jaime Carrillo, já qualificado, como Diretor de Relação com Investidores da Companhia, todos com 
mandato de até 03 anos, facultada a reeleição de qualquer de seus membros. 4 (i. 1) aprovar a remuneração global anual de até 
R$ 48.000,00 para os membros da Diretoria, cuja distribuição será deliberada nos termos do Estatuto Social da Companhia; 5) 
Os acionistas decidiram que as publicações dos atos da Companhia serão realizados no DOESP e em outro jornal de grande 
circulação editado em São Bernardo do Campo. 6) Aprovação do endereço da sede social da Companhia - Rua Londrina 470, 
sala 64, Bairro: Vila Normandia, CEP: 09635-100, no Município de São Bernardo do Campo/SP. 7) Descrição da integralização 
do capital social - Foi declarado que o capital social de R$ 10.000,00, encontra-se integralmente subscrito e o valor de R$ 
1.000,00 foi integralizado neste ato, em moeda corrente nacional, sendo que o valor de R$ 9.000,00 será integralizado em 365 
dias, a contar da data deste Instrumento, em moeda corrente nacional. Nada mais. Gilson Jaime Carrillo, Secretário e Acionista 
e Sonia Aparecida Moreira, Presidente e acionistas fundadores e membros da Diretoria. Visto - Juliana Maluzza Destro - OAB/
SP 273.846, Jucesp sob NIRE 35300501411 em 20/02/2017.

Edital de Citação Prazo 30 dias Proc.0002109-92.2011.8.26.0004. O Dr. MM. Juiz de Direito da 4º VC
do Foro Regional IV – Lapa/SP Dr. Renato Guanaes Simôes Thomsen, na forma da lei. Faz Saber a
Renata Tunes Perrucci CPF/MF Nº 217.644.078-14 que União Social Camiliana lhe ajuizou ação
Monitória para cobrança de R$ 12.022,52 (Janeiro/2011), referente as cinco mensalidades vencidas e
não pagas do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi
cumprido. Estando a requerida em lugar ignorado foi deferida a sua citação por edital, para que em 15
dias, a fluir após prazo supra, pague o débito, ou embargue a ação, ficando isente de custas e
honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo (art.
701 do NCPC), presumindo-se como verdadeiros os fatos. Será o presente edital afixado e publicado.
São Paulo, 10 de Novembro de 2016.                                                                                            (24 e 25)

3ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0008257-40.2016.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de 
França, Estado de São Paulo, Dr(a). Adaisa Bernardi Isaac Halpern, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
Fabio da Silva Graciani, CPF 292.979.438-02 que, AMC - Serviços Educacionais LTDA, ajuizou-lhe 
uma Ação Monitória que foi julgada procedente ora em fase de Cumprimento de Sentença, 
condenando-o ao pagamento de R$ 21.694,46 (Out/2016). Estando o executado em lugar ignorado, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, 
efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários 
advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos 
termos dos arts. 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDO, independentemente de l. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 13 de dezembro de 2016. 

Demonstrações Financeiras - em 31.12.2016 e 31.12.2015 - Em Reais

Balanço Patrimonial 31/12/2016 31/12/2015

ATIVO  4.205.836,09   4.208.666,70 

Ativo Circulante  71.938,09   74.768,70 

Banco conta Movimento  34.984,18   37.814,79 

Contas a Receber  35.826,32   35.826,32 

Impostos a Recuperar  1.127,59   1.127,59 

Ativo Permanente  4.133.898,00   4.133.898,00 

Investimentos  4.133.898,00   4.133.898,00

Balanço Patrimonial  31/12/2016 31/12/2015

PASSIVO  4.205.836,09   4.208.666,70

Passivo Circulante  86.344,82   86.344,82 

Obrigações   86.344,82   86.344,82 

Patrimônio Líquido  4.119.491,27   4.122.321,88

Capital Social   4.134.898,00   4.134.898,00 

Capital Social a Integralizar  (1.000,00) (1.000,00)

Lucros (Prejuízos) Acumulados  (14.406,73) (11.576,12)

Demonstrações do Resultado 31/12/2016 31/12/2015
Receita Bruta/(+) Dividendos recebidos  214.158,10   - 
(=) Receita Líquida  214.158,10   - 
(-) Despesas Administrativas  (2.622,20) (13.320,00)
(-) Despesas Tributárias  (208,41) (28,10)
(=) Lucro Operacional  211.327,49   (13.348,10)
(=) Lucro Líquido
 antes da CSSL e IRPJ  211.327,49   (13.348,10)
(=) Lucro/Resultado do Exercício  211.327,49   (13.348,10)

Rashi Participações S.A. - CNPJ/MF nº 09.549.267/0001-07

Diretoria        Raymond Dayan - Diretor Presidente        Alberto Dayan - Diretor         Contador: Maurício Vidal da Silva - CRC: 1SP 172841/O-8
A Íntegra das Demonstrações Financeiras

estão à disposição dos acionistas na sede social.

LBS Local S.A.
C.N.P.J. 03.980.538/0001-06

Demonstrações Financeiras (Valores em Reais)

Ativo 2016 2015
Circulante
Caixa e Equivalentes de caixa  1.038  408 
Contas a receber  3.188  6.916 
Despesas Antecipadas  932  383 
Impostos a recuperar  1.349  474 

 6.507  8.181 

Não Circulante
Imposto de Renda e Contrib.Social 
Diferidos  7.776  -   
Partes relacionadas  2.610  2.486 
Investimentos  19.825  7.699 
Imobilizado  1.908  1.481 
Intangível  156  226 

32.275 11.892 

Total do Ativo 38.782 20.073

Passivo e Patrimônio Liquido 2016 2015
Circulante
Fornecedores 10.876 10.318 
Provisão para desvalorização do Investimento  237  1.981 
Empréstimos  2.695  2.853 
Partes relacionadas  655  700 
Impostos a recolher  749  691 
Salários e encargos sociais a pagar  1.131  1.254 
Outras contas a pagar  49  -

16.392 17.797 
Não Circulante
Empréstimos  586  206 
Contingências  916  2.871 

 1.502  3.077 
Total do Passivo 17.894 20.874 
Patrimônio Líquido
Capital social 28.002 12.302 
Reserva de capital  6.295  6.295 
Prejuízos acumulados (13.410) (19.398) 
Total do Patrimônio Liquido  20.888 (801) 
Total do Passivo e do Patrimônio Liquido 38.782 20.073

2016 2015
Receita de serviços prestados  32.052  28.898
Custo dos serviços prestados (25.124) (15.396)
Lucro bruto  6.929  13.502
Despesas comerciais (8.155) (9.462)
Despesas gerais e administrativas (2.948) (4.026)
Equivalência patrimonial  907 (15.231)
Outras receitas, liquidas (5)  293

(10.200) (28.426)
Prejuízo Operacional (3.271) (14.924)
Receitas financeiras  1.359  345
Despesas financeiras (1.830) (1.796)
Resultado financeiro (471) (1.451)
Prejuízo antes do imposto de renda 
e contribuição social (3.742) (16.375)
Imposto de renda e contribuição 
social - (25)
Imposto de Renda e Contribuição 
Social Diferidos  7.776  -
Prejuízo do Exercício  4.033 (16.400)

Demonstração do resultado Período de doze meses  ndos em 31 de 
dezembro de 2015 e 2016 (Em milhares de reais - R$)

 Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2015 e 2016 (Em milhares de reis - R$)

Moacir Mario Kang
C.P.F. 163.818.088-10

Antonio Akio Ogawa
Contador CRC-SP 130.416/O-0 - C.P.F. 036.340.178-48

As Demonstrações Financeiras completas estão disponíveis na sede da companhia.

Sustentare Saneamento S.A.
CNPJ/MF nº 17.851.447/0001-77 – NIRE 35.300.451.732

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de fevereiro de 2017
Data, Local e Hora: 23/02/2017, às 10 horas, na sede social da Companhia, na Rua Engenheiro Antônio Jovino, nº 220, 6º 
andar, conjunto 64, São Paulo- SP. Convocação: Dispensadas as formalidades legais de convocação, conforme o disposto 
no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15.12.76 (“Lei das S.A”), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas 
da Companhia. Presença: Presente a totalidade dos acionistas da Companhia. Mesa: Presidente: Adilson Alves Martins. 
Secretário: Marcel Gelfi. Ordem do Dia: deliberar sobre, (i) retificar e ratificar a aprovação da constituição da sucursal 
da Companhia na República do Peru, registrada sob o NIRE 35.905.237.098, conforme Assembleia Geral Extraordinária, 
ocorrida em 30/11/2016 e respectiva ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o nº 538.017/16-8, em 
sessão de 15/12/2016; (ii) Reeleição da atual diretoria; e (iii) Consolidação do Estatuto Social. Deliberações: Os acionistas 
deliberaram, por unanimidade de votos, (i) aprovar a ratificação e retificação das informações da sucursal da Companhia 
na República do Peru, de acordo com as seguintes disposições: a) Denominação Social: A sucursal receberá a mesma 
denominação social de sua matriz, ou seja, Sustentare Saneamento S.A. – Sucursal Perú; b) Capital Social: Designar-se-
-á como capital social inicial da sucursal, o montante de R$ 339.494,00 equivalente a S/. 343.000,00. c) Objeto Social: 
O objeto social da presente Sucursal será idêntico ao objeto social da matriz. d) Domicílio: A Sucursal será domiciliada 
na cidade de Lima, capital da República do Peru, no endereço: Avenida Manuel Olguim, 211, oficina 503, Santiago de 
Surco, Lima, Peru. e) Legislação Peruana: a Companhia declara, de forma expressa e irrevogável, que a Sucursal, que se 
estabelecerá na República do Peru, estará subordinada às leis peruanas vigentes no país para todas as obrigações que 
vier a contrair em território peruano, nos termos do artigo 403 da Lei Geral de Sociedades do Peru. f) Representante Legal 
Permanente: Designa o Sr.: Pedro Antonio Valdez Bernuy, portador do Documento Nacional de Identidade Peruano (DNI) nº 
09778433, com endereço comercial em Avenida Manuel Olguim, 211, oficina 502, Santiago de Surco, Lima, Peru, como 
Representante Legal Permanente da Sustentare Saneamento S.A. – Sucursal Perú, o qual terá os poderes necessários para 
poder realizar todos os trâmites e negócios legais necessários para estabelecer a Sucursal no país, além de poderes para 
praticar todos os atos necessários para a administração da empresa, desde que prévia e formalmente autorizado pelos 
representantes legais da Matriz da Companhia. g) Autorizar os administradores da Companhia a aprovar todo e qualquer 
ato necessário para formalizar a abertura da sucursal ora aprovada. Em razão da alteração anterior, os acionistas decidem 
alterar a Cláusula 1ª do seu Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula 1ª – A Companhia, 
constituída e organizada sob a forma de sociedade anônima, nos termos da Lei 6.404/76, opera sob a denominação social 
de Sustentare Saneamento S.A., e tem sede social na Rua Engenheiro Antônio Jovino, nº 220, 6º andar, conjunto 64, São 
Paulo-SP, podendo criar, instalar, transferir ou extinguir sucursais, filiais, agências, representações e/ou escritórios onde 
e quando for julgado necessário por sua Diretoria, em qualquer local do território nacional ou exterior. Parágrafo Primeiro 
– A Companhia possui as seguintes filiais, com capital destacado de R$ 1.000,00 para cada uma: (a) Rua E, lote 83/84, 
Distrito Industrial, Teresina-PI; (b) Avenida Miguel Pinto de Santana, 200, Nova Esperança, Feira de Santana-BA, inscrita 
no CNPJ/MF nº 17.851.447/0004-10; (c) SRTV/Sul, Quadra 701, Conjunto D, Bloco B, 280, sala 317, Brasília-DF, inscrita 
no CNPJ/MF nº 17.851.447/0002-58; (d) Avenida dos Inajás, 10, Jardim Boa Vista, Hortolândia-SP, inscrita no CNPJ nº 
17.851.447/0003-39; (e) Rua 08, 507, sala 2, Centro, Rio Claro-SP, inscrita no CNPJ/MF nº 17.851.447/0005-09; (f) Praça 
Paul Harris, 322, sala B, bairro Conceição, Diadema-SP, inscrita no CNPJ/MF nº 17.851.447/0006-81; e (g) Estrada Geral da 
Boca do Monte, nº 4.555, bairro Caturrita, Santa Maria-RS, inscrita no CNPJ/MF nº 17.851.447/0007-62. Parágrafo Segundo 
– A Companhia possui a seguinte sucursal: Cidade de Lima, Capital da República do Peru, com endereço Avenida Manuel 
Olguim, 211, oficina 503, Santiago de Surco, Lima, Peru; capital Social destacado de R$ 339.494,00 e inscrita no CNPJ/
MF nº 17.851.447/0008-43.”; (ii) aprovar a reeleição da atual diretoria para um novo mandato de 2 anos, sem reservas e/
ou ressalvas, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Adilson Alves Martins, RG nº 16.479.978-3 
SSP/SP e CPF/MF nº 076.046.848-66, e para o cargo de Diretor sem designação específica, o Sr. Marcel Gelfi, RG nº 
4.503.637-8 SSP/SP e CPF/MF nº 506.401.948-34, Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por 
encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente Ata que, depois de lida e aprovada, 
foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 23/02/2017. Assinaturas: Adilson Alves Martins – Presidente, Marcel 
Gelfi – Secretário. Acionistas: Alvor Participações Ltda. p. Adilson Alves Martins – Administrador; Adilson Alves Martins. 
JUCESP – Certifico o registro sob o nº 119.825/17-0 em 09/03/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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SEXTA-FEIRA, 24 DE MARÇO DE 2017

REVISTA DE FUNCIONÁRIOS
Empresa pode revistar os funcionários após o expediente, como proceder 
e qual a base legal? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO APRESENTOU ATESTADO DE 04 DIAS E FALTOU 02 
DIAS SEM JUSTIFICATIVA, A EMPRESA PODE DESCONTAR O VALOR 
DO VALE TRANSPORTE NO RECIBO DE SALÁRIO DO MÊS?

Informamos que não há previsão legal expressa, porém, entendemos 
que o vale-transporte não utilizado pelo empregado poderá ser 
descontado do salário do mês visto que não houve a sua utilização.

ATRASOS CONSTANTES
Funcionário que chega atrasado várias vezes, atrapalhando a produtivi-
dade da empresa, pode ser impedido de trabalhar quando chegar atra-
sado? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ESTABILIDADE POR GESTÕES PASSADAS
Membros da CIPA de gestões passadas possuem estabilidade 
por quanto tempo? Saiba mais acessando a íntegra do conteúdo 
no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA LOCOU BENS MÓVEIS DE PESSOA FÍSICA E EMITIU RECIBO 
DE LOCAÇÃO, EXISTE RETENÇÃO DE INSS?

Informamos que não estará sujeito à retenção, a prestação de serviços 
de locação de bens móveis sem fornecimento de mão-de-obra. Sendo 
assim, se houve apenas a locação do bem móvel sem o fornecimento 
da mão-de-obra não há que se falar em retenção.

CONTRIBUIÇÃO DO OFICIAL DE CARTÓRIO
Oficial de cartório pode recolher a contribuição previdenciária de 
contribuinte individual na alíquota 11%? Saiba mais acessando a 
íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PROGRAMA SEGURO EMPREGO
Empresa pode reduzir a carga horária e os salários dos seus funcionários, como 
proceder e qual a base legal? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas: Nos termos das disposições legais e estatutárias, a administração da Santo Antônio 
Energia S.A. (“Companhia” ou “SAE”) submete à apreciação dos Senhores o Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras Individuais da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores 
Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. Mensagem da 
Administração: Para a SAE, o ano de 2016 foi marcado por grandes conquistas, dentre elas a finalização de 
um projeto grandioso, cheio de desafios e superações, a entrada em operação comercial da 44ª turbina e a 
finalização da implantação das 6 turbinas adicionais. Essas têm sua geração dedicada exclusivamente para 
Rondônia e Acre, contribuindo para a segurança e estabilidade do sistema elétrico regional, totalizando 50 
turbinas com capacidade instalada de 3.568 MW. A SAE manteve seu foco na conclusão de um dos mais 
importantes projetos do PAC, dentro do cronograma estabelecido junto à ANEEL, sendo a UHE Santo Antônio, 
a quarta maior Usina Hidrelétrica do Brasil em energia assegurada e a primeira do mundo em sustentabilidade, 
com reconhecimento do IHA - International Hidropower Association. Segundo dados operacionais do 
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), finalizamos o ano de 2016 com geração efetiva total de 
11.906.975 MWh, fomos a 4ª maior geradora hidráulica no ranking de geração. Agora somos uma Companhia 
100% operacional, graças ao engajamento de todos os colaboradores diretos e indiretos que mantiveram seu 
foco na finalização da construção da usina e no aprimoramento da operação e manutenção. O ano de 2016 
também foi marcado por uma significativa melhora no desempenho da usina, obtendo uma redução de 74% 
no número de falhas das unidades geradoras, devido ao aperfeiçoamento e aprimoramento dos processos 
internos de operação e manutenção, mapeados no Sistema de Gestão Integrado (SGI). Esse fato também 
possibilitou a melhora do Fator de Disponibilidade (FID) da usina apurado em 98,69%1 (Dezembro/16). Além 
da operação e manutenção da usina, também mantivemos nosso compromisso com as questões 
socioambientais relacionadas ao empreendimento e comunidades pertencentes à área de abrangência, 
tendo o reconhecimento pelo IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis, responsável pelo acompanhamento das ações relacionadas a estes assuntos, através da 
renovação da Licença de Operação da usina por um período de 10 anos. Encerramos 2016 com uma melhora 
significativa em nossos resultados financeiros, alcançamos um EBITDA de R$ 1.488 milhões, R$ 634 milhões 
superior ao ano de 2015, o que representa um incremento de 74% e uma margem EBITDA de 53%. Tudo isso 
é apenas o inicio de um novo ciclo, com a UHE Santo Antônio 100% em sua capacidade plena, reforça ainda 
mais a nossa busca pela excelência na qualidade dos serviços de operação, manutenção, e geração de 
energia. Uma geração de fonte limpa e renovável, suficiente para o consumo de mais de 45 milhões de 
brasileiros. Agradecemos a confiança e o apoio recebido de nossos integrantes, clientes, acionistas, 
investidores, credores e fornecedores, que nos ajudaram a manter a SAE ainda mais forte para enfrentar os 
próximos desafios. Descrição dos Negócios: A SAE é uma sociedade de propósito específico, constituída 
em janeiro de 2008, e tem por objetivo o desenvolvimento do projeto de implantação da UHE Santo Antônio, 
Rio Madeira, no município de Porto Velho, Estado de Rondônia, assim como a condução de todas as atividades 
necessárias à construção, operação e exploração da referida hidrelétrica. A construção da UHE Santo Antônio, 
com a implantação de turbinas do tipo “Bulbo” - que operam em rios de baixa queda e grande vazão de água 
(barragem a fio d’água) - teve seu início no segundo semestre de 2008. Vale ressaltar que a tecnologia utilizada 
na implantação minimiza os impactos ambientais se comparados a outros métodos utilizados para usinas 
hidrelétricas, uma vez que as áreas alagadas são de menor proporção. Em 31 de dezembro de 2016, a UHE 
Santo Antônio possuía 50 unidades geradoras, sendo 44 em operação comercial, e 06 em teste, alcançando 
sua capacidade plena de produção de energia. Depois de oito anos de construção sobre o leito do Rio Madeira, 
a hidrelétrica foi concluída com capacidade instalada de 3.568 MW - energia de fonte limpa e renovável, 
suficiente para o consumo de mais de 45 milhões de brasileiros. Todas as turbinas em operação na UHE Santo 
Antônio possuem rendimentos comprovados perante o Poder Concedente, e não apresentam qualquer 
limitação de desempenho. O rendimento das turbinas utilizadas em Santo Antônio tem se apresentado 
superior àquele para o qual foram projetadas, como pode ser verificado na tabela abaixo:

Turbina
Potência Unitária Teórica 

(EDITAL)
Potência Unitária Teórica 

(AUFERIDA)
5 pás 69,59 MW 70,24 MW
4 pás 73,28 MW 73,71 MW

O Contrato de Concessão tem duração de 35 anos, contados a partir da data de sua assinatura, ocorrida em 
13 de junho de 2008. Conjuntura Econômica: O ano de 2016 continuou sendo marcado pela instabilidade 
econômica com a deterioração dos indicadores e potencializou-se com a crise política que aumentou a 
incerteza do mercado sobre a recuperação da economia brasileira. No Brasil, o IPCA - Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo, principal índice de inflação e que serve de base para a meta estabelecida pelo Ministério 
da Fazenda, fechou o ano em 6,28%. Esse índice é utilizado na Companhia para correção de preços dos 
contratos de venda de energia, de serviços prestados e correção das debêntures. Além do IPCA, outros 
principais indicadores utilizados pela Companhia são TJLP e CDI. No ano de 2016 o Conselho Monetário 
Nacional (CMN) elevou a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), principal indicador de empréstimos do 
BNDES, para 7,5% durante todo o período, impactando o aumento das despesas financeiras. No mesmo 
período de 2015, esse indicador iniciou com 5,5% e após alguns aumentos terminou o ano em 7,0%. O CDI 
acumulado também sofreu um aumento em 2016, quando comparado ao mesmo período de 2015, apontando 
uma variação positiva de 0,76% de 13,24% ao ano para 14,00% ao ano. O PIB em 2016 foi de -3,60% 
influenciado principalmente pelo forte recuo dos investimentos e consumo das famílias. Para 2017, está 
previsto um crescimento de 0,50%(i). A queda do PIB em 2016 marca a primeira vez que o país registra dois 
anos seguidos de retração no nível de atividade da economia. No ano de 2015, a retração do PIB foi de 3,8%, 
a maior em 25 anos. (i) Relatório de Mercado FOCUS: Setor Elétrico e Regulamentação: 2016 foi um ano de 
muitos desafios para o setor elétrico, pois apresentou um cenário hidrológico desfavorável, com os 
reservatórios em níveis baixos, o que exigiu a maximização do despacho de energia térmica, o que vem 
ocorrendo desde outubro/12. Em contrapartida, houve uma leve melhora no PLD e na redução da 
inadimplência devido à repactuação do risco hidrológico, o que permitiu o restabelecimento das liquidações 
na CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica) paralisadas em razão da judicialização do setor 
em função do risco hidrológico. As usinas hidrelétricas foram impactadas severamente, com o nível de 
armazenamento abaixo da média dos últimos anos, levando o Operador Nacional do Sistema (ONS) a priorizar 
o despacho de energia através das usinas termoelétricas, com o intuito de tentar recuperar e/ou preservar os 
níveis dos reservatórios para os períodos mais secos. A restrição de geração imposta pelo período hídrico 
desfavorável, aliada à decisão do ONS de despachar grandes volumes de energia pelas usinas termoelétricas, 
expos as hidrelétricas ao mecanismo denominado MRE - Mecanismo de Realocação de Energia, que 
continuou a gerar grandes impactos financeiros para os agentes geradores. No ano de 2016, no entanto, esse 
impacto foi parcialmente mitigado para os agentes que aderiram ao acordo da Repactuação do Risco 
Hidrológico (Medida Provisória nº 688, convertida na Lei nº 13.203, em 8 de dezembro de 2015). A lei foi 
aplicada de forma retroativa, compensando assim o gerador por parte do volume pago referente ao GSF do 
ano de 2015, cujo valor, no caso da SAE, foi de R$ 483 milhões. Essa compensação se dará através de uma

1 Este percentual está calculado considerando as premissas da Liminar obtida junto ao TRF1- 1ª onde 
considera, dentre outros, o expurgo de indisponibilidade ocorrido no período da cheia histórica.

postergação no início do pagamento do prêmio de risco correspondente a 9,4 anos. A adesão, pela SAE, à 
repactuação do Risco Hidrológico no produto SP93, protege exposições aos GSF´s mais profundos que 93%, 
considerando o volume de 1.552,60 MWm (relativo ao Ambiente de Contratação Regulado - ACR das 44 
UG´s). A referida adesão teve um impacto positivo de aproximadamente R$ 118 milhões no exercício de 2016, 
reduzindo assim os valores das liquidações da CCEE. Comentário sobre o Desempenho: Número de 
Turbinas e Volume Vendido: A SAE terminou o ano de 2016 com 3.568 MW de capacidade instalada, contando 
com 44 turbinas em operação comercial e 6 turbinas em teste, totalizando 50 turbinas, frente a 35 turbinas em 
operação em 2015. O volume vendido em 2016 foi de 19.828.519 MWh. Receita Operacional Líquida: A receita 
operacional da UHE Santo Antônio é composta pela comercialização de energia elétrica nos ambientes 
regulado e livre. No ano de 2016, a receita operacional líquida da Companhia alcançou R$ 2.803 milhões e no 
ano de 2015 R$ 2.605 milhões, o que demonstra um incremento de 7,6%. A Companhia já comercializou 100% 
do volume de energia assegurada, por meio da celebração de contratos no ACR e ACL. Do volume de garantia 
física do projeto original (2.218 MW médios), 30% foram vendidos com prazos superiores a 12 anos até 2027 
e os 70% restantes, até 2041. O Projeto Básico Complementar Alternativo (PBCA), que se refere à expansão 
da usina, incrementou 206,2 MW médios de garantia física. Deste volume, 65% foram vendidos no ACR, em 
contratos com prazo de 35 anos até 2046 (após o prazo da concessão), e 35% foram comercializados no ACL 
com prazo até 2029. Custo com Venda de Energia Elétrica: O custo com venda de energia elétrica, em 2016, 
foi de R$ 961 milhões, e no ano de 2015 R$ 1.393 milhões, representando uma redução significativa de 31%, 
decorrente principalmente, da redução do preço da energia spot (PLD), que passou de R$ 288,00/MWh (preço 
médio) em 2015 para um preço médio de R$ 93,91/MWh em 2016. Além disso, tivemos uma redução do GSF 
devido à repactuação do risco hidrológico, limitando o GSF para o ACR em 7%, sendo que em 2015 foi de 
15,49%. Custo de Operação: O custo de operação em 2016 apresentou um incremento de 28% quando 
comparado ao mesmo período de 2015, sendo R$ 857 milhões e R$ 669 milhões respectivamente. Esse 
incremento é decorrente da depreciação e amortização, que é proporcional ou número de turbinas. A 
composição do custo de operação tem como principais itens: (i) depreciação e amortização, R$ 647 milhões; 
(ii) custos com pessoal de operação e manutenção, R$ 56 milhões; (iii) serviços de terceiros de operação e 
manutenção, R$ 48 milhões; e (iv) gastos com materiais e outros, R$ 106 milhões. Despesas Gerais e 
Administrativas: As despesas gerais e administrativas (G&A) ficaram em linha entre 2015 e 2016, sendo R$ 
149 milhões e R$ 146 milhões respectivamente. Receita Financeira: A receita financeira da Companhia foi 
ligeiramente menor em 6% na comparação entre os anos de 2015 e 2016, passando de R$ 156 milhões para 
R$ 146 milhões. Tal diferença se deve principalmente à redução do volume do caixa médio da Companhia no 
ano de 2016. Despesa Financeira: A despesa financeira da Companhia apresentou um incremento de 28% 
quando comparado ao ano de 2015, passando de R$ 1.123 milhões para R$ 1.436 milhões, resultado do 
aumento do número de turbinas de 35 em 2015 para 44 em 2016, cujas despesas financeiras são alocadas 
no resultado, proporcionalmente ao número de turbinas. Além desse fator, tivemos também no ano de 2016 
um custo maior com a alta da TJLP e um montante maior de financiamento. EBITDA: No ano de 2016, o EBITDA 
totalizou R$ 1.488 milhões, representando um aumento significativo de R$ 634 milhões, 74% em relação ao 
mesmo período de 2015 conforme demonstrado a seguir:

R$ Mil 2016 2015
Lucro/(Prejuízo) do exercício (483.944) 33.558
(+) Despesas financeiras líquidas 1.290.292 967.819
(+) Imposto de renda e contribuição social 32.419 (608.241)
(+) Depreciação e amortização 648.932 460.930
EBITDA 1.487.699 854.066
Receita líquida 2.802.554 2.604.869
Margem EBITDA 53% 33%

Essa melhora do EBITDA ocorreu principalmente pela redução dos Custos com Venda de Energia Elétrica, 
conforme citado anteriormente. Lucro Líquido: A Companhia encerrou o ano de 2016 com um prejuízo de R$ 
484 milhões. Quando comparado ao ano de 2015, a SAE obteve um lucro líquido de R$ 34 milhões, cujo 
resultado foi impactado principalmente pelo reconhecimento do Imposto Diferido no valor de R$ 608 milhões. 
Excluindo o reconhecimento do Imposto Diferido de 2015, o resultado de 2016 apresentou uma melhora de 
R$ 90 milhões. A UHE Santo Antônio foi implementada na modalidade Project Finance, onde o resultado nos 
primeiros anos de operação é fortemente impactado pelas despesas financeiras, que serão reduzidas com o 
passar dos anos, após amortização gradual. Empréstimos e financiamentos: Em dezembro de 2016, a 
Companhia possuía saldo de dívidas conforme demonstrado abaixo:

Origem Custo Dívida Bruta 2016
Dívida Bruta 

2015
BNDES 10.394 10.234
  BNDES Direto TJLP + 2,40% 5.127 5.047
  BNDES Repasse TJLP + 3,30% 5.293 5.213
  (–) Custos de transação a amortizar (26) (25)
FNO 10% Pré-fixado 613 634
Debêntures 4.062 3.644
 1ª Emissão 2.650 2.325
  1ª Série  1.353 1.187
  2ª Série 1.297 1.138
 2ª Emissão IPCA + 6,2% 560 524
 3ª Emissão IPCA + 6,5% 869 815
  1ª Série IPCA + 7,05% 248 233
  2ª Série IPCA + 7,49% 621 583
(–) Custos de transação a amortizar (18) (20)
Total Dívida Bruta 15.069 14.512
Caixa e Equivalentes de Caixa 57 299
Total Dívida Líquida 15.012 14.213

A dívida líquida (dívida bruta descontada das disponibilidades da Companhia), em 31 de dezembro de 2016, 
correspondia a R$ 15.012 milhões frente à R$ 14.213 milhões em 31 de dezembro de 2015. O BNDES é a conta 
mais significativa do Passivo, representando 43% em 2016, com saldo de R$ 10.394 milhões, praticamente em 
linha com o ano de 2015, cujo saldo era de R$ 10.234 milhões. As debêntures, cujo saldo de R$ 4.062 milhões 
contempla as três emissões de debêntures da Companhia, incluindo os juros incorridos, e representa 
aproximadamente 17% do Passivo total em 2016. A variação de 11% em relação a 2015, cujo saldo era de  
R$ 3.644 milhões, é justificada principalmente dos juros incorridos do período e capitalizados. A Companhia 
monitora o indicador Dívida Líquida/Patrimônio Líquido, o qual é utilizado como métrica de alavancagem 
financeira. Nos termos da escritura da 1ª emissão de debêntures da Companhia, este indicador deve ser mantido 
em um valor inferior a 3,5. A Companhia tem respeitado esta restrição, como demonstrado abaixo:

Dívida Líquida/PL
2016 2015
2,26 2,11

Além do indicador Dívida Líquida/Patrimônio Líquido, a companhia possui nos contratos de financiamento a 
obrigação de cumprir também o indicador Patrimônio Líquido/Ativo Total igual ou superior a 20%.

PL/Ativo Total
2016 2015
27,3% 27,8%

Outro indicador importante que a companhia possui em seus contratos de financiamento e nas escrituras das 
debêntures é a obrigação da manutenção do Índice de Cobertura sobre o Serviço da Dívida (ICSD) maior que 
1,2 vezes.
ICSD (EBITDA/Serviço da Dívida)
R$ Mil 2016 2015
Lucro/(Prejuízo) do exercício (483.944) 33.558
(+) Despesas financeiras líquidas 1.290.292 967.819
(+) Imposto de renda e contribuição social 32.419 (608.241)
(+) Depreciação e amortização 648.932 460.930
EBITDA 1.487.699 854.066
Serviço da Dívida 1.196.263 1.086.909
ICSD 1,24x 0,79x

O Capital Circulante Líquido (CCL), que corresponde ao Ativo Circulante subtraído do Passivo Circulante, 
evoluiu como segue:

CCL (R$ mil)
2016 2015

(889.882) (543.539)
Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia apresentava excesso de passivos circulantes sobre ativos 
circulantes no montante de R$ 889.882 Para equalização da situação do capital circulante negativo, a 
Companhia conta com a decisão favorável no âmbito administrativo da ANEEL, conforme 34ª Reunião Pública 
Ordinária, na qual espera reverter tal passivo (FID Fator de Disponibilidade R$ 552 milhões), liberação de 
recursos da conta reserva do serviço da dívida que serão substituídos por fiança bancária e com geração 
operacional de caixa. Fornecedores: A conta de Fornecedores apresentou saldo em 2016 de R$ 662 milhões, 
uma redução de 32% em relação a 2015, cujo saldo era de R$ 976 milhões. Esta redução de R$ 314 milhões 
é referente a liquidação de diversos compromissos e reflete a redução dos investimentos em fase final do 
empreendimento. Concessões a Pagar: A rubrica de Concessões a pagar trata da obrigação, assumida pela 
Companhia no Contrato de Concessão, para a utilização do bem público (“UBP”) para a geração de energia 
elétrica na UHE Santo Antônio, de recolher à União o pagamento total fixado de R$ 379 milhões, em parcelas 
mensais iguais, sendo exigida a partir da entrada em operação comercial da primeira unidade geradora, 
ocorrida em 30 de março de 2012, até o 35° ano da concessão. O valor do pagamento é atualizado anualmente 
pelo IPCA, o montante total da obrigação é registrado pelo valor presente total do UBP até o final do contrato 
de concessão descontado à taxa de 6,94% a.a. Buscando refletir adequadamente a outorga onerosa da 
concessão e a respectiva obrigação perante a União, os valores da concessão foram registrados no ativo 
intangível em contrapartida do passivo. Os valores originais contratados, atualizados monetariamente pela 
variação anual do IPCA, estão sendo pagos em 375 parcelas mensais a partir de abril de 2012. A variação de 
6% entre 2015 e 2016, passando de R$ 246 milhões, para R$ 262 milhões, se justifica tanto pela atualização 
monetária, quanto pela amortização do saldo.

R$ mil
UBP 31/12/2016 31/12/2015
Circulante 20.649 19.301
Não Circulante 241.439 226.896
Total 262.088 246.197

Patrimônio Líquido: O Patrimônio Líquido da SAE em 2016 foi impactado pelo aporte de recursos dos 
acionistas no montante R$ 390 milhões e pelo prejuízo acumulado do período de R$ 484 milhões, totalizando 
R$ 6.637 milhões, em linha com o ano de 2015 no montante de R$ 6.730 milhões. Investimentos: Os 
investimentos realizados em 2016 somaram R$ 537 milhões, montante inferior aos investimentos ocorridos 
nos anos anteriores, devido à conclusão (100%) da UHE Santo Antônio, e foram financiados com capital 
próprio, geração operacional de caixa, e pela liberação de recursos do BNDES e bancos repassadores no 
valor de R$ 130 milhões. Governança Corporativa: Nos termos do Estatuto Social da SAE, o Conselho de 
Administração é composto atualmente por 11 membros efetivos além de seus respectivos suplentes, com 
mandato unificado de um ano, sendo permitida a reeleição dos membros do Conselho de Administração. No 
mínimo 20% deverão ser conselheiros independentes, conforme a definição do Regulamento do Novo 
Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, e expressamente declarados 
como tais na ata de Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerados independentes os 
conselheiros eleitos mediante faculdade prevista pelo artigo 141, §§ 4º e 5º, e artigo 239 da Lei das Sociedades 
por Ações. Responsabilidade Social e Ambiental: A UHE Santo Antônio foi estruturada para produzir 
energia elétrica e, ao mesmo tempo, contribuir para o desenvolvimento socioeconômico nacional e regional. 
É a quarta maior Usina Hidrelétrica do Brasil em geração efetiva e a primeira do mundo em sustentabilidade, 
com reconhecimento do IHA - International Hidropower Association. Além de abastecer o Sudeste e as demais 
regiões do país com 44 turbinas, 6 turbinas têm sua geração dedicada exclusivamente para Rondônia e Acre, 
contribuindo para a segurança e estabilidade do sistema elétrico regional. Com a implantação da 50ª turbina, 
finalizada em dezembro de 2016, última unidade geradora que faz parte da ampliação, a Hidrelétrica Santo 
Antônio alcança sua capacidade plena de produção de energia. Essa conquista também é um marco da 
superação dos desafios pioneiros para implantar uma grande hidrelétrica em plena Amazônia. A política 
ambiental da Companhia está inserida no Sistema Integrado de Gestão (SGI), onde é possível identificar e 
gerenciar os riscos do negócio e seus impactos ao meio ambiente, sociedade, à saúde e segurança dos 
profissionais e à qualidade de seus produtos e serviços. Por isso, tão importante quanto as suas características 
técnicas, é o relacionamento que mantém com a comunidade local e que se materializou sob a forma de 
programas específicos para compensação e mitigação dos impactos sociais, econômicos e ambientais. No 
total, serão investidos aproximadamente R$ 2 bilhões em sustentabilidade, alocados em Compensação 
Social, Compensação Ambiental, e nos 28 programas que constam do Projeto Básico Ambiental (PBA), 
incluindo o Programa de Remanejamento da População Atingida. Responsabilidade Ambiental - a legislação 
ambiental estabelece padrões de qualidade e de proteção ambiental que devem ser respeitados pelos 
responsáveis por empreendimentos que utilizem recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente 
poluidoras, ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental utilizadores de 
recursos naturais, e que, se violados, podem sujeitar a Companhia a sanções administrativas, civis e criminais. 
Em maio/2016, a Santo Antônio Energia recebeu a sua 1ª Renovação da Licença de Operação 1044/11 
IBAMA, com validade de 10 anos, comprovando o cumprimento suas obrigações legais e a transparência no 
processo de licenciamento. Além das ações para atendimento às obrigações legais, a Santo Antônio aderiu a 
diversos Padrões Internacionais de Sustentabilidade. Abaixo algumas iniciativas ambientais adotadas pela 

Companhia: a. Princípios do Equador: conjunto de regras e diretrizes estabelecidas em 2003 por um grupo 
internacional de bancos, juntamente com a International Finance Corporation (“IFC”), subsidiária do Banco 
Mundial, por meio dos quais se estabeleceu parâmetros socioambientais para a concessão de crédito aos 
empreendimentos eventualmente lesivos ao ambiente. A SAE é submetida semestralmente a uma Auditoria 
Socioambiental Independente, solicitada pelos Agentes financiadores do projeto, onde a mesma realiza 
inspeções in loco, em atendimento aos Princípios do Equador. b. Emissão de Créditos de Carbono (ONU): A 
UHE Santo Antônio com a operação na cota 70,5m tem uma relação de potência nominal instalada/área de 
reservatório de 8,88W/m2, que é o dobro da eficiência energética mínima para gerar créditos de carbono (4W/
m2), graças ao uso da turbina bulbo, responsável por gerar energia utilizando a vazão do rio e dispensando a 
formação de um grande reservatório. A Companhia obteve a autorização para o registro na Organização das 
Nações Unidas (“ONU”) para participar do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (“MDL”). Com o aval da 
ONU, a UHE Santo Antônio foi a primeira usina de grande porte e em operação comercial no Brasil a gerar 
efetivamente créditos de carbono para o mercado global, sendo que, de todos os créditos emitidos (1.057.929 
CERs), foram comercializados 833.603 CERs em 2016. Dentre as atividades de destaque no ano de 2016, 
ressalta-se: a) Exibição de Documentário Científico: Cerca de mil acadêmicos das universidades de Porto 
Velho, assistiram o documentário, com o intuito de compartilhar o resultado das pesquisas realizadas durante 
oito anos de trabalho dentro do Programa de Conservação da Ictiofauna, um dos 28 que compõem o PBA. O 
vídeo, de 20 minutos de duração, foi feito durante uma expedição de biólogos e pescadores que, durante 20 
dias, percorreram de barco mais de 800 quilômetros da bacia do rio Madeira, de Rondônia até o Amazonas. 
b) Exposições Temáticas: Foram realizadas no shopping de Porto Velho, em períodos distintos do ano de 2016, 
visitas por milhares de pessoas: • Arqueologia no Alto Rio Madeira: fragmentos e artefatos resgatados em 
cerca de 50 sítios arqueológicos encontrados na área da hidrelétrica, utilizados no período de construção da 
Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Todo o material foi resgatado pelo Programa de Preservação do 
Patrimônio Histórico, Pré-Histórico e Arqueológico da empresa, iniciado em 2009. • Exposição Peixes do Rio 
Madeira: mostra de espécies de peixes do rio Madeira e tributários. • História da SAE: a exposição marcou a 
conclusão da implantação da Hidrelétrica Santo Antônio e o início da geração plena. c) Sistema de 
Transposição de Peixes (STP) e Resgate da Ictiofauna: Com a finalidade de otimizar e facilitar a transposição 
de peixes, em especial Brachyplatystoma rousseauxii (dourada), foi realizada manutenção nos defletores do 
STP, no qual foram substituídos os gabiões por matacões, possibilitando o melhor transito da espécie durante 
sua migração. Estão sendo monitorados 472 indivíduos pela rede de telemetria combinada no rio Madeira, 
sendo os principais, 103 indivíduos de B. platynemum (babão), 129 indivíduos de B. rousseauxii (dourada) e 
100 indivíduos de B. vaillantii (piramutaba). d) Entrega da Agroindústria de Processamento de Frutas - 
Comunidade Cujubim Grande: istante 40 quilômetros de Porto Velho, a agroindústria processa frutas 
produzidas na região - açaí, abacaxi, acerola, cupuaçu, caju, cajá, goiaba. A processadora de polpas é 
administrada pela Cooperativa do Agroextrativismo do Baixo e Médio Madeira (COOMADE) e tem capacidade 
de processar 600 quilos de matéria prima por hora. Configura-se como a maior Agroindústria do Estado, neste 
segmento, de acordo com dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Essa ação tem como 
objetivo o fortalecimento das comunidades ribeirinhas localizadas no médio e baixo Madeira, região a jusante 
da Hidrelétrica Santo Antônio. e) Entrega Atracador Flutuante - Distrito Calama: Entregue à Cooperativa do 
Agroextrativismo do Baixo e Médio Madeira - COOMADE, em Calama, onde está sendo implantada uma 
unidade agroindustrial de beneficiamento de babaçu. Mais uma ação realizada pelo Programa de Ações à 
Jusante. f) Destaques do Programa de Remanejamento da População e do setor Fundiário: • Conclusão das 
indenizações fase água do PBCA - 199 imóveis; • Celebração de Termo de Compromisso para disponibilização 
de auxílio financeiro para manutenção de 187 imóveis do reassentamento Parque dos Buritis; • Aquisição de 
áreas para compor reserva legal dos reassentamentos, em cumprimento à condicionante de Licença de 
Operação, do IBAMA. Geração de Empregos Diretos e Indiretos: A Companhia, ao final de 2016, tinha 451 
integrantes, dos quais 82% estavam localizados em Porto Velho. O perfil educacional do seu quadro de 
integrantes contempla 43% com nível superior completo e 5% em formação, além de 27% com formação 
técnica e 24% com ensino médio. A SAE mantém programas de treinamentos para todos os seus níveis 
hierárquicos, sendo que o investimento em educação, realizado em 2016, foi superior a R$ 1 milhão. Política 
de Distribuição de Dividendos: A Companhia pretende declarar e pagar dividendos e/ou juros sobre o capital 
próprio em cada exercício social no montante de 25% do seu lucro líquido, após dedução de 5% de reserva 
legal, ajustado de acordo com a Lei das Sociedades por Ações e o seu Estatuto Social. Em função de restrições 
previstas em contratos de financiamentos em que figura como devedora e nas escrituras de debêntures de 
sua emissão, a Companhia não pode, sem expressa autorização do BNDES, do banco líder dos repasses de 
recursos do BNDES, do Banco da Amazônia e sem aprovação em Assembleia Geral de Debenturistas, 
distribuir dividendos e/ou juros sobre o capital próprio em montante acima do previsto na Lei das Sociedades 
por Ações, 25% do lucro líquido, após deduzida a reserva legal de 5%. A Companhia foi constituída em 2008 
e possuía prejuízos acumulados até o exercício findo em 31 de dezembro de 2015. Por esta razão, não houve 
pagamento de dividendos e/ou juros sobre capital próprio aos acionistas. Aderência à Camara de 
Arbitragem: De acordo com o artigo 26 do Estatuto Social da SAE, a Companhia, seus acionistas, 
administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a 
Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, 
relacionada com ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus 
efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no Estatuto Social da Companhia, nas 
normas editadas pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de 
capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do 
Mercado. Relacionamento com Auditores Independentes: A SAE adota procedimentos que visam evitar o 
conflito de interesse ou a perda de independência e objetividade por parte dos referidos auditores externos 
independentes, tais como consultar os auditores independentes para assegurar que a realização da prestação 
destes e de outros serviços não venha a afetar sua independência e objetividade necessárias ao desempenho 
dos serviços de auditora independente. Adicionalmente, nos termos do Estatuto Social da Companhia, cabe 
ao Conselho de Administração a escolha e destituição dos auditores independentes. Durante o exercício de 
2016 foram prestados outros serviços além daqueles relacionados à auditoria das demonstrações financeiras. 
Os honorários desses serviços não são significativos representando menos de 15% do total dos honorários 
relacionados à auditoria externa. Aprovação das Demonstrações Financeiras: Em observância às 
disposições da Instrução CVM nº 480/09, a diretoria estatutária da Companhia declara que discutiu, reviu e 
concordou com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes e com as demonstrações 
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, que foram apresentadas ao 
Conselho de Administração, em reunião realizada em 16 de março de 2017, e que será oportunamente 
submetida à deliberação em AGOE. Considerações Finais: A SAE agradece o empenho de todos seus 
integrantes e acionistas e o apoio de seus clientes, fornecedores, credores, bem como às entidades 
governamentais, órgãos reguladores e a todos que contribuíram para o desempenho da Companhia em 2016.

São Paulo, 21 de março de 2017
A Administração

BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM MILHARES DE REAIS

Ativo Nota 31 de dezembro de 2016 31 de dezembro de 2015
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 4 57.240 298.794
 Contas a receber 5 332.552 300.931
 Imposto de renda e contribuição social 
  a recuperar 34.424 36.758
 Tributos compensáveis 6 1.262 14.302
 Estoques 42.089 23.481
 Depósitos em garantia 7 37.771 46.147
 Dispêndios reembolsáveis 8 925.985 830.936
 Despesas pagas antecipadamente 9 65.809 39.351
 Outros ativos 21.766 15.976

1.518.898 1.606.676
Não circulante
  Tributos compensáveis 6 1.137 1.156
  Depósitos em garantia 7 317.557 499.028
  Dispêndios reembolsáveis 8 32.687
  Imposto de renda e contribuição social 
   diferidos 10 588.161 620.581
  Despesas pagas antecipadamente 9 209.593 13.531
  Outros ativos 11 15.131

1.116.459 1.182.114
 Imobilizado 11 21.480.744 21.190.294
 Intangível 12 197.780 202.379

22.794.983 22.574.787

  
Total do ativo 24.313.881 24.181.463

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
EM MILHARES DE REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
EM MILHARES DE REAIS

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EM MILHARES DE REAIS

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
EM MILHARES DE REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA

1. Informações gerais: A Santo Antônio Energia S.A. (“Companhia” ou “SAE”) é uma sociedade anônima de 
capital aberto, “Categoria B”, nos termos da Instrução CVM 480, constituída em 17 de janeiro de 2008, com 
sede no município de São Paulo, e tem por objetivo o desenvolvimento do projeto de implementação da Usina 
Hidrelétrica Santo Antônio e de seu sistema de transmissão, em trecho do Rio Madeira, município de Porto 
Velho, estado de Rondônia, assim como a condução de todas as atividades necessárias à construção, 
operação, manutenção e exploração da referida hidrelétrica e de seu sistema de transmissão associado. O 
prazo de duração do Contrato de Concessão é de 35 anos, contados a partir da data de sua assinatura 
ocorrida em 13 de junho de 2008. (a) Capacidade de geração: A construção da Usina Hidrelétrica Santo 
Antônio, que prevê capacidade mínima instalada de 3.568 MW, com a implantação de 50 turbinas do tipo 
“Bulbo” que operam em rios de baixa queda e grande vazão de água, teve seu início no segundo semestre 
de 2008. A garantia física de energia da UHE Santo Antônio, após completa motorização, é de 2.424,2 MW 
médios. Em 31 de dezembro de 2016, a UHE Santo Antônio possui 44 unidades geradoras em operação 
comercial, totalizando 2.218 MW médios de garantia física. Em comparação ao mesmo período do exercício 
anterior, a UHE Santo Antônio operou em 2015 com 35 unidades geradoras adicionais. Em 03 de janeiro de 
2017, a UHE Santo Antônio possui 50 unidades geradoras em operação comercial, alcançando sua 
capacidade plena de geração de 2.424,2 MW médios de garantia física. (b) Comercialização de energia 
elétrica: A energia elétrica produzida é comercializada pela Companhia, na condição de “Produtor 
Independente”, nos termos estabelecidos pelo Contrato de Concessão. Em cumprimento ao edital de leilão 
nº 05/2007 da UHE Santo Antônio, que prevê a comercialização de 70% (1.552,6 MW médios) da energia 
assegurada do projeto original da UHE Santo Antônio (2.218 MW médios) no Ambiente de Contratação 
Regulada - ACR, em 25 e 28 de julho de 2008, foram assinados, por intermédio da Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica - CCEE, os Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado - 
CCEARs, com as 32 compradoras participantes do Leilão nº 05/2007 - ANEEL.  O saldo de 30% da energia 
assegurada do projeto original (665,4 MW médios, foram comercializados na modalidade de Contratos de 
Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Livre - CCEALs. A Energia referente à ampliação da UHE 
Santo Antônio (206,2 MW médios), foi comercializada através do 19º leilão de energia A-3 realizado em 06 
de junho de 2014, no qual a Companhia vendeu 129,6 MW médios de energia líquidos de perda. Os 70 MW 
médios restantes foram comercializados na modalidade de Contratos de Comercialização de Energia 
Elétrica no Ambiente Livre - CCEALs. A SAE possui 100% da sua garantia física comercializada, sendo 70% 
no Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e 30% no Ambiente de Contratação Livre (ACL). (c) Créditos 
de carbono: A Companhia obteve, em 2013, a autorização para o registro na Organização das Nações 
Unidas (“ONU”) para participar do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (“MDL”). Com o aval da ONU, a 
UHE Santo Antônio foi a primeira usina de grande porte e em operação comercial no Brasil a gerar 
efetivamente créditos de carbono para o mercado global. De acordo com a metodologia do MDL, o volume 
de créditos equivale à quantidade de gases de efeito estufa não emitida na atmosfera, ampliando a oferta de 
energia gerada de fonte limpa e renovável. No período 2016 a Companhia comercializou 833.603 (oitocentos 
e trinta e três mil e seiscentos e três) créditos de carbono na United Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC). A UHE Santo Antônio com a operação na cota tem uma relação de potência nominal 
instalada/área de reservatório de 8,88 W/m2, que é o dobro da eficiência energética mínima para gerar 
créditos de carbono (4 W/m2), graças ao uso de turbinas do tipo bulbo, responsável por gerar energia 
utilizando a vazão do rio, dispensando a formação de um grande reservatório. (d) Programa de Compliance 
da Companhia: No que se refere à Lei 12.846/13, a Companhia possui um Programa de Integridade que 
consiste em um conjunto de mecanismos e procedimentos de controles internos que tem como um de seus 
objetivos detectar, evitar e sanar irregularidades praticadas contra si ou contra terceiros, a fim de deixar as 
demonstrações financeiras livres de distorções relevantes. Especificamente no que se refere aos controles 
e mecanismos para garantir que o valor do seu ativo imobilizado esteja livre de irregularidades e que o seu 
montante consignado nas demonstrações financeiras reflita adequadamente o valor correto, a Companhia 
possui implementados: (i) processo de verificação mensal, com emissão de relatório de acompanhamento 
de engenharia preparado por empresa externa e independente, contratada no âmbito dos contratos de 
financiamento da Companhia, que acompanha o cronograma físico e financeiro do empreendimento; (ii) 
procedimento de inventário, validação e unitização dos componentes do ativo imobilizado realizado nos 
termos das regras estabelecidas pela ANEEL a partir do MCPSE (Manual de Controle Patrimonial do Setor 
Elétrico); e (iii) comprovações realizadas pelos agentes financiadores a partir da análise das notas fiscais e 
demais documentos, com  o  objetivo de confirmar a aplicação dos recursos no projeto de Construção da UHE 
Santo Antônio. A Companhia possui um Comitê de Ética que tem por finalidade promover a legitimação, o 
cumprimento e o aprimoramento das orientações de seu Código de Conduta, bem como analisar e julgar 
casos de violação deste, por integrantes, parceiros, terceiros, contratados. (e) Aprovação das 
demonstrações financeiras: Em observância às disposições da Instrução CVM nº 480/09, a diretoria 
estatutária da Companhia declara que discutiu, reviu e concordou com as opiniões expressas no parecer dos 
auditores independentes e com as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2016, que foram apresentadas ao Conselho de Administração, em reunião realizada em 16 
de março de 2017, e que será oportunamente submetida à deliberação em AGOE. 2. Resumo das principais 
políticas contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações 
financeiras estão definidas a seguir. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os 
exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. As políticas contábeis específicas de rubricas 
apresentadas no balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, demonstração das mutações 
do patrimônio líquido e demonstração dos fluxos de caixa estão sendo apresentadas em suas respectivas 
notas explicativas. 2.1 Base de preparação: As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e conforme as normas internacionais de 
relatório financeiro (Internacional Financial Reporting Standards (IFRS)), emitidas pelo “International 
Accounting Standards Board (IASB)”. Adicionalmente, foram considerados aspectos da legislação específica 
emanada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, principalmente em relação à estruturação das 
contas contábeis e forma de registro dos eventos, visando à uniformização das práticas com outras 
companhias do setor elétrico. Nas presentes demonstrações financeiras, a Administração está evidenciando 
apenas as informações relevantes utilizadas na gestão da Companhia. A apresentação da Demonstração do 
Valor Adicionado (DVA) é requerida pela legislação societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis a companhias abertas. As IFRS não requerem a apresentação dessa demonstração. 
Como consequência, pelas IFRS, essa demonstração está apresentada como informação suplementar, sem 
prejuízo do conjunto das demonstrações financeiras. (a) Mudanças nas políticas contábeis e divulgações: 
As seguintes novas normas foram emitidas pelo IASB mas não estão em vigor para o exercício de 2016. A 
adoção antecipada de normas, embora encorajada pelo IASB, não é permitida, no Brasil, pelo Comitê de 
Pronunciamento Contábeis (CPC). • IFRS 15 - “Receita de Contratos com Clientes” - Essa nova norma traz 

os princípios que uma entidade aplicará para determinar a mensuração da receita e quando ela é reconhecida. 
Ela entra em vigor em 1º de janeiro de 2018 e substitui a IAS 11 - “Contratos de Construção”, IAS 18 - 
“Receitas” e correspondentes interpretações. A Administração está avaliando os impactos de sua adoção. • 
IFRS 9 - “Instrumentos Financeiros” aborda a classificação, a mensuração e o reconhecimento de ativos e 
passivos financeiros. A versão completa do IFRS 9 foi publicada em julho de 2014, com vigência para 1º de 
janeiro de 2018. Ele substitui a orientação no IAS 39, que diz respeito à classificação e à mensuração de 
instrumentos financeiros. O IFRS 9 mantém, mas simplifica, o modelo de mensuração combinada e 
estabelece três principais categorias de mensuração para ativos financeiros: custo amortizado, valor justo 
por meio de outros resultados abrangentes e valor justo por meio do resultado. Traz, ainda, um novo modelo 
de perdas de crédito esperadas, em substituição ao modelo atual de perdas incorridas. O IFRS 9 abranda as 
exigências de efetividade do hedge, bem como exige um relacionamento econômico entre o item protegido 
e o instrumento de hedge e que o índice de hedge seja o mesmo que aquele que a administração de fato usa 
para fins de gestão do risco.  A Administração está avaliando o impacto total de sua adoção. Não há outras 
normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que poderiam ter impacto significativo 
sobre a Companhia. 2.2 Ativos financeiros - Classificação, reconhecimento e mensuração:  
A Companhia classifica seus instrumentos financeiros sob a categoria empréstimos e recebíveis.  
A classificação depende da finalidade para a qual os instrumentos financeiros foram adquiridos.  
A Administração determina a classificação de seus instrumentos financeiros no reconhecimento inicial.  
Os empréstimos e recebíveis são contabilizados inicialmente pelos seus valores justos e subsequentemente 
pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juros efetiva. 2.3 Perda (Impairment) de ativos não 
financeiros: Os ativos que estão sujeitos à depreciação são revisados para a verificação de impairment 
sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser 
recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor 
recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de venda e o 
seu valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para 
os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). Para 
os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, não foram identificadas pela Administração 
indicadores que pudessem requerer o registro de perdas para os ativos não financeiros. 2.4 Perda 
(Impairment) estimada de ativos financeiros: A Companhia verifica se há evidência objetiva de que o ativo 
financeiro ou o grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está 
deteriorado e os prejuízos de impairment são incorridos somente se há evidência objetiva de impairment 
como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um “evento de 
perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda tem impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo 
financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável. Para o exercício findo 
em 31 dezembro de 2016, não foram identificadas pela Administração evidências objetivas que pudessem 
requerer o registro de perdas para os ativos financeiros. No entanto, no exercício findo em 31 de dezembro 
de 2015, a Administração reconheceu impairment em “Dispêndios reembolsáveis” (Nota 8). 2.5 Estimativas 
e julgamentos contábeis críticos: A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas 
estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia 
no processo de aplicação das políticas contábeis. As estimativas e os julgamentos contábeis são 
continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas 
de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. Com base em premissas, a Companhia 
faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão 
iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, 
com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos no atual exercício 
social, estão relacionadas a imposto de renda e contribuição social diferidos ativos (Nota 10), vida útil 
econômica de bens do ativo imobilizado (Nota 11), Provisões socioambientais (Nota 19) e Provisões para 
contingências (Nota 20). 2.6 Capital circulante líquido - CCL negativo: Em 31 de dezembro de 2016, a 
Companhia apresentava excesso de passivos circulantes sobre ativos circulantes no montante de  
R$ 889.882, decorrente, principalmente, da conta “Fornecedores” (Nota 13), “Empréstimos e financiamentos” 
(Nota 14.1) e Provisão para contingências (Nota 20). Para equalização da situação do capital circulante 
negativo, a Companhia conta com a decisão favorável no âmbito administrativo da ANEEL, conforme 34ª 
Reunião Pública Ordinária, na qual espera reverter tal passivo (nota 20) item (i) FID Fator de Disponibilidade 
R$ 552M, liberação de recursos da conta reserva do serviço da dívida que serão substituídos por fiança 
bancária e com geração operacional de caixa.  3. Instrumentos financeiros e gestão de riscos:  
(a) Considerações gerais: A Companhia opera com diversos instrumentos financeiros, incluindo caixa e 
equivalentes de caixa, investimentos, contas a pagar a fornecedores e financiamentos. Os instrumentos 
financeiros operados pela Companhia têm como objetivo administrar a disponibilidade financeira de suas 
operações e proteger dos efeitos de variações das flutuações das taxas de juros. A Administração dos riscos 
envolvidos nessas operações é efetuada através de mecanismos do mercado financeiro que buscam 
minimizar a exposição dos ativos e passivos, protegendo a rentabilidade dos contratos e o patrimônio da 
Companhia. (b) Gestão de riscos: A Companhia possui políticas e estratégias operacionais e financeiras 
aprovadas por sua Administração que normatizam a exposição ao risco de crédito em instrumentos 
financeiros de forma a garantir o valor, a liquidez, a segurança e a rentabilidade de seus ativos e manter os 
níveis de endividamento e perfil da dívida conforme definidos no Plano de negócios da Companhia e 
deliberações do Conselho de Administração. Os riscos financeiros mais relevantes a serem gerenciados pela 
Companhia são: (i) Risco de taxa de juros e inflação:  A Companhia está exposta aos riscos de elevação das 
taxas de juros nacionais e inflação, em 31 de dezembro de 2016. O contrato para construção da UHE Santo 
Antônio está indexado aos Índices Gerais de Preços (IGP-M). Uma variação nesse índice ocasionará 
aumento no fluxo de caixa de investimentos. A SAE está exposta ainda à variação na taxa de juros dos 
financiamentos contratados. Em 31 de dezembro de 2016 a Companhia possui R$ 11.006.386 em 
empréstimos e financiamentos contratados dos quais R$ 10.419.712 (Nota 14.1), relacionados a 
financiamento obtido junto ao BNDES, estão atrelados à TJLP e possui R$ 4.061.928 em debêntures (Nota 
14.2) atreladas ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. Adicionalmente, a Companhia assumiu, 
na assinatura do Contrato de Concessão nº 001/2008 de uso do bem público para a geração de energia, a 
obrigação de recolher à União o montante total fixado em R$ 379.267, em parcelas mensais proporcionais 
ao valor anual de R$ 11.852, reajustado anualmente pelo IPCA (Nota 18). Em 31 de dezembro de 2016, a 
Companhia não possui instrumentos financeiros derivativos contratados para proteção desses riscos. 
(ii) Risco de crédito: Risco de crédito da contraparte é aquele existente em função da incapacidade da 
contraparte de cumprir suas obrigações financeiras com a Companhia por insolvência. Visando gerenciar 
esse risco, os relacionamentos da Companhia com instituições financeiras são apenas com instituições 
financeiras de primeira linha e que possuem “ratings” fornecidos por agências internacionais como Fitch 
Rating, Standard & Poor’s e Moody’s Investor e devidamente aprovadas pelo Conselho de Administração da 

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
EM MILHARES DE REAIS

2016 2015
Resultado líquido do exercício (483.944) 33.558
Resultado abrangente do exercício (483.944) 33.558
Resultado abrangente do exercício atribuível aos acionistas da Controladora (483.944) 33.558

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Nota 2016 2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do período antes do IR e da CS (451.525) (574.683)
Ajustes
 Fornecimento e suprimento de energia elétrica (421.218) (347.615)
 Energia elétrica comprada para revenda 86.724 874.445
 Encargo de uso da rede 121.983 73.351
 Provisão contingências 3.076 62
 Depreciações e amortizações 11 e 12 648.932 460.930
 Juros e variações monetárias, líquidas 26 1.271.567 962.876
 Outros custos operacionais  11.675

1.259.539 1.461.041
Variação nos ativos e passivos
 Contas a receber 300.931 280.934
 Imposto de renda e contribuição social a recuperar 3.754 9.738
 Tributos compensáveis 13.059 49.642
 Depósitos em garantia 189.847 (374.071)
 Dispêndios reembolsáveis (71) 5.522
 Despesas pagas antecipadamente (222.520) 22.790
 Outros ativos (4.986) (10.919)
 Fornecedores (471.936) (636.063)
 Salários e encargos a pagar 19 535
 Impostos e contribuições 9.577 (10.554)
 Adiantamento de clientes (270.513) 300.000
 Outros passivos 610 (12.135)
 Encargos regulamentares e setoriais 11.081 11.144
 Provisões socioambientais (147.270) (47.423)

671.121 1.050.181
 Recebimento liminar FID 144.981
 Pagamento de juros e encargos sobre debêntures 14.2(d) (94.492) (86.506)
 Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos 14.1 (c ) (676.563) (622.487)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 45.047 341.188
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
 Adições ao imobilizado (360.871) (1.182.907)
 Pagamento de uso do bem público 18 (20.068) (18.289)
 Adições ao intangível 12 (9.131) (14.156)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (390.070) (1.215.352)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
 Aumento de capital do acionista 390.000 253.170
 Adiantamento para futuro aumento de capital
 Obtenção de empréstimos 14.1 (c ) 138.677 1.060.573
 Pagamento de financiamentos - Principal 14.1 (c ) (425.208) (377.916)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos 103.469 935.827
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquido (241.554) 61.663
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4 298.794 237.131
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 4 57.240 298.794

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Capital social
Adiantamento para futuro  aumento de capitalNota Subscrito A integralizar (Nota 22 (ii)) Prejuízos acumulados Total

Em 01 de janeiro de 2015 22 9.117.870 (480.966) (2.261.065) 68.076 6.443.915
Total do resultado abrangente do período
 Lucro do período   33.558  33.558
 Total do resultado abrangente do período   33.558  33.558
Total de contribuições de acionistas
 Aumento de capital em 08.01.2015 22.230 22.230
 Aumento de capital em 12.01.2015 41.594 (9.970) 31.624
 AFAC recebido em 12.01.2015 62.480 62.480
 Aumento de capital em 21.01.2015 166.374 (82.758) 83.616
 Aumento de capital em 12.06.2015 15.000 15.000
 Aumento de capital em 31.07.2015  76.048  (37.828) 38.220
Total de contribuições de acionistas 15.000 306.246  (68.076) 253.170
Em 31 de dezembro de 2015 22 9.132.870 (174.720) (2.227.507)  6.730.643
Total do resultado abrangente do período
 Prejuízo do período  (483.944)  (483.944)
Total do resultado abrangente do período  (483.944)  (483.944)
Total de contribuições de acionistas 22
 Aumento de capital em 04.03.2016 111.540 111.540
 Aumento de capital em 07.03.2016 126.360 126.360
 Aumento de capital em 08.03.2016 152.100    152.100
Total de contribuições de acionistas 390.000    390.000
Em 31 de dezembro de 2016 9.522.870 (174.720) (2.711.451)  6.636.699

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Companhia por meio da Política de Gestão de Riscos Financeiros. Parte dos contratos de venda de energia 
da Companhia está amparada em regras do ambiente de contratação regulada de energia. Adicionalmente, 
a Companhia busca minimizar seus riscos de crédito através de mecanismos de garantia envolvendo 
recebíveis de seus clientes e, quando aplicável, mediante fianças bancárias. (iii) Risco de liquidez: A 
Companhia monitora permanentemente os fluxos de caixa de curto, médio e longo prazo, previstos e 
realizados, buscando evitar possíveis descasamentos e consequentes perdas financeiras e garantir as 
exigências de liquidez para as necessidades operacionais. Para equalização da situação do capital circulante 
negativo, a Companhia conta com a decisão da 34ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEEL na qual 
espera reverter tal passivo, liberação de recursos da conta reserva do serviço da dívida que serão substituídos 
por fiança bancária e com geração operacional de caixa. (iv) Risco hidrológico: Em razão da sazonalidade 
hidrológica, a energia produzida por uma usina hidrelétrica apresenta grande variabilidade ao longo do 
tempo, impactando na produção de energia. As condições conjunturais do sistema nos últimos anos, com 
baixas vazões e baixo armazenamento das hidrelétricas, tem provocado uma diminuição significativa da 
energia hidráulica gerada pelo MRE (Mecanismo de Realocação de Energia), com consequente aumento da 
exposição do gerador ao participar de um rateio com base no PLD (Preço de Liquidação das Diferenças), 
gerando um dispêndio com o GSF (Generation Scaling Factor) para os geradores hidrelétricos. Desta forma, 
para reduzir a exposição a esse risco, a Companhia resolveu manifestar seu interesse em aderir à 
repactuação do risco hidrológico com a ANEEL, na forma da Lei nº 13.203/2015, na classe de produto SP93, 
conforme Resolução Normativa nº 684/2015, para seus contratos de venda de energia no ACR - Ambiente 
de Comercialização Regulado. O montante de repactuação é de 1.498,478 MW médios da UHE Santo 
Antônio (Nota 1). (v) Análise de sensibilidade: Com relação ao risco de elevação da inflação mais relevante, 
a Companhia estima que, em um cenário provável, em 31 de dezembro de 2016, a taxa IPCA será de 4,71%. 
E para o risco de taxas de juros mais relevante, a Companhia estima que, em um cenário provável, em 31 de 
dezembro de 2017, as taxas TJLP e CDI serão de 7,50% e 10,91%, respectivamente. A Companhia fez uma 
análise de sensibilidade dos efeitos nos resultados advindos de uma alta nas taxas de 25% e 50% em relação 
ao cenário provável, considerados como possível e remoto, respectivamente.

Valor Em 31 de dezembro de 2017
Contábil em Índices  

estima- 
dos

Cenário possível Cenário remoto
30 de dezem- 

bro de 2016
Cenário  

provável
Aumento do  

risco em 25%
Aumento do  

risco em 50%
Ativos
 Caixa e equivalentes 
  de caixa - CDI - (Nota 4) 57.240 10,91% 63.485 65.046 66.607
 Depósitos em garantia (Nota 7) 355.328 10,91% 394.094 403.786 413.477
Passivos
 Debêntures - IPCA - (Nota 14.2) (4.061.928) 4,71% (4.253.245) (4.301.074) (4.348.903)
 Empréstimos (1) - TJLP - 
  (Nota 14.1) (10.419.712) 7,50% (11.201.190) (11.396.560) (11.591.930)
 Concessões a pagar - 
  IPCA - (Nota 18) (262.088) 4,71% (274.432) (277.518) (280.605)
 Provisões socioambientais 
  - IPCA (Nota 19) (379.936) 4,71% (397.831) (402.305) (406.778)
Passivo líquido exposto (14.711.096) (15.669.119) (15.908.625) (16.148.132)
Efeito líquido das variações (958.023) (1.197.529) (1.437.036)

(1) Análise não considera o financiamento do Banco da Amazônia S.A., cujos recursos financeiros são 
oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO. Esse financiamento não está 
atrelado à TJLP (Nota 14.1(b)), possui taxa de juros fixa. (c) Gestão de capital: Ao administrar o seu 
capital, a Companhia tem como objetivo salvaguardar a capacidade de continuidade para oferecer 
retorno aos acionistas e benefícios a outras partes interessadas, além de perseguir uma estrutura de 
capital ideal para reduzir esse custo. Os índices de alavancagem financeira foram:

Descritivo Nota
31 de dezembro 

de 2016
31 de dezembro 

de 2015
Debêntures 14.2 4.061.928 3.643.937
Empréstimos 14.1 11.006.386 10.868.080
 Menos: Caixa e equivalentes de caixa 4 (57.240) (298.794)
Dívida líquida (A) 15.011.074 14.213.223
Total do patrimônio líquido 6.636.699 6.730.643
Total do capital (B) 21.647.773 20.943.866
Índice de alavancagem financeira (C = A/B x 100) 69,34% 67,86%
4. Caixa e equivalentes de caixa: 31 de dezembro de 2016 31 de dezembro de 2015
Fundos de caixa 21 24
Bancos conta movimento 2.105 15
Aplicações financeiras
 Certificado de depósito bancário (CDB) 35.235 75.725
 Operação compromissada 19.879 223.030

57.240 298.794
As aplicações financeiras, no exercício de 2016 tiveram um rendimento médio de 100,5 % da variação 
do CDI, possuem vencimento em até 15 dias da data da sua contratação, são prontamente conversíveis 
em caixa, pois todos os recursos estão aplicados com liquidez diária e estão sujeitas a um insignificante 
risco de mudança de valor. Aplicações financeiras por agente financeiro:

Agente financeiro
Tipo de 

aplicação Indexador
31 de dezembro 

de 2016
31 de dezembro 

de 2015
Banco ABC do Brasil S.A. CDB CDI 10.056
Banco do Amazonia S.A CDB CDI 2.065
Banco Daycoval S.A. CDB CDI 12.067
Banco do Brasil S.A. Compromissada CDI 19.879 74.439
Banco Itaú S.A Compromissada CDI 7
Banco do Nordeste do Brasil S.A. CDB CDI 1.045
Banco Safra S.A. Compromissada CDI 74.016
Banco Votorantim S.A. Compromissada CDI 74.568
Caixa Econômica Federal CDB CDI 12.067 73.660
Outros 2.126 39

Total 57.240 298.794
5. Contas a receber: 31 de dezembro de 2016 31 de dezembro de 2015
Consumidores - Fornecimento industrial 60.190 109.078
Concessionárias - Suprimento convencional 272.362 191.853

332.552 300.931
Contas a receber “Consumidores - Fornecimento industrial” referem-se a créditos existentes com 
consumidores de energia e contas a receber “Concessionárias - Suprimento convencional”, com 
revendedores de energia. O prazo de faturamento da Companhia é, em grande parte, de 15 dias, razão 
pela qual os valores dos títulos a receber correspondem ao seu valor justo na data da venda. A 
Companhia não identificou evidência de não realização do seu “Contas a receber”, desta forma, não 
registrou provisão para devedores diversos (PDD). 6. Tributos compensáveis: O saldo da conta 
“Tributos compensáveis” no montante de R$ 2.399 (2015 - R$ 15.458) registrado no ativo circulante e 
não circulante, referem-se, substancialmente, a retenções na fonte de PIS e COFINS sobre vendas.
7. Depósitos em garantia: 31 de dezembro 

de 2016
31 de dezembro 

de 2015
Circulante
 Reserva do serviço de debêntures - 3ª emissão 10.615 11.935
 Câmara de comercialização de energia elétrica - CCEE 27.156 34.212

37.771 46.147
Não circulante
 Reserva do serviço da dívida - BNDES direto/indireto/FNO 273.001 489.012
 Reserva estática de debêntures - 3ª emissão 34.387
 Reserva de O&M 10.169 10.016

317.557 499.028
355.328 545.175

O saldo de depósitos em garantia no ativo circulante está composto, respectivamente, por montante 
para fazer face aos juros da 3ª emissão de debêntures da Companhia que são pagos semestralmente e 
ao aporte em garantia para liquidação na CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica). O 
ativo não circulante, para o período de 2016, é composto pela conta reserva do serviço da dívida, 
montante equivalente a três vezes o valor pago da última parcela de financiamento (BNDES direto/
indireto e FNO - Nota 14.1), pela Conta Reserva Estática da 3ª emissão de debêntures no montante de 
R$ 34.387 e pela conta reserva de O&M que devem ser mantidos aplicados durante toda a vigência do 
Contrato de Cessão Fiduciária. Para o período de 2016, a conta reserva do serviço da dívida era 
composta por três vezes o valor da última parcela de financiamento paga, a conta reserva estática era 
composta por fiança bancária, bem como o saldo de R$ 10.169 refere-se a conta reserva de O&M.

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO  
INFORMAÇÃO  SUPLEMENTAR 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO  
EM MILHARES DE REAIS

2016 2015
Receitas 4.159.463 4.640.054
 Receitas operacionais 3.222.707 2.976.967
 Receitas relativas à construção de ativos próprios 936.071 1.663.123
 Outras receitas 685 (36)
Insumos adquiridos de terceiros (1.798.040) (2.796.957)
 Serviços de terceiros (1.090.049) (1.172.002)
 Materiais (477.527) (638.572)
 Outros (230.464) (986.383)
Valor adicionado bruto 2.361.423 1.843.097
Depreciação, amortização (648.932) (460.930)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade 1.712.491 1.382.167
Valor adicionado recebido em transferência
 Receitas financeiras, líquidas 158.439 200.611
Valor adicionado total a distribuir 1.870.930 1.582.778
Distribuição do valor adicionado 1.870.930 1.582.778
Salários e encargos 84.499 67.306
  Remuneração direta 66.548 51.271
  Benefícios 13.996 12.975
  FGTS 3.955 3.060
Impostos, taxas e contribuições 439.220 (257.131)
  Federais 263.237 (398.717)
  Estaduais 175.470 141.133
  Municipais 513 453
Remuneração de capitais de terceiros 1.831.155 1.739.045
  Juros 1.825.229 1.731.082
  Aluguéis 5.926 7.963
Remuneração de capital próprio (483.944) 33.558
  Lucro (Prejuízo) do exercício (483.944) 33.558

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Passivo e patrimônio líquido Nota 31 de dezembro de 2016 31 de dezembro de 2015
Circulante
 Fornecedores 13 661.723 976.211
 Salários e encargos a pagar 2.619 2.600
 Empréstimos e financiamentos 14.1 560.747 440.915
 Debêntures 14.2 41.612 9.864
 Impostos e contribuições 15 53.511 31.753
 Adiantamentos de clientes 16 86.697
 Cauções em garantia 17 115.891 114.169
 Encargos regulamentares e setoriais 48.507 40.275
 Concessões a pagar 18 20.649 19.301
 Provisões socioambientais 19 116.454 63.890
 Provisão para contingências 20 552.478 355.973
 Outras provisões 21 225.412
 Outros passivos 9.177 8.567

2.408.780 2.150.215
Não circulante
 Empréstimos e financiamentos 14.1 10.445.639 10.427.165
 Debêntures 14.2 4.020.316 3.634.073
 Impostos e contribuições 15 26.737 38.377
 Adiantamentos de clientes 16 260.941
 Cauções em garantia 17 234.266 219.590
 Concessões a pagar 18 241.439 226.896
 Obrigações vinculadas à concessão 8.655 5.653
 Provisões socioambientais 19 263.482 266.602
 Provisão para contingências 20 27.868 10.983
 Outras provisões 21  210.325

15.268.402 15.300.605
Patrimônio líquido 22
 Capital social 9.348.150 8.958.150
 Prejuízos acumulados (2.711.451) (2.227.507)

6.636.699 6.730.643
Total do passivo e do patrimônio líquido 24.313.881 24.181.463

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

8. Dispêndios reembolsáveis: 31 de dezembro de 2016 31 de dezembro  de 2015
Circulante
 Allianz Seguros 46
 Consórcio Construtor Santo Antônio (i) 61.089 57.000
 Consórcio Construtor Santo Antônio (ii) 1.508.567 1.452.441
 (–) Provisão para redução ao valor recuperável (678.551) (678.551)
 Energia Sustentável do Brasil S.A. (iii) 34.880  

925.985 830.936
Não circulante
Energia Sustentável do Brasil S.A. (iii)  32.687

32.687
925.985 863.623

Trata-se de desembolsos que não representam gastos da Companhia e que serão objeto de reembolso pelo 
seu beneficiário. Os gastos realizados pela Companhia, que possuem previsão contratual de reembolso, são 
inicialmente registrados no resultado ou no ativo imobilizado da SAE, conforme sua natureza, e, 
separadamente, a crédito de redução desse gasto, a Companhia apropria a parcela reembolsável em 
contrapartida a “Dispêndios reembolsáveis”. Os reembolsos são registrados pelo valor do custo reembolsável 
incorrido e atualizados conforme previsão de cada contrato. Os saldos registrados no ativo circulante, 
relacionados com o Consórcio Construtor, devem ser realizados no decorrer do ano de 2017. (i) De acordo 
com o Contrato para Implantação da UHE Santo Antônio celebrado entre a Companhia e o Consórcio 
Construtor Santo Antônio (“CCSA”), a Santo Antônio Energia S.A. deve repassar ao CCSA o custo pela 
compra de volume de energia, ao preço da tarifa de energia resultante do leilão da UHE Santo Antônio  
(R$ 78,87/MWh), tendo em vista atrasos na disponibilidade para entrada em operação comercial de unidades 
geradoras em relação ao cronograma do 1º termo aditivo ao Contrato de concessão; (ii) O CCSA apresentou 
para a Companhia um cronograma de entrada em operação comercial, antecipando pela segunda vez o 
início de entrada em operação das unidades geradoras, de 01 de maio de 2012 para 15 de dezembro de 
2011, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão. No entanto, o cronograma de entrada em 
operação comercial das unidades geradoras não foi plenamente atendido, fazendo com que as 
consequências desse atraso gerassem para a Companhia um direito de ressarcimento junto ao CCSA, no 
valor de R$ 1.508.567. Durante o exercício de 2014, a Administração da Companhia efetuou análises 
adicionais, incluindo aspectos legais, e alterou sua estimativa quanto ao valor de realização do ativo. Assim, 
sobre o valor total do dispêndio reembolsável, que era de R$ 1.508.567, foi reconhecido um impairment de 
R$ 678.551, para refletir o valor esperado de recebimento de R$ 830.016. Para dirimir dúvidas quanto à 
utilização do limitador contratual considerado no cálculo de parte do resultado líquido da antecipação do 
cronograma de entrada em operação comercial da usina, prevista no 2° Termo Aditivo ao Contrato de 
Concessão firmado com a Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), que originou o referido 
impairment, a Companhia requereu, perante a International Chamber of Commerce (“ICC”), a instauração de 
processo arbitral face ao CCSA, sendo que o mesmo é revestido de confidencialidade, nos termos do 
Regulamento de Arbitragem da ICC. (iii) Refere-se ao compromisso firmado entre a Companhia e a Energia 
Sustentável do Brasil S.A. (“ESBR”) no qual esta compensará financeiramente a Companhia em razão da 
alteração da localização da Subestação Coletora de Porto Velho (“SE Coletora”), de forma a atender à 
solicitação da Porto Velho Transmissora de Energia S.A.. Essa alteração gerou uma redução dos custos da 
ESBR em função da diminuição, em relação ao previsto no Edital do leilão 006/08-ANEEL, na extensão da 
linha de transmissão que estabelece a conexão da UHE Jirau à SE Coletora e uma elevação de custos 
apurado pela Companhia em função da necessidade de aumento, em relação ao disposto no Edital do Leilão 
005/07 - ANEEL, da extensão da linha de transmissão que estabelece conexão da UHE Santo Antônio à SE 
Coletora. No compromisso está prevista correção monetária do saldo por IGP-M. A Companhia solicitou 
arbitragem para recebimento de seu crédito face à ESBR. 9. Despesas pagas antecipadamente:

31 de dezembro de 2016 31 de dezembro de 2015
Circulante
 Seguros 37.526 39.351
 Repactuação GSF 28.283  

65.809 39.351
Não circulante
 Seguros 2.182 13.531
 Repactuação GSF 207.411  

209.593 13.531
275.402 52.882

Nota 2016 2015
Receita operacional líquida 24 2.802.554 2.604.869
 Receita líquida de venda de energia 2.802.554 2.604.869
Custos do serviço de energia elétrica 25 (a) (1.818.854) (2.062.792)
 Custo com venda de energia elétrica (961.370) (1.393.144)
 Custo de operação (857.484) (669.648)
Lucro operacional bruto 983.700 542.077
 Despesas gerais e administrativas 25 (b) (145.617) (148.906)
 Outras receitas (despesas) 684 (35)
Resultado operacional 838.767 393.136
 Receitas financeiras 26 146.103 155.818
 Despesas financeiras 26 (1.436.395) (1.123.637)
Despesas financeiras, líquidas (1.290.292) (967.819)
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (451.525) (574.683)
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 10 (32.419) 608.241
(Prejuízo)/Lucro do período (483.944) 33.558
 (Prejuízo)/Lucro básico e diluído por lote de mil ações ordinárias (em reais) 23 (51,64) 3,77

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras
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CEMIG Geração e Transmissão S.A. - O saldo ativo registrado refere-se aos dois contratos de compra 
e venda de energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre celebrados em 19 de março de 2009, em 
que a Companhia atua como vendedora de energia para a CEMIG de montantes variáveis durante 
grande parte do período de motorização da UHE Santo Antônio, sendo um contrato de 400 megawatts 
médios e outro de 250,4 megawatts médios, com prazo de vigência compreendido entre 1º de maio de 
2012 e 31 de dezembro de 2027. O saldo passivo refere-se a encargos de uso da rede pelo serviço de 
transmissão de energia (Nota 13) e a saldo de antecipação de volume de energia ocorrida em 06 de 
fevereiro de 2015, quando a Companhia recebeu da Cemig Geração e Transmissão S.A.  
R$ 74.667 (Nota 16). CEMIG Distribuição S.A. - O saldo refere-se ao Contrato de Comercialização de 
Energia Elétrica no Ambiente Regulado - CCEARs, relativo à participação da CEMIG Distribuição S.A no 
Leilão nº 05/2007 - ANEEL, no qual foram comercializados 70% da energia assegurada da UHE Santo 
Antônio (Nota 1). A Cemig Distribuição comprou da Companhia 117,8 megawatts médios com prazo de 
suprimento compreendido entre 31 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2041. Andrade 
Gutierrez Engenharia S.A. - A Companhia possui contrato para Implantação da UHE Santo Antônio, 
bem como das instalações de transmissão de interesse restrito da central geradora da UHE Santo 
Antônio com o Consórcio Construtor Santo Antônio - CCSA, do qual a Andrade Gutierrez Engenharia 
S.A. participa sendo responsável pelos serviços de elaboração de projetos e de obras civis (Consórcio 
Santo Antônio Civil). Construtora Norberto Odebrecht S.A. e Odebrecht Serviços e Participações 
S.A. - A Companhia possui contrato para Implantação da UHE Santo Antônio, bem como das instalações 
de transmissão de interesse restrito da central geradora da UHE Santo Antônio com o Consórcio 
Construtor Santo Antônio - CCSA, do qual a Construtora Norberto Odebrecht S.A. (CNO) e a Odebrecht 
Serviços e Participações S.A. participam sendo responsáveis pelos serviços de elaboração de projetos 
e de obras civis (Consórcio Santo Antônio Civil) e, adicionalmente, a CNO, pelo gerenciamento e 
execução dos serviços de montagem eletromecânica. Eletrobrás Furnas - A Companhia tem contrato 
de Serviços de Engenharia do Proprietário com Furnas Centrais Elétricas, cuja vigência é de 17 de 
dezembro de 2008 a 28 de fevereiro de 2016. Eletrobrás Furnas é contratada também para prestação de 
serviços de análise de dados das leituras de auscultação das estruturas civis e suas fundações para a 
UHE Santo Antônio. Esse contrato tem vigência de 30 meses a contar de 06 de janeiro de 2014. A 
Companhia possui ainda, contrato de compra e venda de energia elétrica no Ambiente de Contratação 
Livre, em que a Companhia atua como compradora de energia de Furnas Centrais Elétricas S.A. de 
47,318 megawatts médios, com prazo de suprimento compreendido entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de 
dezembro de 2027. Em 05 de fevereiro de 2015, a Companhia firmou, com Furnas Centrais Elétricas 
S.A., contrato de venda de energia e recebeu, em 06 de fevereiro de 2015, o montante de R$ 122.395, 

correspondente a R$ 130.000, líquidos de retenção de impostos, referentes a essa venda e que estão 
sendo atualizados por IPCA (Nota 16). Adicionalmente, a Companhia mantém com Eletrobrás Furnas 
transações de encargos de uso da rede pelo serviço de transmissão de energia (Nota 13). Odebrecht 
Energia do Brasil S.A. - A Companhia possuía saldo de custos financeiros incorridos para que as obras 
da UHE Santo Antônio ocorressem conforme o cronograma previsto no Contrato de Concessão. 
Andrade Gutierrez Participações S.A.. O saldo registrado refere-se a custos financeiros incorridos 
para que as obras da UHE Santo Antônio ocorressem conforme o cronograma previsto no Contrato  
de Concessão. O saldo é atualizado por TJLP acrescida de 3,1%. Odebrecht Comercializadora  
de Energia S.A. - Em 05 de fevereiro de 2015, a Companhia firmou, com Odebrecht Comercializadora 
de Energia S.A., contrato de venda de energia e recebeu, em 06 de fevereiro de 2015, o montante de 
R$ 95.333 referentes a essa venda e que foram atualizados por IPCA (Nota 16).
Remuneração dos administradores:

Exercícios findos em 31 de dezembro

2016 2015

 Remuneração 5.154 3.379

 Participação em resultados 1.688

 Benefícios diretos e indiretos 258 344

Total 7.100 3.723
28. Informação por segmento: A Companhia tem como único segmento de negócio a geração  
de energia elétrica, por meio da exploração da Usina Hidrelétrica Santo Antônio e seu sistema  
de transmissão associado, localizada no rio Madeira, município de Porto Velho-RO, na condição  
de “Produtor Independente”, nos termos estabelecidos pelo Contrato de Concessão. Sendo assim,  
a Administração da Companhia, responsável por revisar regularmente as informações financeiras,  
de forma a alocar os recursos e analisar o desempenho da empresa, não se utiliza de informação por 
segmento para suas análises. 29. Eventos subsequentes: Em 31 de janeiro de 2017, a Câmara de 
Comércio Internacional (“ICC”) proferiu sentença julgando substancialmente procedentes os pedidos 
formulados pela Companhia no âmbito do procedimento arbitral instaurado em face da Energia 
Sustentável do Brasil (Nota 8).

Conforme Resolução Normativa nº 684/2015, para reduzir a exposição ao risco do GSF (Generation Scaling 
Factor), a Companhia aderiu à repactuação do risco hidrológico com a ANEEL para seus contratos de venda de 
energia no ACR - Ambiente de Comercialização Regulado, na forma da Lei nº 13.203/2015, na classe de produto 
SP93, com prêmio de risco associado de R$3,25 por MWh. Parte do GSF repactuado recuperado no exercício 
de 2015 foi reconhecido, após seu pagamento, como prêmio de seguro no Ativo e estão sendo amortizados pelo 
período de 10 anos e 4 meses, com início a partir de janeiro de 2015 e encerramento em abril de 2025. 
10. Imposto de renda e contribuição social diferidos: a) Composição: O Imposto de Renda e a 
Contribuição Social registrados no exercício são apurados em bases corrente e diferida. Esses tributos são 
calculados com base nas leis tributárias vigentes na data do balanço e são reconhecidos na demonstração 
do resultado. O cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social diferidos é feito utilizando-se, 
respectivamente, as alíquotas de 25% e de 9%. O Imposto de Renda e a Contribuição Social diferidos são 
reconhecidos principalmente sobre: a) prejuízos fiscais e bases negativas da contribuição social; e b) 
provisão do FID - Fator de Disponibilidade (Nota 20) que corresponde a uma diferença temporária entre a 
base fiscal e o valor contábil pelo qual ele foi registrado em 31 de dezembro de 2016. Esta diferença será 
dedutível em períodos futuros, quando a provisão for liquidada. O valor total de imposto diferido ativo 
reconhecido nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2016 é como segue:
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido Ativo

31 de dezembro 
de 2016

31 de dezembro 
de 2015

Saldo no início do período 620.581 12.340
Movimentação
Provisões temporárias
Custos de transação de emissão de debêntures (18.702)
Custos de transação de empréstimos e financiamentos (1.272) (5.477)
Provisão para fator de disponibilidade - FID (92.635) 355.973
Prejuízo fiscal/Base negativa 1.457.095
Amortização de diferença temporária
Amortização - Custos de transação de emissão de debêntures 2.614 3.561
Amortização - Custos de transação de empréstimos e financiamentos 1.520 1.209
Amortização do uso do bem público (1.499) (1.499)
Amortização de terrenos (74) (74)
Amortização de servidões (2) (2)
Amortização de despesas pré-operacionais - Efetuada conforme a entrada 
 em operação das turbinas, sendo amortizado 1/44 avos por mês/turbina (4.001) (3.140)

(95.349) 1.788.944
IRPJ - 25% (23.838) 447.236
CSLL - 9% (8.581) 161.005
Encargo fiscal (32.419) 608.241
Saldo no final do período 588.161 620.581

Os prejuízos fiscais e bases negativas da contribuição social não expiram no âmbito tributário brasileiro.  
b) Realização do IRPJ e CSLL: O reconhecimento e o valor dos tributos diferidos ativos dependem da 
geração futura de lucros tributáveis, o que requer o uso de estimativas relacionadas ao desempenho futuro 
da Companhia. Essas estimativas estão contidas no plano de negócios que anualmente é enviado para 
aprovação do Conselho de Administração da Controladora. Esse plano é elaborado pela Diretoria, que utiliza 
como principais variáveis, os contratos de venda de energia firmados com seus clientes, custos e despesas 
operacionais pautados em inputs definidos pelos órgãos reguladores, atualização das dívidas com base em 
índices preestabelecidos (destacando-se a TJLP e o IPCA). Essas variáveis são obtidas de consultores 
externos especializados, da performance histórica da Companhia e sua capacidade de criar lucro tributável.
Realização do IR e CSL Diferidos Saldo

Ativo
31 de dezembro 

 de 2016 2017 2018 2019 2020
Após  
2020

Prejuízos fiscais (IR) e base negativa (CS) 495.413 495.413
Provisões tempórarias - FID 89.535 89.535
Amortização de despesas pré-operacionais 3.356 1.328 1.007 558 378 85
Amortização de terrenos e servidões 704 26 26 26 26 600
Direito de outorga - UBP 13.761 510 510 510 510 11.721

602.769 91.399 1.543 1.094 914 507.819
Custos de transação - emissão de debêntures 6.034 889 889 889 889 2.478
Custos de transação - empréstimos e
 financiamentos 8.574 527 527 527 527 6.466

14.608 1.416 1.416 1.416 1.416 8.944
Líquido 588.161 89.983 127 (322) (502) 498.875

O IRPJ e a CSLL diferidos ativos são reconhecidos sobre: (i) Prejuízos fiscais e base negativa da 
contribuição social - a Companhia reconheceu, em 2016, crédito tributário de R$495.413, decorrente de 
Imposto de Renda e da Contribuição Social diferidos, calculados sobre prejuízos fiscais e bases 
negativas acumulados até 31 de dezembro de 2014; (ii) Diferença temporária FID - A diferença 
temporária está relacionada à provisão do FID - Fator de Disponibilidade - (Nota 20), que corresponde a 
uma diferença entre a base fiscal e o valor contábil pelo qual esse evento foi registrado nas 
demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2016, que resultará numa quantia dedutível em 
períodos futuros, quando a quantia contabilizada, a título de provisão, for liquidada; (iii) Despesas 
contábeis temporariamente não tributáveis; (iv) Despesas fiscais que serão refletidas contabilmente em 
períodos posteriores. Considerando as limitações no uso do prejuízo fiscal e os impactos conhecidos 
sobre a posição de tributos diferidos, a Companhia estima que será necessário gerar um lucro tributável 
de cerca de R$ 5.766.288 nos exercícios seguintes para realizar seus ativos fiscais diferidos 
apresentados em 31 de dezembro de 2016. Anualmente, a Companhia revisa a projeção de lucros 
tributáveis utilizando como base o seu plano de negócios. Se essa projeção indicar que os resultados 
tributáveis não serão suficientes para absorver o tributo diferido, será feita baixa correspondente à 
parcela do ativo que não será recuperada. 11. Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição e 
construção. Inclui a capitalização dos encargos de empréstimos tomados especificamente para o 
financiamento de projetos, líquidos das receitas auferidas com esses recursos. A apropriação mensal 
desses encargos está sendo realizada de maneira proporcional à quantidade de unidades geradoras em 
construção. Inclui também: (a) adiantamentos a fornecedores para aquisição de bens que integram o 
imobilizado; (b) estoque de bens para aplicação no imobilizado; (c) gastos relacionados com as ações 
ambientais de proteção, monitoramento, reflorestamento, recuperação ou compensação dos impactos 
socioambientais; e (d) gastos realizados em benefício da obra como um todo.

Taxas anuais 31 de dezembro de 2016
31 de dezembro 

de 2015

Custo Depreciação Valor Valormédias de
depreciação % histórico acumulada líquido líquido

Imobilizado em serviço
 Terrenos 3,20% 67.171 (5.789) 61.382 63.426
 Reservatórios, barragens 
  e adutoras 3,34% 7.605.931 (635.917) 6.970.014 7.205.279
 Edificações, obras civis 
 e benfeitorias 3,43% 3.788.173 (324.545) 3.463.628 3.592.361
 Máquinas e equipamentos 4,15% 7.937.909 (734.440) 7.203.469 5.677.171
 Móveis e utensílios 14,29% 63 (9) 54 44
 Veículos 6,25% 2.315 (950) 1.365
Total do imobilizado em serviço 19.401.562 (1.701.650) 17.699.912 16.538.281
Imobilizado em curso
 Terrenos 105 105 483
 Reservatórios, barragens 
  e adutoras 390.004 390.004 302.903
 Edificações, obras civis 
  e benfeitorias 409.777 409.777 400.000
 Máquinas e equipamentos 848.367 848.367 1.385.676
 Veículos 3.854 3.854 3.844
 Móveis e utensílios 7.709 7.709 6.448
 A ratear 1.871.766 1.871.766 1.757.520
 Material em depósito 35.391 35.391 51.686
 Adiantamento a fornecedores 197.119 197.119 726.869
 Outros 16.740  16.740 16.584
Total do imobilizado em curso 3.780.832  3.780.832 4.652.013
Total do imobilizado 23.182.394 (1.701.650) 21.480.744 21.190.294

Adiantamentos a fornecedores referem-se substancialmente a 5% do valor total do Contrato para 
Implantação da UHE Santo Antônio, descontado de 5% do total de serviços prestados e equipamentos 
entregues, mais valores previstos nos contratos firmados de compras de máquinas e equipamentos da 
UHE Santo Antônio. Todos os adiantamentos realizados são para aquisição de bens do ativo imobilizado. 
Em 2016, a Companhia capitalizou ao ativo imobilizado o montante de R$ 375.161 (2015 - R$579.558) 
correspondente a encargos de financiamentos adquiridos com o propósito específico de financiar a 
construção da UHE Santo Antônio. Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia possui compromissos 
firmados no montante de R$ 1.305 referentes ao contrato EPC (Engineering, Procurement and 
Construction) para o término da construção do empreendimento hidrelétrico.
As movimentações do imobilizado nos exercícios findos em 31 de dezembro foram as seguintes:

2016

31 de dezembro de 2015 31 de dezembro de 2016
Valor líquido Adições Reclassificação Transferência para imobilizado em serviço Depreciação Valor líquido

Imobilizado em serviço
 Terrenos 63.426 (2.044) 61.382
 Reservatórios, barragens e adutoras 7.205.279 (235.265) 6.970.014
 Edificações, obras civis e benfeitorias 3.592.361 (128.733) 3.463.628
 Máquinas e equipamentos 5.677.171 1.800.079 (273.782) 7.203.468
 Móveis e utensílios 44 20 (9) 55
 Veículos    2.315 (950) 1.365
Total do imobilizado em serviço 16.538.281 1.802.414 (640.782) 17.699.912
Terrenos 483 (378) 105
Reservatórios, barragens e adutoras 302.903 87.101 390.004
Edificações, obras civis e benfeitorias 400.000 9.777 409.777
Máquinas e equipamentos 1.385.676 172.653 529.750 (1.239.712) 848.367
Veículos 3.844 2.325 (2.315) 3.854
Móveis e utensílios 6.448 1.261 7.709
A ratear 1.757.520 674.633 (560.387) 1.871.766
Material em depósito 51.686 713 (17.008) 35.391
Adiantamento a fornecedores 726.869 (529.750) 197.119
Outros 16.584 3.321 (3.165)   16.740
Total do imobilizado em curso 4.652.013 951.784 (20.551) (1.802.414)  3.780.832
Total do imobilizado 21.190.294 951.784 (20.551)  (640.782) 21.480.744

2015
31 de  dezembro de 2014 31 de dezembro de 2015

Valor líquido Adições Reclassificacão Transferência para imobilizado em serviço Depreciação Valor líquido
Imobilizado em serviço
 Terrenos 65.013 (1.587) 63.426
 Reservatórios, barragens e adutoras 6.642.508 733.905 (171.134) 7.205.279
 Edificações, obras civis e  benfeitorias 2.259.833 1.421.869 (89.341) 3.592.361
 Máquinas e equipamentos 5.024.487 843.401 (190.717) 5.677.171
 Móveis e utensílios    44  44
Total do imobilizado em serviço 13.991.841 2.999.219 (452.779) 16.538.281
 Terrenos 483 483
 Reservatórios, barragens e adutoras 2.018.200 331.431 (1.435.817) (610.911) 302.903
 Edificações, obras civis e benfeitorias 475.234 21.092 1.254.479 (1.350.805) 400.000
 Máquinas e equipamentos 976.118 920.845 181.338 (692.625) 1.385.676
 Veículos 2.893 951 3.844
 Móveis e utensílios 4.724 1.768 (44) 6.448
 A ratear 1.365.217 737.137 (344.834) 1.757.520
 Material em depósito 45.373 6.313 51.686
 Adiantamento a  fornecedores 1.100.364 (373.495) 726.869
 Outros 13.660 2.924    16.584
Total do imobilizado em curso 6.002.266 1.648.966  (2.999.219)  4.652.013
Total do imobilizado 19.994.107 1.648.966  (452.779) 21.190.294

A Companhia adota como depreciação o método linear, tomando como base para a depreciação o valor do 
bem proporcionalizado à quantidade de unidades geradoras em operação que ele atende sobre a quantidade 
de unidades geradoras que o bem atenderá quando concluída a fase de construção da UHE Santo Antônio. 
A ANEEL é responsável por estabelecer a vida útil econômica dos ativos imobilizados do setor elétrico 
brasileiro, com revisões periódicas nas estimativas. As taxas estabelecidas pela agência são utilizadas nos 
processos de cálculo de indenização ao final da concessão e são reconhecidas como uma estimativa 
razoável da vida útil dos ativos da concessão. Adicionalmente, a depreciação dos itens que fazem parte do 
projeto original da UHE Santo Antônio está limitada ao período concessivo, pois não há previsão de 
indenização do valor residual desses itens ao término da concessão. Dessa forma, foram utilizadas as 
vidas úteis estabelecidas pela ANEEL ou o período de concessão como base para depreciação do ativo 
imobilizado, dos dois, o menor período, uma vez que a Companhia entende que as vidas úteis 
estabelecidas pela ANEEL representam as vidas úteis econômicas dos ativos para fins contábeis. A partir 
da análise mencionada na nota 2.5, a Administração da Companhia irá operar em suas capacidades 
ótimas, dentro do período projetado, sendo os ativos recuperáveis em sua integralidade.
12. Intangível:

31 de dezembro de 2016
31 de dezembro  

de 2015Taxas anuais
médias de Custo Amortização Valor Valor

amortização % histórico acumulada líquido líquido
Intangível em serviço
 Servidão permanente 3,20% 737 (112) 625 649
 Software 20,00% 14.769 (7.840) 6.929 3.990
 Direito de concessão - 
  Uso do Bem Público - UBP 3,20% 199.339 (30.300) 169.039 175.418
Total do intangível em serviço 214.845 (38.252) 176.593 180.057
Intangível em curso
 Software 16.087 16.087 17.222
 Servidão permanente 5.100  5.100 5.100
Total do Intangível em curso 21.187  21.187 22.322
Total do Intangível 236.032 (38.252) 197.780 202.379

13. Fornecedores:

31 de dezembro de 2016 31 de dezembro de 2015
Circulante
 Suprimento de energia elétrica 12.802 13.717
 CCEE (compra de energia de curto prazo) (i) 166.827 504.755
 Encargos de uso da rede elétrica (ii) 121.983 73.351
 Materiais e serviços 64.583 85.963
 Consórcio Construtor Santo Antônio (iii) 295.528 298.425

661.723 976.211
(i) O saldo da rubrica CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - representa uma posição 
devedora da SAE em operações de compra e venda de energia realizada no âmbito dessa câmara. Além 
do balanço de energia, a CCEE é responsável por efetuar cobranças de encargos como FID - Fator de 
disponibilidade e GSF - Generation Scaling Factor. (ii) Encargo de uso da rede elétrica é uma obrigação 
decorrente de contrato firmado com o ONS - Operador Nacional do Sistema e concessionárias de 
transmissão para prestação do serviço de transmissão de energia. Os valores são calculados em função 
da tarifa de uso de transmissão da rede básica e do montante de uso do sistema de transmissão 
contratado pela UHE Santo Antônio. (iii) Na rubrica “Consórcio Construtor Santo Antônio” estão 
registrados gastos incorridos com greves e paralisações ocorridas entre os anos de 2009 e 2013, que 
resultaram na elevação dos custos do Contrato EPC em função da improdutividade e da concessão de 
aumentos salariais e outros benefícios aos trabalhadores do consórcio. 
14. Empréstimos, financiamentos e debêntures: Os empréstimos, financiamentos e debêntures são 
reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, 
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados 
(líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado 
durante o período em que eles estejam em aberto, utilizando o método da taxa de juros efetiva. 
Instrumentos financeiros que são obrigatoriamente resgatáveis em uma data específica são classificados 
como passivo. Os empréstimos, financiamentos e debêntures são classificados como passivo circulante, a 
menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 
12 meses após a data do balanço. Os encargos financeiros que são diretamente atribuíveis à aquisição, 
construção ou produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um 
período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados como 
parte do custo do ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros para 
a entidade e que tais custos possam ser mensurados com confiança (Nota 11). Demais encargos são 
reconhecidos como despesa no período em que são incorridos.

14.1 Empréstimos e financiamentos:

Moeda
Encargos  

Financeiros
31 de dezembro 

de 2016
31 de dezembro 

de 2015
BNDES - Indireto (a) R$ TJLP + 3,3% 276.025 222.985
BNDES - Direto (a) R$ TJLP + 2,4% 262.281 210.427
Custos de transação a amortizar
 (CPC 08) - BNDES (1.558) (14.134)
Banco da Amazônia S.A. - FNO (b) R$ JUROS de 10,0% a.a. 23.999 21.637
Passivo circulante 560.747 440.915

Moeda
Encargos  

Financeiros
31 de dezembro 

de 2016
31 de dezembro 

de 2015
BNDES - Indireto (a) R$ TJLP + 3,3% 5.016.514 4.990.005
BNDES - Direto (a) R$ TJLP + 2,4% 4.864.892 4.836.534
Custos de transação a amortizar
 (CPC 08) - BNDES R$ (24.990) (11.331)
Banco da Amazônia S.A. - FNO (b) R$ JUROS de 10,0% a.a. 589.223 611.957
Passivo não circulante 10.445.639 10.427.165

11.006.386 10.868.080
(a) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES: As parcelas liberadas decorrem do 
contrato de financiamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, o Contrato 
de Financiamento Direto nº 08.2.1120.1 no montante de R$ 3.092.586 e o Contrato de Repasse nº 01/2009 no 
montante de R$ 3.042.586 através de agentes financeiros. Também já foi liberada parte dos recursos do 
financiamento suplementar, sendo o Contrato de Financiamento Direto Suplementar nº 12.2.1307.1, e o 
Contrato de Repasse Suplementar nº 01/2013, ambos possuem o valor de R$ 995.000 cada contrato. Os 
referidos contratos de financiamento têm como objetivo a implantação da UHE Santo Antônio (Nota 1).
As principais condições dos financiamentos são:
(i) Vencimento das parcelas - não circulante (principal e encargos)

Não circulante
2018 2019 2020 2021 2022 Após 2022 Total

Principal e Encargos 605.016 616.713 616.713 616.713 616.713 6.809.538 9.881.406
605.016 616.713 616.713 616.713 616.713 6.809.538 9.881.406

(ii) Garantias: (a) Penhor da totalidade das ações da Companhia de propriedade da Madeira Energia S.A. - 
MESA, acionista e Controladora integral da Companhia, dando as mesmas para o BNDES através da celebração 
do contrato de penhor de ações e outras avenças; (b) Cessão fiduciária entre a Companhia e o BNDES, 
envolvendo os direitos de titularidade da mesma, em decorrência do Contrato de Concessão de Uso do bem 
público para geração de energia elétrica, incluindo os direitos creditórios de sua titularidade referentes aos 
Contratos de Compra e Venda de Energia (CCVEs) e os Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente 
Regulado (CCEARs), Contratos de Compra de Reduções de Emissão de Carbono (CCRECs), se vierem a ser 
firmados, e cessão condicional dos contratos do projeto de execução da Usina Hidrelétrica Santo Antônio;  
(c) Suporte de acionistas e outras avenças para assegurar o pagamento de quaisquer obrigações do contrato de 
financiamento; (d) Suporte de acionistas para cobertura de insuficiências que vier a ocorrer na execução do 
projeto, além de frustações das fontes de recursos previstas para utilização nos investimentos do projeto;  
(e) Fiança Eletrobrás e Cemig para assegurar o pagamento de quaisquer obrigações dos contratos de 
financiamento e insuficiências que ocorrerem na execução ou frustações das fontes de recursos previstas para o 
projeto; (f) Suporte de acionistas suplementar e outras avenças para assegurar o pagamento de quaisquer 
obrigações do contrato de financiamento suplementar; (iii) Cláusulas restritivas: O financiamento contratado 
pela Companhia junto ao BNDES, mencionado anteriormente, possui cláusulas restritivas, dentre outras, quanto 
à relação entre ativo total e patrimônio líquido, as quais vêm sendo adequadamente cumpridas pela Companhia, 
inclusive no exercício de 2016, com exceção do exercício de 2015 para o ICSD - Índice de cobertura do serviço 
da dívida, estabelecido pelo BNDES no mínimo de 1,2, para o qual foi obtido “waiver”. (b) Banco da Amazônia 
S.A. As parcelas liberadas decorrem do contrato de financiamento, firmado entre a Companhia e o Banco da 
Amazônia S.A. em 11 de março de 2009 e aprovado com base na Decisão de Diretoria nº 1.120/2008, de 16 de 
dezembro de 2008, com interveniência da Companhia e de seus acionistas, no valor total de R$ 503.420, cujos 
recursos financeiros são oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO. O referido contrato 
de financiamento tem como objetivo a implantação da Usina Hidrelétrica Santo Antônio (Nota 1). As principais 
condições do financiamento são: (i) Vencimento das parcelas - não circulante (principal e encargos) 

Não circulante
2018 2019 2020 2021 2022 Após 2022 Total

Principal e Encargos 71.309 46.048 46.048 46.048 46.048 333.722 589.223
71.309 46.048 46.048 46.048 46.048 333.722 589.223

(ii) Garantias e cláusulas restritivas: O Banco da Amazônia compartilha das mesmas garantias e 
restrições apresentadas na Nota 14.1 (a) (ii) e (iii).
(c) Movimentação de empréstimos e financiamentos
Saldo em 31 de dezembro de 2015 10.868.080
Encargos financeiros provisionados 1.102.483
Encargos financeiros pagos (676.563)
Amortização de principal (425.208)
Empréstimos financiamentos obtidos 138.677
Custos de transação (1.083)
Transferências  
Saldo em 31 de dezembro de 2016 11.006.386
Circulante 560.747
Não Circulante 10.445.639

14.2 Debêntures
Valor unitário  

(em reais)
31 de dezembro de 2016 31 de dezembro de 2015

Série Remuneração Principal Encargos Custos de transação Total Total
1ª emissão (a) 1ª e 2ª (50) (50) (50)
2ª emissão (b) Única R$ 100.000,00 IPCA + juros de 6,2% a.a. 30.789 535 (560) 30.764 (185)

3ª emissão (c)
1ª

R$ 10.000,00
IPCA + juros de 7,05% a.a. 3.523 (977) 2.546 2.765

2ª IPCA + juros de 7,49% a.a.  9.379 (1.027) 8.352 7.334
Passivo circulante 13.437 (2.614) 41.612 9.864

1ª emissão (a)
1ª

R$ 1.000,00 IPCA + juros de 6,5% a.a.
1.039.951 312.702 (507) 1.352.146 1.186.072

2ª 1.039.951 257.413 (507) 1.296.857 1.137.570
2ª emissão (b) Única R$ 100.000,00 IPCA + juros de 6,2% a.a. 529.018 (2.848) 526.170 520.316

3ª emissão (c)
1ª

R$ 10.000,00
IPCA + juros de 7,05% a.a. 244.291 (3.215) 241.076 225.747

2ª IPCA + juros de 7,49% a.a. 612.123  (8.056) 604.067 564.368
Passivo não circulante 3.465.334 570.115 (15.133) 4.020.316 3.634.073

3.465.334 583.552 (17.747) 4.061.928 3.643.937

Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, como agente fiduciário e representante dos 
debenturistas e a Controladora como interveniente anuente. As duas séries foram recebidas entre os dias 02 e 
05 de maio de 2014, sendo a 1ª série de R$ 200 milhões (R$ 201 milhões, atualizados até a data de 
recebimento) e a 2ª série no valor de R$ 500 milhões (R$ 504 milhões, atualizados até a data de recebimento). 
O objetivo desta emissão foi de captar recursos para viabilização e implementação das 50 unidades geradoras 
da UHE Santo Antônio. Os debenturistas dessa 3ª emissão compartilham das mesmas garantias e restrições 
apresentadas na Nota 14.1 (a) (ii) e (iii). Os juros remuneratórios são pagos semestralmente, enquanto que o 
saldo principal tem como vencimento: 1ª série - 16,4% em 15.04.2020 - 49,3% em 15.04.2021 e saldo em 
15.04.2022; 2ª série - 25,1% em 15.04.2022 - 55,6% em 15.04.2023 e saldo em 15.04.2024. No item (d) desta 
nota apresentamos os valores anuais das parcelas das debêntures.
(d) Vencimento das parcelas de debêntures - não circulante (principal e encargos):

Não circulante
2018 2019 2020 2021 2022 Após 2022 Total

Principal e Encargos 128.755 180.081 254.986 394.217 3.108.199 4.066.238
128.755 180.081 254.986 394.217 3.108.199 4.066.238

Movimentação de debêntures
Saldo em 31 de dezemebro de 2015 3.643.937
Encargos financeiros provisionados 446.381
Juros pagos (94.492)
Amortização de custos de transação 2.615
Transferências de custo de transação 30.136
Saldo em 31 de dezembro de 2016 4.028.577
Circulante 41.612
Não Circulante 3.986.965

15. Impostos e contribuições
31 de dezembro de 2016 31 de dezembro de 2015

Circulante
 ICMS 18.739 12.055
 ICMS diferencial de alíquotas (i) 18.965 15.700
 COFINS 9.785
 PIS 2.106
 INSS 1.149 890
 ISS 776 1.145
 Outros 1.991 1.963

53.511 31.753
Não circulante
 ICMS diferencial de alíquotas (i) 26.737 38.377

80.248 70.130
(i) A Companhia aderiu ao benefício fiscal previsto no Decreto Estadual/RO nº 18.496, de 08 de janeiro 
de 2014, o qual reduziu para 2% a alíquota do ICMS DA (Diferencial de Alíquota), decorrentes das 
operações de entrada de mercadorias ou bens destinados às obras de instalação, construção, operação 
e manutenção da usina em transações interestaduais. O saldo do imposto a pagar de R$ 45.702, 
registrados no passivo circulante e não circulante, corresponde às entradas registradas nos períodos de 
2009 a junho de 2014 e está sendo quitado em 60 parcelas mensais, com início em julho de 2014. O 
saldo do parcelamento é corrigido anualmente pela UPF - Unidade de padrão fiscal do Estado de 
Rondônia e sobre ele incorre juros de 1% ao mês. Previsão de parcelamento do ICMS diferencial de 
alíquotas no passivo não circulante: 

2018 6.597
2019 13.911
2020 6.229

26.737
16. Adiantamentos de clientes: Em 06 de fevereiro de 2015, a Companhia recebeu R$ 292.395, 
líquidos de retenção de tributos, em adiantamento de clientes de contratos de venda de energia firmados 
com Furnas Centrais Elétricas S.A., Cemig Geração e Transmissão S.A. e Odebrecht Comercializadora 
de Energia S.A.. Os valores antecipados foram amortizados mensalmente conforme o fornecimento da 
energia contratado e liquidados no exercício de 2016. A seguir, apresentamos a movimentação dos 
adiantamentos mencionados:

Circulante Não circulante
Saldo em 01 de janeiro de 2015 46.684
Adiantamento 74.667 225.333
Atualização monetária 12.030 35.608
Reconhecimento de receita (46.684)  
Saldo em 31 de dezembro de 2015 86.697 260.941
Atualização monetária 1.969 9.572
Liquidação de adiantamento (270.513)
Reconhecimento de receita (88.666)  
Saldo em 31 de dezembro de 2016   

17. Cauções em garantia: Referem-se, principalmente, à retenção de 5% do valor adiantado aos 
contratos firmados de compra de máquinas e equipamentos da UHE Santo Antônio para a construção, 
transporte e montagem das 50 turbinas de geração de energia e dos painéis de controle.  
O montante retido é a garantia do cumprimento de todas as obrigações estabelecidas em contrato. Em 
31 de dezembro de 2016, o montante de R$ 350.157 (2015 - R$ 333.759) está registrado no passivo, 
sendo R$ 115.891 (2015 - R$ 114.169) no passivo circulante e R$ 234.266 (2014 - R$ 219.590) no 
passivo não circulante. 18. Concessões a pagar: Trata-se da obrigação, assumida pela Companhia no 
Contrato de Concessão nº 001/2008 de Uso do bem público para a geração de energia, de recolher à 
União o pagamento total fixado de R$ 379.267, em parcelas mensais iguais, sendo exigida a partir da 
entrada em operação comercial da primeira unidade geradora, ocorrida em 30 de março de 2012, até o 
35° ano da concessão. O valor do pagamento é atualizado anualmente pelo IPCA, o montante total da 
obrigação é registrado pelo valor presente total do UBP até o final do contrato de concessão descontado 
à taxa de 6,94% a.a..  Buscando refletir adequadamente a contraprestação pecuniária da concessão e 
a respectiva obrigação perante a União, os valores da concessão foram registrados no ativo intangível 
(Nota 12), em contrapartida do passivo. (a) Movimentação

Circulante Não circulante
Saldo em 31 de dezembro de 2015 19.301 226.896
Atualização - IPCA 41.425
Ajuste a valor presente (5.466)
Pagamentos (20.068)
Transferências 21.416 (21.416)
Saldo em 31 de dezembro de 2016 20.649 241.439

(b) Vencimentos da concessão a pagar apresentada no passivo não circulante:
2018 20.427
2019 20.735
2020 21.007
2021 21.269
2022 a 2043 158.001

241.439
19. Provisões socioambientais: O IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis - concedeu licenças ambientais para a Companhia, as quais impõem condicionantes para a 
construção do empreendimento. Essas obrigações, que estão relacionadas com ações ambientais de proteção, 
monitoramento, reflorestamento, recuperação e compensação dos impactos socioambientais, foram estimadas 
e são monitoradas pela Administração da Companhia. Esses gastos, relacionados à construção, foram 
estimados e registrados como custo do ativo imobilizado, em Reservatório, barragens e adutoras. Tal estimativa 
foi realizada pela área de sustentabilidade e meio ambiente da Companhia e submetida à aprovação do 
Conselho de Administração da Companhia, quando da aprovação do Plano de negócios da empresa.

31 de dezembro de 2016 31 de dezembro de 2015
Circulante
 Programas básicos ambientais (i) 116.454 51.782
 Compensação ambiental (ii)  12.108

116.454 63.890
Não circulante
 Programas básicos ambientais (i) 170.608 197.207
 Compensação ambiental (ii) 92.874 69.395

263.482 266.602
379.936 330.492

(i) Nas rubricas “Programas básicos ambientais” estão registradas as estimativas da Administração da 
Companhia com relação aos gastos socioambientais que a SAE incorrerá a fim de mitigar o impacto 
causado pela construção da UHE Santo Antônio, em cumprimento aos programas previstos nas 
Licenças de Instalação nº 540/2008 e de Operação n° 1.044/2011 expedidas pelo IBAMA. Essas 
licenças estabelecem que sejam executados os seguintes Programas Básicos Ambientais (PBA), entre 
outros: • Programa de Monitoramento do Lençol Freático; • Programa de Monitoramento Sismológico;  
• Programa de Monitoramento Climatológico; • Programa de Conservação da Flora; • Programa de 
Conservação da Fauna; • Programa de Conservação da Ictiofauna; • Programa de Saúde Pública;  
• Programa de Remanejamento da População Atingida; (a) Movimentação das provisões ambientais 
durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016.

Circulante Não circulante
Saldo em 31 de dezembro de 2015 51.782 197.207
Atualização monetária - IPCA 14.803
Realizações (147.189)
Adições 170.459
Transferências 41.402 (41.402)
Saldo em 31 de dezembro de 2016 116.454 170.608

Conforme Manual Contábil do Setor Elétrico (MCSE), considerando a renovação da Licença de Operação 
1041/11 pelo período de 10 anos, foi realizada adição dos custos decorrentes da extensão dos Programas 
Básicos Ambientais (PBA), citados no item (i), à provisão socioambiental. (ii) O saldo registrado em 
“Compensação ambiental”, calculado com base na Lei nº 9.985/00 e no Decreto nº 6.848/09, corresponde 
a 0,5% (R$ 56.159) do valor de referência do empreendimento, conforme definido na Licença de Operação 
nº 1.044/11, expedida pelo IBAMA. Esses recursos, destinados a compensar os impactos ambientais 
causados pela obra, e que em 31 de dezembro de 2016 equivalem a R$ 0 no passivo circulante (2015 - 
R$ 12.108) e R$ 92.874 no passivo não circulante (2015 - R$ 69.395), estão sendo atualizados pela 
SELIC, conforme instruções normativas do IBAMA que substituíram o índice de atualização de IPCA-e 
para Selic. 20. Provisão para contingências: Os passivos contingentes e as provisões existentes estão 
ligados, principalmente, a discussões nas esferas judiciais e administrativas decorrentes, em sua maioria, 
de processos trabalhistas, ambientais, cíveis e tributários. A Administração da Companhia, com base na 
opinião dos seus assessores jurídicos externos, classifica esses processos em termos da probabilidade de 
perda da seguinte forma: a) Perda provável - são processos onde existe maior probabilidade de perda do 
que de êxito ou, de outra forma, a probabilidade de perda é superior a 50%. b) Perda possível - são 
processos onde a possibilidade de perda é maior que remota. A perda pode ocorrer, todavia os elementos 
disponíveis não são suficientes ou claros de tal forma que permitam concluir que a tendência será de perda 
ou ganho. Em termos percentuais, a probabilidade de perda se situa entre 25% e 50%. Para esses 
processos, a Companhia não faz provisão e destaca em nota explicativa. (a) Risco provável:

Circulante

Saldo em 31  
de dezembro 

de 2016 Adições
31 de  dezembro 

 de 2015
31 de  dezembro 

 de 2015 Adições
31 de dezembro 

 de 2014
  Regulatória (i) 552.478 196.505 355.973 355.973 355.973
Não circulante
  Ambiental (ii) 12.484 1.564 10.920 10.920 1.256 9.664
  Cível (iii) 13.709 13.646 63 63 63
  Trabalhista (iv) 1.675 1.675     

27.868 16.885 10.983 10.983 1.319 9.664

Circulante

Saldo em 31  
de dezembro 

de 2016 Adições
31 de  dezembro 

 de 2015
31 de  dezembro 

 de 2015 Adições
31 de dezembro 

 de 2014
Total 580.346 213.390 366.956 366.956 357.292 9.664

(i) Regulatória: FID (Fator de Disponibilidade): Em 31 de julho de 2015, o Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região julgou procedente o pedido da Companhia de antecipação da tutela recursal para 
suspender a exigência da aplicação do Fator de Disponibilidade (FID) em relação às unidades geradoras 
da UHE Santo Antônio não despachadas pelo Operador Nacional do Sistema (ONS). Referida decisão 
determina à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e à Câmara Comercializadora de Energia 
Elétrica - CCEE que adote os procedimentos necessários à eficácia de tal decisão nas contabilizações 
e liquidações da referida câmara. O saldo de R$ 552.478 representa o efeito da limitação da aplicação 
do FID sobre a UHE Santo Antônio. (ii) Administrativo Ambiental: Refere-se ao auto de infração 
lavrado em 23 de dezembro de 2008, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA, no valor de R$ 7.700. O objeto do referido auto é a imposição de multa à 
Companhia por suposta conduta lesiva ao meio ambiente, caracterizada pela alegada mortandade de 
11.000 kg de peixes de várias espécies em decorrência de eventual poluição nas ensecadeiras da UHE 
Santo Antônio, no rio Madeira, município de Porto Velho - RO. Em 13 de janeiro de 2009, a Companhia 
apresentou defesa administrativa. Em 19 de julho de 2011, a Equipe Técnica do IBAMA informou sobre 
a majoração do valor da multa e notificou a Companhia para a apresentação de Alegações Finais. Em 8 
de agosto de 2011, a Companhia apresentou manifestação acerca da majoração da multa e Alegações 
Finais. Em 25 de novembro de 2014, foi recebida pela Companhia decisão de indeferimento da defesa 
administrativa. A Companhia apresentou, em 15 de dezembro de 2014, recurso administrativo contra 
referida decisão de indeferimento. Consoante o entendimento dos seus advogados, a expectativa é de 
perda provável no montante de R$ 12.484 em relação ao mérito da autuação (2015 - R$ 10.920) e de 
perda possível em relação às agravantes de penalidade citadas no referido auto. (iii) Cível: Trata-se de 
ação de reparação por danos a comerciante que alega ter seu estabelecimento comercial afetado pela 
área alagada em decorrência da construção de usina hidrelétrica. A indenização está calculada em  
R$ 13.709 (2015 - R$ 63). (b) Risco possível: Em 31 de dezembro de 2016, existem processos no 
montante de R$ 2.886.101, conforme demonstrados a seguir, cuja perda foi estimada como possível, as 
quais são periodicamente reavaliadas pelos assessores jurídicos e pela Administração da Companhia, 
não requerendo a constituição de provisão nas demonstrações financeiras.

31 de dezembro de 2016
Trabalhista 28.857
Cível 2.270.331
Administrativo ambiental 32.739
Administrativo tributário 554.174

2.886.101
Dentre as principais causas com risco de perda avaliadas como possível destacam-se as seguintes:  
(i) Trabalhistas: Diversas ações, nas quais a Companhia responde, em sua maioria, subsidiariamente, em 
que questionam, entre outros, pagamento de horas extras, adicionais de periculosidade e insalubridade.  
(ii) Cível: As ações judiciais de natureza cível referem-se, em sua grande maioria, às indenizações 
pleiteadas por pessoas que se consideram impactadas pelo enchimento do reservatório da usina ou que 
pretendem majorar indenizações recebidas por conta das desapropriações realizadas. (iii) Administrativo 
ambiental: Diversos autos de infração referentes a questões ambientais como mortandade de peixes e 
ocorrência de queimadas em áreas da Companhia. (iv) Administrativo tributário: Processos 
administrativos para discussão de não homologação de pedidos de compensação formalizados perante a 
Delegacia Especial da Receita Federal, bem como discussão de compensação de IRRF e notificações da 
Secretaria Municipal da Fazenda do município de Porto Velho e da Secretaria de Estado de Finanças do 
Governo do Estado de Rondônia. 21. Outras provisões: Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de R$ 
225.412 (2015 - R$ 210.325) refere-se ao ressarcimento ao CCSA pela Companhia de custos relacionados 
à extensão de prazo no cronograma contratual de entrada em operação comercial, oriundo dos efeitos das 
paralizações causadas pelas greves durante os anos de 2009 a 2013 (eventos de caso fortuito - força maior) 
no canteiro de obras da UHE Santo Antônio. 22. Patrimônio líquido: (i) Capital subscrito e integralizado: 
Em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 07 de março de 2016, foi aprovado o 
aumento de capital da Companhia, mediante a emissão de 573.529.412 de novas ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, pelo valor de emissão de R$ 0,68 (sessenta e oito centavos) cada, 
totalizando R$ 390.000. As ações ora emitidas foram totalmente integralizadas em 08 de março de 2016.  
Em 31 de dezembro de 2016, o capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de  
R$ 9.348.150 (2015 - R$ 8.958.150) dividido em 9.536.679.868 (2015 - 8.963.150.456) ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal, de titularidade integral da Madeira Energia S.A. (ii) Capital social a 
integralizar: Em 21 de outubro de 2014, em ATA de Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), foi aprovado 
o aumento de capital na Companhia em R$ 1.590.000, pela Controladora, mediante a emissão de 
1.590.000.000 ações ordinárias nominativas, pelo preço de R$ 1,00 (um real) cada. Na ocasião foram 
subscritas na Companhia, pela Controladora, 1.590.000.000 ações ordinárias nominativas e integralizadas 
R$ 1.415.280, dessa forma a Controladora tem um saldo a integralizar de R$ 174.720. 23. Resultado por 
ação: A tabela a seguir estabelece o cálculo do lucro (prejuízo) líquido por lote de mil ações para os 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2016, de 2015 e de 2014 (em milhares, exceto valor por lote de mil 
ações, apresentado em reais):

2016 2015 2014
Lucro (prejuízo) do período (483.944) 33.558 (2.202.228)
Média ponderada do número de ações ordinárias 9.371.587.035 8.895.854.561 6.868.492.149
Lucro (Prejuízo) básico e  diluído por lote de mil
 ações ordinárias (em R$) (51,64) 3,77 (320,63)

24. Receita operacional líquida: (a) Venda de energia elétrica: A receita de operações com energia 
elétrica é reconhecida no resultado mensalmente, de acordo com a entrega dos volumes de energia 
previstos nos contratos de fornecimento e suprimento de energia. Uma receita não é reconhecida se há 
incerteza de sua realização.

Exercícios  findos em 31 de dezembro
2016 2015

Fornecimento de energia à indústria 661.285 585.444
Suprimento de energia elétrica 2.532.613 2.391.523
Energia de curto prazo 28.809  

3.222.707 2.976.967
(–) Deduções da receita
 P & D (28.026) (26.049)
 ICMS (103.611) (77.884)
 PIS e COFINS (288.516) (268.165)

(420.153) (372.098)
Receita operacional líquida 2.802.554 2.604.869

As receitas de fornecimento de energia à indústria são oriundas de venda de energia a consumidores, 
enquanto que, suprimento de energia elétrica representam as vendas destinadas a revendedores de 
energia. Em 31 de dezembro de 2016, a UHE Santo Antônio possui 44 unidades geradoras em operação 
comercial, totalizando 2.218 MW médios de garantia física (Nota 1). 
25. Gastos operacionais: (a) Custos do serviço de energia elétrica

Exercícios findos em 31 de dezembro
2016 2015

Custos dos serviços Custos dos serviços
Com energia  

elétrica
De  

operação Total
Com energia  

elétrica
De  

operação Total
Energia de curto prazo - 
 CCEE (i) (53.803) (53.803) (700.427) (700.427)
Energia comprada 
 para revenda (206.944) (206.944) (213.306) (213.306)
Encargos de uso 
 e conexão (ii) (808.084) (808.084) (585.128) (585.128)
Créditos de PIS 
 e COFINS 107.461 107.461 105.717 105.717
Pessoal (55.555) (55.555) (47.480) (47.480)
Material (13.378) (13.378) (10.062) (10.062)
Serviços de terceiros (48.260) (48.260) (29.558) (29.558)
Depreciação e amortização (647.173) (647.173) (459.182) (459.182)
Outras  (93.118) (93.118)  (123.366) (123.366)

(961.370) (857.484) (1.818.854) (1.393.144) (669.648) (2.062.792)
(i) Variação decorrente, principalmente, da redução do PLD (Preço de Liquidação das Diferenças) 
médio, aproximadamente de R$ 288,00/Mwh em 2015 para R$ 93,91/Mwh em 2016, bem como do 
benefício devido à repactuação do risco hidrológico do Generation Scaling Factor (“GSF”) que limitou o 
risco hidrológico da Companhia em até 7%, houve o início da geração em teste (Expansão), bem como 
recuperação do FID de R$ 147.872 dos períodos de 2012 a 2014. (ii) Encargo de uso da rede elétrica é 
uma obrigação decorrente do contrato firmado com a ONS - Operador Nacional do Sistema e 
concessionárias de transmissão para prestação do serviço de transmissão de energia. Os valores são 
calculados em função da tarifa de uso de transmissão da rede básica e do montante do uso do sistema 
de transmissão contratado pela UHE Santo Antônio Energia. O incremento de R$ 150 se deu em função 
da entrada em operação de novas turbinas nesse período em comparação ao mesmo período do ano 
anterior. (b) Despesas gerais e administrativas:

Exercícios findos em 31 de dezembro
2016 2015

Pessoal (34.046) (25.236)
Material (2.061) (4.515)
Serviços de terceiros (65.769) (72.433)
Amortização (1.759) (1.748)
Aluguéis e arrendamentos (5.559) (6.626)
Seguros (28.999) (16.646)
Tributos (1.865) (753)
Outras (5.559) (20.949)

(145.617) (148.906)
26. Resultado financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro
2016 2015

Receitas financeiras
 Receita de aplicações financeiras 81.798 64.213
 Ajuste a valor presente 5.466 11.503
 Outras receitas financeiras 3.107 2.964
 Variações monetárias moeda nacional 62.823 82.167
 (–) Tributos sobre receitas financeiras (7.091) (5.029)

146.103 155.818
Despesas financeiras
 Juros de dívidas (954.632) (731.362)
 Variações monetárias de dívidas (286.183) (242.008)
 Variações monetárias (Uso do bem público) (41.425) (49.275)
 Variações monetárias moeda nacional (95.315) (58.370)
 Outras despesas financeiras (58.840) (42.622)

(1.436.395) (1.123.637)
(1.290.292) (967.819)

27. Partes relacionadas
Montante das transações nos 

exercícios findos em 31 de dezembro
Ativo Passivo Imobilizado Receita Despesa

Relação com a Companhia
31 de dezembro 

de 2016
31 de dezembro 

de 2015
31 de dezembro 

de 2016
31 de dezembro 

de 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Circulante
 CEMIG Geração e Transmissão S.A. Acionista da Controladora* 33.115 27.571 1.566 87.897 426.372 463.672 18.436 23.775
 CEMIG Distribuição S.A. Acionista comum 17.636 15.639 152.783 142.826
 Construtora Norberto Odebrecht Acionista comum 29.311 59.274 82.187 318.264
 Andrade Gutierrez Engenharia S.A. Acionista comum 21.925 24.396 4.242 90.722
 Odebrecht Serviços e Participações Acionista comum 21.925 24.396 4.243 90.722
 Odebrecht Energia do Brasil S.A. Acionista da Controladora* 168
 Andrade Gutierrez Participações S.A. Acionista da Controladora* 442 398 44 35
Eletrobrás Furnas Acionista da Controladora* 12.352 9.578 3.017 2.762 138.226 108.662
Não Circulante
 Andrade Gutierrez Engenharia S.A. Acionista comum 12.287 12.358
 Construtora Norberto Odebrecht Acionista comum 14.272 15.204 22.459 18.992
 Odebrecht Comercializadora de Energia. S.A. Acionista comum 110.398 4.050 15.065
 Odebrecht Serviços e Participações Acionista comum 17.486 17.232 48 48
 Eletrobrás Furnas Acionista da Controladora*    150.543     5.522 20.543

94.796 88.004 110.028 485.920 93.689 502.470 579.155 606.498 166.278 168.248

(a) 1ª Emissão: Em setembro de 2012, a Companhia celebrou contrato para emissão de 1.520.120 debêntures 
não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e com garantias adicionais, divididas em duas séries, 
sendo a 1ª série recebida em 25 de outubro de 2012, no valor de R$ 760.060 (R$ 770.448, atualizados até a 
data de recebimento) e a 2ª série recebida em 28 de junho de 2013, no valor de R$ 760.060 (R$ 809.346, 
atualizados até a data de recebimento), tendo o Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FI-FGTS) como debenturista, Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como 
agente fiduciário e representante do debenturista e a Controladora como interveniente anuente. O objetivo desta 
emissão foi captar recursos para desenvolvimento, implantação e construção do projeto original da UHE Santo 
Antônio e de seu sistema de transmissão associado para a exploração da concessão (Nota 1). O FI-FGTS, na 
qualidade de debenturista, compartilha das mesmas garantias apresentadas na Nota 14.1 (a) (ii). As cláusulas 
restritivas deste contrato vêm sendo cumpridas adequadamente pela Companhia. A 1ª série desta emissão 
vence em 15 parcelas anuais a partir de 2023 e a 2ª, em 15 parcelas anuais a partir de 2024. No item (d) desta 
nota apresentamos os valores anuais das parcelas das debêntures. (b) 2ª Emissão: Em dezembro de 2012, a 
Companhia emitiu 4.200 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com 

garantia adicional real e fidejussória, em série única, recebida em 24 de janeiro de 2013, no valor atualizado de 
R$ 424.924. O valor nominal unitário das debêntures é R$ 100, totalizando R$ 420.000, tendo a Pentágono S.A. 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, como agente fiduciário, representando a comunhão dos 
debenturistas e a Controladora, como interveniente anuente. O objetivo desta emissão foi captar recursos para 
desenvolvimento, implantação e construção do projeto original da UHE Santo Antônio e de seu sistema de 
transmissão associado para a exploração da concessão (Nota 1). Os debenturistas compartilham das mesmas 
garantias apresentadas na Nota 14.1 (a) (ii). As cláusulas restritivas deste contrato vêm sendo cumpridas 
adequadamente pela Companhia. Os juros remuneratórios são pagos semestralmente, enquanto que o saldo 
principal tem como vencimento 5,5% em 27.12.2017 - 17,5% em 27.12.2019 - 25,0% em 27.12.2020 - 24,0% 
em 27.12.2021 - e saldo em 27.12.2022. No item (d) desta nota apresentamos os valores anuais das parcelas 
das debêntures. (c) 3ª Emissão: Em 15 de abril de 2014, a Companhia emitiu 70.000 debêntures simples, não 
conversíveis em ações, escriturais, nominativas, da espécie quirografária com garantia adicional real e 
fidejussória, divididas em duas séries, totalizando o montante de R$ 700 milhões, para distribuição pública, nos 
termos da instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, tendo a 

Aos Administradores e Acionistas - Santo Antônio Energia S.A. Opinião com ressalva: Examinamos 
as demonstrações financeiras da Santo Antônio Energia S.A. (“Companhia”), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir 
intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia em 
31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de 
relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para 
opinião com ressalva: Conforme descrito na Nota 8 às demonstrações financeiras, em 31 de dezembro 
de 2016, a Companhia mantém registrado no ativo circulante, como “Dispêndios Reembolsáveis”, o valor 
de R$ 891.105 mil a receber do Consórcio Construtor Santo Antônio. Considerando as discussões com 

a contraparte, inclusive com o tema em câmara arbitral, entendemos que não há, presentemente, 
evidências que suportem a expectativa de recebimento desse valor nos próximos doze meses. Neste 
contexto, o referido valor deveria estar classificado no ativo não circulante. Em consequência, o saldo do 
ativo circulante apresentado nas demonstrações financeiras encontra-se a maior em R$ 891.105 mil e o 
saldo do ativo não circulante encontra-se a menor no mesmo montante. Nossa auditoria foi conduzida 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e 
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. Principais Assuntos de 
Auditoria: Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, 
foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no 

contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa 
opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada 
sobre esses assuntos. Além do assunto descrito na seção “Base para opinião com ressalva”, 
determinamos que os assuntos descritos abaixo são os principais assuntos de auditoria a serem 
comunicados em nosso relatório. Poque é PAA - Situação financeira da Companhia: A Companhia 
apresentou, em 31 de dezembro de 2016, excesso de passivos circulantes sobre ativos circulantes no 
montante de R$889.882. Para equalização da situação do capital circulante negativo, a administração da 
Companhia conta com os seguintes principais elementos: (i) reversão do passivo relacionado a 
contingência regulatória do FID - Fator Interno de Disponibilidade, no valor de R$552 milhões, registrada 
no passivo circulante, tendo em vista decisão favorável no âmbito administrativo da Agência Nacional de 
Energia Elétrica - ANEEL, conforme descrito na Nota 20; (ii) liberação de recursos da conta reserva do 
serviço da dívida, que deverão ser substituídos por fiança bancária - a conta reserva possui saldo de 
R$317.557 apresentado na conta “Depósitos em garantia” no ativo circulante; (iii) geração operacional 
de caixa, baseada nas projeções de resultado e de fluxos de caixa para os próximos doze meses da data 

do balanço. Dadas as circunstâncias acima descritas, consideramos que este foi um dos principais 
assuntos de nossa auditoria. Investigações e medidas legais que envolvem acionistas indiretos da 
Companhia (Nota 1(d) às demonstrações financeiras): Como é de conhecimento público, estão em 
andamento, desde 2014, investigações conduzidas pela Polícia Federal, no âmbito da denominada 
Operação Lava Jato, dentre outras operações, que têm por objeto, principalmente, práticas relacionadas 
à corrupção e à lavagem de dinheiro. Essas investigações e medidas judicias envolvem empresas, 
executivos e ex-executivos, empregados e ex-empregados dos Grupos Odebrecht e Andrade Gutierrez, 
acionistas indiretos da Companhia, e resultaram em ações penais propostas pelo Ministério Público 
Federal. As investigações e medidas judiciais relacionadas à Operação Lava Jato estão em andamento 
e as empresas citadas anteriormente firmaram acordos de leniência com as autoridades competentes. 
Esse assunto foi considerado como um dos principais assuntos de auditoria em virtude dos julgamentos 
relevantes e das incertezas e limitações inerentes, particularmente significativas em assuntos dessa 
natureza, inclusive na determinação de eventual impacto na Companhia. Dispêndios reembolsáveis 
(Nota 8 às demonstrações financeiras): A Companhia tem registrado contabilmente como “dispêndios 
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E les estimam que até 1.140 espécies podem desaparecer 
pelo desmatamento acumulado. “Esse é um número 
oito vezes maior do que todas as espécies registradas 

como extintas no mundo até hoje”, disse o coordenador da 
pesquisa, Bernardo Strassburg. Desde o ano de 1.500, quando 
foram feitos os primeiros registros das espécies de plantas no 
planeta, 139 foram declaradas ofi cialmente extintas. Segundo 
Strassburg, o Cerrado já perdeu metade da área original. “Se 
tudo continuar no cenário que a gente chama de tendencial, 
vai perder um terço do que sobrou nas próximas três décadas”. 
O Cerrado já perdeu 88 milhões de hectares, o equivalente a 
46% da cobertura nativa.

Isso gera problemas ambientais de diversas naturezas. A crise 
hídrica que a Região Centro-Oeste, onde se situa o Distrito Fe-
deral, enfrenta no momento seria agravada pela falta do bioma e 
também haveria a emissão de gases de efeito estufa de 8,5 bilhões 
de toneladas de gás carbônico. “Isso tudo seria consequência 
direta do desmatamento projetado para os próximos 30 anos”, 
disse Strassburg.

Secretário executivo do Instituto Internacional para a Sustenta-
bilidade e coordenador do Centro de Ciências para a Conservação 
e Sustentabilidade da PUC-Rio, Strassburg destacou que o Cerrado 
é um hotspot mundial de biodiversidade (região biogeográfi ca 
que é simultaneamente uma reserva de biodiversidade e pode 
estar ameaçada de destruição). Segundo a pesquisa, esse cená-
rio pode ser evitado sem comprometer o aumento da produção 
agrícola programado, que projeta em torno de 15 milhões de 
hectares de expansão de soja e cana-de-açúcar nos próximos 
30 anos no Cerrado.

“Isso tudo pode ocorrer, desde que dentro de áreas já desma-
tadas, que hoje são usadas como pastagens de baixa produti-
vidade. Você melhora a produtividade de pastagens em outros 
locais, libera algumas pastagens para soja e cana, faz toda essa 
expansão. Esses 15 milhões de hectares cabem na metade do 
Cerrado que já foi desmatada sem necessidade de desmatamento 
adicional”, ressalta.

De acordo com Strassburg, o Código Florestal Brasileiro 
estima que os fazendeiros terão que restaurar 6 milhões de 
hectares, o equivalente a 6 milhões de campos de futebol, 
caso queiram fi car em conformidade com a lei. O artigo da 
revista mostra, ainda, que restaurar esse volume de vegetação 
nativa é bom, mas que, se isso for feito nas áreas otimizadas 
para proteção das espécies, será possível evitar 83% desse 
quadro projetado. “Ou seja, se você expande a agricultura 
para áreas já desmatadas e restaura o Cerrado nas áreas mais 
importantes para as espécies, você consegue evitar 83% do 
quadro projetado”, disse o pesquisador.

Estudo prevê extinção de um terço de 
espécies nativas do Cerrado em 30 anos
Estudo internacional, coordenado por pesquisadores brasileiros e publicado ontem (23) na revista Nature Ecology and Evolution, aponta perda signifi cativa 
de espécies nativas do Cerrado nos próximos 30 anos se o ritmo atual de desmatamento do bioma continuar. A razão para isso é que há 4.600 espécies 
de plantas endêmicas no bioma, que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Os pesquisadores projetam um quadro de extinções de espécies de 
grande magnitude se nada for feito

O estudo cita um conjunto de oito políticas públicas e pri-
vadas existentes, algumas em aplicação no Cerrado e outras 
na Amazônia, mas sugere que algumas delas, como o caso 
da Moratória da Soja, por exemplo, deveriam ser estendidas 
para o Cerrado. Strassburg ressaltou, porém, que esse mix 
de políticas precisa ser coordenado entre si e fi nanciado de 
forma apropriada.

Além da Moratória da Soja, implantada na Amazônia, que 
praticamente eliminou a conversão direta de áreas de fl oresta 
para o cultivo da soja na região, as políticas em vigor incluem a 
expansão da rede de áreas protegidas, uma vez que o Cerrado 
tem hoje menos de 10% de sua área protegida em unidades de 
conservação. Para Strassburg, também é importante aumentar o 
fi nanciamento para conservação, inclusive com verbas oriundas 
de projetos de combate às mudanças climáticas.

Ele acrescentou que, além disso, políticas nacionais, estaduais 
e municipais diretamente focadas na preservação de espécies 
ameaçadas precisam ser fortalecidas. Strassburg citou o Plano de 
Agricultura de Baixo Carbono, do Ministério da Agricultura, que 
poderia ser implementado em maior escala, com a preocupação 
de orientar a expansão da soja e da cana para áreas já desmatadas 
e melhorar a pecuária em outras áreas.

Para tudo isso funcionar, Strassburg considera essencial um 
planejamento espacial estratégico para identifi car as áreas prio-
ritárias para a conservação e restauração da vegetação nativa e 
aquelas em que a expansão da agricultura teria menor impacto 
no meio ambiente, além de serem boas para a atividade agrícola. 
O estudo conta com a parceria dos ministérios do Meio Ambiente 
(MMA) e da Ciência e Tecnologia. O diretor do Departamento de 
Conservação de Ecossistemas do MMA, Carlos Alberto de Mattos 
Scaramuzza, é um dos autores do artigo e, segundo Strassburg, 
espera que o trabalho seja útil para a formulação de políticas 
públicas ambientais no país e também para mobilizar o apoio 
necessário para a preservação do Cerrado (ABr).

Cerrado já 
perdeu 46% 

da cobertura 
nativa por 
causa do 

desmatamento.

Marcelo Camargo/ABr
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reembolsáveis”, o valor de R$ 891.105 mil (líquido de perda por impairment no valor de R$ 678.551) em 
31 de dezembro de 2016, referente ao direito contratual de ressarcimento, junto ao Consórcio Construtor 
Santo Antônio, de perdas por ela incorridas pelo atraso na antecipação da entrada em operação 
comercial da Usina Hidrelétrica Santo Antônio, prevista para dezembro de 2011, mas que ocorreu em 
março de 2012. As partes vêm discutindo a cobrança desse ressarcimento ao longo dos últimos anos. 
Atualmente, o processo encontra-se em procedimento arbitral com o intuito de dirimir dúvidas quanto a 
utilização do limitador contratual aplicado pela Companhia na mensuração do valor dos dispêndios 
reembolsáveis. Adicionalmente, a administração da Companhia manteve o registro do impairment sobre 
os dispêndios reembolsáveis, o que foi objeto de discussão pelo Conselho de Administração da 
Companhia, em reunião realizada em 16 de março de 2017, em que se deliberou sobre a recomendação 
para aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, das demonstrações financeiras 
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016. Em razão de divergências entre os 
conselheiros sobre a manutenção ou não do impairment, a referida recomendação foi aprovada por 6 
dos 11 conselheiros (55%), sendo que o Acordo de Acionistas estabelece quórum mínimo de 60% para 
aprovação desta matéria. Neste contexto, a administração da Companhia enviará as demonstrações 
financeiras à aprovação na Assembleia Geral Ordinária. Essa foi uma área de foco em nossa auditoria, 
pois a mensuração dos dispêndios reembolsáveis envolveu julgamentos relevantes por parte da 
administração da Companhia. Realização do imposto de renda e contribuição social diferidos (Nota 
10 às demonstrações financeiras): Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia possui registrado R$ 
588.161 mil de imposto de renda e contribuição social diferidos, substancialmente oriundos de prejuízos 
fiscais e bases negativas da contribuição social. Esses créditos foram registrados na medida em que a 
administração considera que gerará lucros tributáveis futuros suficientes para a sua utilização. 
Consideramos essa uma área de foco de auditoria, pois a análise de realização destes ativos envolve 
julgamentos importantes e subjetivos para determinar as bases tributárias futuras, advindas das 
projeções de resultado da Companhia, que levam em consideração diversas premissas, dentre as quais, 
a capacidade de geração de energia no futuro (impactada por riscos hidrológicos), o preço contratado e 
corrigido dessa energia, além de premissas de custo operacionais e financeiros da Companhia. Como 
o assunto foi conduzido em nossa auditoria: Dentre outros, realizamos os procedimentos de 
auditoria descritos a seguir. Obtivemos memorando de avaliação da capacidade financeira preparado 
pela administração e confrontamos com as projeções de resultados futuros (“Projeções”) aprovadas pelo 
Conselho de Administração. Obtivemos posicionamento dos assessores jurídicos externos da 
Companhia tratando sobre a situação corrente da contingência regulatória referente ao Fator Interno de 
Disponibilidade. Obtivemos confirmação de que, como parte do processo de discussão do montante a 
ser pago, a Companhia obteve decisão preliminar favorável que determina que a ANEEL e a Câmara 
Comercializadora de Energia Elétrica - CCEE, devem adotar os procedimentos necessários à eficácia 
de tal decisão nas contabilizações e liquidações da referida câmara. Avaliamos e testamos, com o apoio 
de nossos especialistas, a razoabilidade: (i) do modelo de cálculo utilizado pela administração para 
preparar as Projeções; (ii) das principais premissas utilizadas nas Projeções, tais como taxa de 
desconto, projeções de inflação, preço de venda e comercialização MW/h, risco hidrológico e taxa de 
desconto. Adicionalmente, realizamos análises de sensibilidade para as principais premissas das 
Projeções, para avaliar os resultados em diferentes cenários possíveis. Consideramos que as 
divulgações efetuadas pela administração nas notas explicativas estão consistentes com as informações 
e dados obtidos. Os procedimentos de auditoria aplicados incluíram, dentre outros: Realizamos 

entendimento dos controles internos da Companhia a respeito da estrutura de governança e como os 
responsáveis pela administração fazem a supervisão geral para identificar e endereçar os riscos 
relacionados ao processo de contratação de fornecedores de bens e serviços. Realizamos entrevistas 
com a alta administração e e com o Comitê de Ética e obtivemos representação da administração sobre 
o cumprimento do Código de Conduta e Programa de Compliance Companhia. A partir de informações 
públicas de pessoas e empresas citadas em denúncias da Operação Lava Jato e seus reflexos, 
realizamos testes no cadastro de fornecedores e na relação dos lançamentos contábeis do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2016, com o objetivo de identificar entidades citadas nas referidas 
denúncias. Adicionalmente, testamos transações selecionadas de pagamentos realizados durante o ano 
de 2016. Consideramos que a divulgações na nota 1d) em relação ao Programa de Compliance estão 
consistentes com as informações e representações obtidas. Dentre outros, efetuamos os seguintes 
principais procedimentos de auditoria: Obtivemos entendimento do desenho dos controles internos para 
identificação, avaliação, monitoramento, mensuração, registro e divulgação da estimativa de 
ressarcimento dos gastos. Inspecionamos o relatório de asseguração do cálculo do ressarcimento dos 
dispêndios reembolsáveis, emitido por especialistas externos contratados pela administração, para a 
data-base de 31 de dezembro de 2016, e confrontamos as principais premissas utilizadas para o cálculo 
com o Contrato para Implementação da UHE Santo Antônio e seus aditivos, bem como Contrato de 
Concessão e seus aditivos. Avaliamos a razoabilidade das premissas utilizadas, bem como a 
competência técnica dos especialistas externos contratados pela Companhia. Obtivemos confirmação 
das posições dos assessores jurídicos externos sobre a validade da cobrança do ressarcimento nos 
termos do contrato firmado entre a Companhia e o consórcio. Testamos o cálculo dos valores 
relacionados ao ativo, inclusive de atualização monetária, em 31 de dezembro de 2016. Consideramos 
que as premissas utilizadas pela administração para a determinação e mensuração dos dispêndios 
reembolsáveis pelo atraso da entrada em operação da Usina são razoáveis, suportadas por posições de 
consultores jurídicos e que as divulgações são consistentes com dados e informações obtidos. Como 
resposta de auditoria, efetuamos os seguintes procedimentos: Obtivemos entendimento do processo de 
revisão do plano de negócios que é utilizado para a análise da realização do imposto de renda e 
contribuição social diferidos contendo o período de 2017 até 2043 (prazo de encerramento do contrato 
de concessão). Envolvemos nossos especialistas em temas tributários, assim como os de avaliação de 
empresas, para nos auxiliar nos testes dos cálculos dos créditos e em relação aos modelos e premissas 
críticas utilizados pela administração. Comparamos essas premissas com informações 
macroeconômicas divulgadas no mercado, bem como comparamos as informações dessas projeções 
com orçamentos aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia. Analisamos a razoabilidade 
do prazo de utilização dos prejuízos acumulados ao longo do exercícios futuros, bem como discutimos 
as premissas utilizadas pela administração nas suas projeções. Testamos a coerência lógica e aritmética 
dos cálculos apresentados nas projeções, efetuamos testes de sensibilidade para as principais 
premissas das projeções, para avaliar os resultados em diferentes cenários possíveis. Adicionalmente, 
analisamos os prazos de realização considerados nos estudos da Companhia para testar a adequação 
e a consistência dessas estimativas de realização em relação aos utilizados nos exercícios anteriores e 
efetuamos leitura das divulgações em notas explicativas. Consideramos que os critérios e premissas 
adotados pela administração da Companhia para a determinação dos créditos tributários, bem como as 
divulgações efetuadas, são razoáveis, em todos os aspectos relevantes, no contexto das demonstrações 
financeiras. Outros assuntos: Demonstração do Valor Adicionado: A Demonstração do Valor 

Adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, elaborada sob a 
responsabilidade da administração da Companhia e apresentada como informação suplementar para 
fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das 
demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa 
demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme 
aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento 
Técnico CPC 09 - “Demonstração do Valor Adicionado”. Em nossa opinião, essa demonstração do valor 
adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios 
definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações financeiras 
tomadas em conjunto, sobre as quais emitimos opinião com ressalva conforme descrito acima na seção 
“Base para opinião com ressalva”. Outras informações que acompanham as demonstrações 
financeiras e o relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras 
informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações 
financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão 
de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, 
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a 
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração 
e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração da Companhia é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo 
International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de 

distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção 
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação 
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil 
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se 
manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as 
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos 
os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa 
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto 
de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados 
como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa 
maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso 
relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou 
quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado 
em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma 
perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Salvador, 21 de março de 2017

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Fábio Cajazeira Mendes
CRC 2SP000160/O-5 Contador CRC 1SP196825/O-0
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Companhia Brasileira de Cartuchos
CNPJ/MF nº 57.494.031/0001-63 - NIRE 35.300.025.083
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária

São convocados os acionistas da Companhia Brasileira de Cartuchos, a se reunirem em AGO a ser realizada às 9 hs do dia 24/04/17, na Avenida 
Humberto de Campos, 3220, Bairro Guapituba, na Cidade de Ribeirão Pires/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Tomar 
as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 
31/12/16; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos. Os documentos pertinentes às matérias a 
serem debatidas em AGO encontram-se disponíveis para consulta na sede da Companhia. Ribeirão Pires, 21/03/17. Antonio Marcos Moraes 
Barros - Diretor Presidente; Fábio Luiz Munhoz Mazzaro - Diretor Administrativo e Financeiro. Ribeirão Pires, 21/03/17.(22, 23 e 24/03/2017)

22ª VC - Capital. INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0035152-47.2016. 
8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 22ª Vara Cível do Foro Central da Capital, do Estado de São 
Paulo, Dr. Fernando Henrique de Oliveira Biolcati, na forma da lei, etc. FAZ SABER a NOELY 
NOGUEIRA DE PINHO, CPF. 051.890.698-18, que a Coop. de Professores e Aux. de Adm. Escolar 
- COOPESCOLA, lhe ajuizou uma ação MONITÓRIA ora em fase de CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA, que foi julgada procedente condenando-a ao pagamento de R$ 11.593,14 (atualizado 
até 18/08/2016). Estando a ré em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, 
para que em 15dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena 
de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com 
expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos dos art. 513 e 523 do NCPC, ou, no 
mesmo prazo, ofereça impugnação, independentemente de nova intimação. Será o presente edital 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

SANTANA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ nº 09.279.801/0001-02  
NIRE 35.300.351.771 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Por meio desta, ficam convocados os senhores acionistas  para participar da Assembleia Geral 
Extraordinária de Santana Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., que será realizada em  
31 de março de 2017, às 11h30min (onze horas e trinta minutos), excepcionalmente fora da sua 
sede social mas na mesma cidade, na Rua Achilles Orlando Curtolo, nº 467, Parque Industrial 
Tomas Edson, CEP 01144-010, na cidade de São Paulo/SP, para deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: - (i) alteração do endereço da Companhia, para a Cidade de Votorantim, Estado de  
São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira, nº 154, Bloco D1, sala 4B, Votorantim-SP, 
CEP 18.110-901, e a consequente alteração do artigo 2º do estatuto social; e - (ii) consolidação do 
estatuto social. São Paulo, 22 de março de 2017. ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor.

45ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018167- 
54.2014.8.26.0100. A MMª. Juíza de Direito da 45ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dra. Glaucia Lacerda Mansutti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RODRIGO BOTTECHIA, CPF. 
221.461.418-40, que VSTP Educação LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o 
recebimento de R$2.791,54 (Fev/2014), acrescidos de juros e correção monetária, oriundos dos cheques 
nºs. 000015, 000016 e 000021, sacados contra o Banco Itaú, e não pagos. Estando o réu em lugar 
ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o 
valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 
do NCPC), que o tornará isento das custas, ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o 
título executivo judicial, sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 
257, III do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
São Paulo, aos 07 de dezembro de 2016. 

4ª Vara da Família e Sucessões – Reg. Santana. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Georgina Pinheiro dos Santos, REQUERIDO POR 
Emerson Pinheiro Freitas dos Santos - PROCESSO Nº4004375-22.2013.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Silvana Zaparoli Barbosa Zavarezzi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente 
edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 13/04/2016, a seguir 
transcrita: “ Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na exordial, nos termos do art. 487, 
inciso I, do Código de Processo Civil, para decretar a interdição de GEORGINA PINHEIRO DOS 
SANTOS, CPF 250.974.388-09, R.G. 3.934.820-9, declarando-a relativamente incapaz de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil, nos termos do art. 4º, inciso III e art. 1.767, inciso I, ambos do 
Código Civil, de acordo com a nova redação fornecida pela Lei nº 13.146/2015, e nomeio-lhe curador 
seu filho, Emerson Pinheiro Freitas dos Santos, CPF 290.231.958-41. Transitou em julgado em 
11/05/2016. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de setembro de 2016. 

CREDIBEL ANÁLISES ECONÔMICAS E INVESTIMENTOS LTDA. - CNPJ/MF 01.963.219/0001-59 
- NIRE 35.214.405.094 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam convocados os Senhores Sócios da 
Credibel Análises Econômicas e Investimentos Ltda., a participarem da Reunião de Sócios, a se 
realizar no dia 31 de março de 2017, às 12h30min (doze horas e trinta minutos), excepcionalmente 
fora da sua sede social mas na mesma cidade, na Rua Achilles Orlando Curtolo, nº 467,  
Parque Industrial Tomas Edson, CEP 01144-010, na cidade de São Paulo/SP, a fim de deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: - (i) alteração do endereço da sede Companhia, para a Cidade de 
Votorantim, Estado de São Paulo, Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 154, sala 06, Bloco D2, 
Lageado, CEP: 18110-901, Votorantim/SP, e sendo aprovado, a consequente alteração do artigo 2º. 
do Estatuto Social; e - (ii) Consolidação do Estatuto Social. São Paulo, 22 de março de 2017. 

ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor

CREDIBEL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. - CNPJ/MF nº 07.984.249/0001-28 - NIRE 
35.220.151.112 - CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Ficam 
convocados os Senhores Sócios da Credibel Consultoria Financeira, a participarem da Reunião de 
Sócios, a se realizar no dia 31 de março de 2017, às 12h (doze  horas), excepcionalmente fora da sua 
sede social mas na mesma cidade, na Rua Achilles Orlando Curtolo, nº 467, Parque Industrial 
Tomas Edson, CEP 01144-010, na cidade de São Paulo/SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: (i) alteração do endereço da Companhia, para a Cidade de Votorantim, Estado de São Paulo, 
Avenida Juscelino K. de Oliveira, 154, sala 06, Bloco D2, Lageado, CEP: 18.110-901, Votorantim/SP, e 
sendo aprovado, alterar o artigo 2º. do contrato social da Sociedade; (ii) consolidação de contrato social. 
São Paulo, 22 de março de 2017. ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor.

CREDIBEL CORRETORA DE SEGUROS S.A. - CNPJ 03.007.764/0001-05 - NIRE: 35.300.158.709
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Por meio desta, ficam 
convocados os senhores acionistas  para participar da Assembleia Geral Extraordinária de 
Credibel Corretora de Seguros S.A., que será realizada em 31 de março de 2017, excepcionalmente 
fora da sua sede social mas na mesma cidade, na Rua Achilles Orlando Curtolo, nº 467, Parque 
Industrial Tomas Edson, CEP 01144-010, na cidade de São Paulo/SP, às 13h (treze horas), para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) alteração do endereço da Companhia, para a  
Cidade de Votorantim, Estado de São Paulo, Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira, nº 154,  
Bloco D1, sala 4A, Bairro Lageado, Votorantim-SP, CEP 18.110-901, e sendo aprovado alterar o 
artigo 2º do Estatuto Social; e (ii) consolidação do estatuto social. São Paulo, 22 de março de 2017. 

ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor.

CREDIBEL HOLDING FINANCEIRA S.A. - CNPJ 08.761.037/0001-44 - NIRE: 35300340973. 
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Por meio desta, ficam 
convocados os senhores acionistas para participar da Assembleia Geral Extraordinária de 
Credibel Holding Financeira S.A., que será realizada em 31 de março de 2017, excepcionalmente 
fora da sua sede social mas na mesma cidade, na Rua Achilles Orlando Curtolo, nº 467, Parque 
Industrial Tomas Edson, CEP 01144-010, na cidade de São Paulo/SP, em primeira convocação 
às 10h30min (dez horas e trinta minutos), para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:  
- (i) alteração do endereço da sede da Companhia, para a Cidade de Votorantim, Estado de  
São Paulo, na Avenida 31 de março, 61, sala 02-A, Bloco “F”, Centro, CEP 18.110-005 e sendo 
aprovado, a consequente alteração do artigo 2º do contrato social; e - (ii) consolidação do estatuto 
social. São Paulo, 22 de março de 2017. ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor

CREDIBEL PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ nº 69.141.539/0001-67 - NIRE 35.300.135.202 - 
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Por meio desta, ficam 
convocados os acionistas de Credibel Participações S.A. para participar da Assembleia Geral 
Extraordinária que será realizada excepcionalmente fora da sua sede social mas na mesma cidade, 
na Rua Achilles Orlando Curtolo, nº 467, Parque Industrial Tomas Edson, CEP 01144-010,  
na cidade de São Paulo/SP, em 31 de março de 2017, às 11h (onze horas), em 1ª convocação, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: - (i) alteração de endereço da sede da sociedade, 
a qual passará a ser na Avenida 31 de março, 61, sala 05, Bloco “F”, Centro, Votorantim/SP,  
e sendo aprovado alterar o artigo 2º do estatuto social; e - (ii) consolidação do estatuto social.  
São Paulo, 22 de março de 2017. ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor.

Sindicato dos Empregados no Comércio de Cotia e Região - Edital de Notificação - Contribuição Sindical - Em atendimento ao disposto no 
art. 605 da Consolidação das Leis do Trabalho, o Sindicato dos Empregados do Comércio de Cotia e Região, entidade sindical de 1º grau, CNPJ nº
05.284.220/0001-08, Av. Brasil, 21, Jd. Central , Cotia/SP, representativa dos empregados nas empresas do comércio varejista e atacadista (e farmácia
e drogarias, se for o caso) que compõem o 1º e 2º Grupos do Plano da CNC, no quadro a que se refere o artigo 577 da CLT, dos municípios de Cotia, 
Vargem Grande Paulista, Itapecerica da Serra, São Lourenço da Serra, Embu Guaçu e Juquitiba-/SP, notifica as empresas do setor de que deverão
descontar a contribuição sindical de seus empregados no mês de março (art. 582/CLT) e efetuar o respectivo recolhimento até o dia 30/04/17 (art. 
583/CLT) na Caixa Econômica Federal ou nos estabelecimentos bancários nacionais integrantes do Sistema de Arrecadação dos Tributos Federais
(art. 586/CLT). Referido recolhimento deverá ser efetuado em guias próprias ou boletos bancários, os quais já estão sendo enviados às empresas
sujeitas ao desconto/recolhimento. As empresas que não receberem aludidas guias ou boletos em tempo hábil poderão solicitá-las através do telefone 
(11) 4615-1210, ou ainda através de correspondência remetida à Av. Brasil, 21, Jd. Central, Cotia/SP. Estão sujeitas ao recolhimento diretamente
à Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo - FECOMERCIARIOS, as empresas sediadas nas cidades inorganizadas 
em Sindicato no Estado de SP, bem como naquelas em que os sindicatos representantes da categoria ainda não tenham obtido o código sindical 
apropriado junto à Caixa Econômica Federal. As empresas inadimplentes ficarão sujeitas à multa, juros e correção estabelecidos no art. 600 da
CLT, além de outras penalidades impostas pela Fiscalização do Ministério do Trabalho. Cotia, 21/3/2017. José de Sousa Vilarim. Diretor Presidente.

1. Contexto operacional - A ctrens - companhia de manutenção (“compa-
nhia”), com sede localizada na cidade de são paulo, estado de são paulo, na 
rua tabapuã, 81, é uma sociedade anônima de capital fechado e de propósi-
to específico, constituída em 18 de fevereiro de 2010, com o objetivo exclusi-
vo de explorar a concessão administrativa para prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva e de revisão geral, bem como de moder-
nização da frota da linha 8 - diamante da companhia paulista de trens metro-
politanos - cptm. De acordo com o contrato de concessão administrativa, o 
objeto social da companhia não poderá, sob nenhuma hipótese, ser alterado, 
e qualquer alteração societária, fusão, cisão ou incorporação também deverá 
ser submetida à aprovação da cptm. A companhia é investida das empresas 
inversiones en concesiones ferroviarias, s.A., Construcciones y auxiliar de 
ferrocarriles, s.A. (“Caf espanha”) e caf brasil indústria e comércio, s.A. (“Caf 
brasil”), conforme detalhes descritos na nota explicativa nº 12. Contrato de 
concessão administrativa - Em 19 de março de 2010, a companhia e a cptm 
celebraram o contrato de concessão administrativa, com prazo de 20 anos, 
para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de revi-
são geral e modernização da frota da linha 8 - diamante da cptm, conforme 
detalhes a seguir: • Manutenção preventiva e corretiva e revisão geral da 
frota da linha 8 - diamante da cptm, totalizando 288 carros ferroviários, com 
fornecimento de materiais, insumos e equipamentos, consistindo em três 
etapas, conforme segue: − A primeira etapa compreendeu a manutenção 
preventiva e corretiva de 204 carros ferroviários que compunham a frota 
operante, no estado em que se encontravam. Essa fase foi encerrada em ja-
neiro de 2012. − A segunda etapa compreendeu, além da manutenção pre-
ventiva e corretiva prevista no item anterior, a manutenção preventiva e cor-
retiva da frota operante já modernizada, até o fim do prazo da concessão, 
que é de 20 anos a partir da assinatura do contrato. Essa fase foi encerrada 
em abril de 2013. − A terceira etapa compreende a manutenção preventiva e 
corretiva de toda a frota operante modernizada (288 carros ferroviários), to-
talmente renovada, até o fim do prazo da concessão, que é de 20 anos a 
partir da assinatura do contrato. A contraprestação da manutenção preventi-
va e corretiva e da revisão geral é remunerada mensalmente e de acordo 
com a quantidade de trens disponibilizados, tipo do serviço efetuado e coefi-
ciente de mensuração de desempenho avaliado pela cptm, cujos preços e 
condições comerciais foram acordados entre as partes no contrato e são 
reajustados anualmente com base na variação do índice de preços ao con-
sumidor da fundação instituto de pesquisas econômicas - ipc-fipe. • Moderni-
zação, que consiste na renovação (fornecimento de trens novos) total da 
frota dedicada à linha 8 - diamante. A contraprestação da renovação da frota 
é remunerada mensalmente, a partir do 20º mês da concessão, por ocasião 
do recebimento do primeiro trem novo até o fim do prazo da concessão, nos 
termos constantes do contrato de concessão administrativa. Os preços e as 
condições comerciais foram acordados entre as partes no contrato e são 
reajustados anualmente com base na variação do ipc-fipe. De acordo com o 
contrato de concessão administrativa, o pagamento das contraprestações 
mensais citadas é objeto de garantias prestadas pela cptm. Entre outras 
obrigações contratuais, a companhia deve apresentar um capital inicial subs-
crito de, no mínimo, r$288.750, Devendo ser integralizados r$30.000 Antes 
da assinatura do contrato, 12 parcelas de r$18.750 Do 7º ao 18º mês, 4 par-
celas de r$7.500 Do 19º ao 22º mês e 1 parcela de r$3.750 No 23º mês. Em 
31/12/2016, a companhia estava adimplente com essa obrigação contratual. 
A companhia não poderá reduzir seu capital social abaixo do valor mínimo 
antes especificado sem autorização da cptm. A partir do 3º ano até o fim da 
concessão administrativa, o patrimônio líquido da companhia deverá corres-
ponder ao maior valor entre: (a) 10% do ativo permanente; e (b) valor mínimo 
de r$30.000, Atualizado pelo ipc-fipe. Em 31/12/2016, a garantia prestada 
pela companhia, no valor de r$36.144 (R$33.867 Em 31/12/2015), sob forma 
de fiança bancária, tendo como beneficiária a cptm, destina-se ao ressarci-
mento de custos e despesas incorridas por esta, em face do eventual inadim-
plemento da companhia. Todos os bens vinculados à concessão administra-
tiva, exceto bens de capital, adquiridos, produzidos e implantados pela 
companhia para execução da prestação de serviços objeto do contrato, se-
rão revertidos à cptm, sem nenhuma contraprestação adicional. Contratos 
entre partes relacionadas - A companhia contratou serviços de partes rela-
cionadas no brasil e no exterior para ser auxiliada na execução do contrato 
de concessão administrativa anteriormente citado, cujos detalhes estão 
descritos a seguir: • Prestação de serviços de assessoria técnica de manu-
tenção de trens - tem como objetivo principal a assessoria da caf brasil à 
companhia, em relação ao contrato de manutenção preventiva e corretiva e 
de revisão geral da frota da linha 8 - diamante da cptm comentado anterior-
mente. Os serviços prestados pela caf brasil à companhia abrangem asses-
soria técnica (“know-how”), supervisão da mão de obra contratada pela 
companhia, assessoria na gestão de compras e utilização de materiais ad-
quiridos pela companhia empregados nos serviços prestados à cptm, de 
forma que a companhia obtenha o equilíbrio financeiro conforme definido 
nesse contrato. A remuneração por essa assessoria ocorre mensalmente de 
acordo com a quantidade de trens disponibilizados pela cptm à companhia, 
para prestação de serviços cujos preços e condições comerciais foram acor-
dados entre as partes no contrato e são reajustados mensalmente com base 
na variação do ipc-fipe. A caf brasil assume as responsabilidades quanto aos 
serviços prestados pela companhia à cptm, desde que estejam sob sua ge-
rência e assessoria. 2. Base de elaboração das demonstrações financei-
ras e resumo das principais políticas contábeis - As demonstrações fi-
nanceiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as 
práticas contábeis adotadas no brasil, que compreendem aquelas incluídas 
na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as 
interpretações técnicos emitidos pelo comitê de pronunciamentos contábeis 
- cpc e aprovados pelo conselho federal de contabilidade - cfc. As principais 
políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financei-
ras e os principais julgamentos e estimativas contábeis adotados pela admi-
nistração estão consistentes com os utilizados na preparação das demons-
trações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2015, datadas de 
4 de março de 2016. Base de elaboração - As demonstrações financeiras 
foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por determinados 
instrumentos financeiros mensurados aos seus valores justos, se houver, 
conforme descrito nas políticas contábeis a seguir. O custo histórico geral-
mente baseia-se no valor justo das contraprestações pagas em troca de ati-
vos. A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no brasil requer que a administração use de julgamento 
na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos 
significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residu-
al do ativo imobilizado, a provisão para imposto de renda e contribuição so-
cial diferidos e o cálculo da margem interna de retorno do modelo econômico 
relativo ao contrato de concessão administrativa. A liquidação das transa-
ções envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos 
estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determina-
ção. A companhia revisa as estimativas e premissas pelo menos anualmente. 
Principais políticas contábeis - As principais políticas contábeis descritas a 
seguir foram aplicadas de forma consistente para os exercícios apresenta-
dos: a) Princípios gerais e critério de reconhecimento de receita - A 
operação de concessão administrativa é registrada segundo a interpretação 
técnica icpc 01 (r1) - contratos de concessão, a qual estabelece o tratamento 
contábil para esse tipo de operação. Ativos, passivos, receitas e despesas 
são apurados de acordo com o regime de competência. As despesas e os 
custos são reconhecidos quando incorridos. A companhia reconhece e men-
sura as receitas provenientes da prestação de serviços de modernização de 
trens em conformidade com o disposto no pronunciamento técnico cpc 17 - 
contratos de construção e as receitas provenientes da prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva e de revisão geral de trens em confor-
midade com o pronunciamento técnico cpc 30 - receita. A receita de presta-
ção de serviços é apresentada líquida de deduções, incluídos os impostos 
calculados sobre estas. b) Moeda funcional e de apresentação das de-
monstrações financeiras - Os itens incluídos nas demonstrações financei-
ras são mensurados em reais - r$, moeda funcional e de apresentação das 
demonstrações financeiras, que representa a moeda do principal ambiente 
econômico no qual a companhia opera. c) Transações e saldos em moeda 
estrangeira - As transações em moeda estrangeira são convertidas na mo-
eda funcional da companhia (reais - r$), utilizando as taxas de câmbio vigen-
tes nas datas das transações. Os saldos das contas de balanço são conver-
tidos pela taxa de câmbio vigente nas datas de encerramento das demons-
trações financeiras. Os ganhos e as perdas de variação cambial resultantes 
da liquidação dessas transações e da conversão de ativos e passivos mone-
tários denominados em moeda estrangeira são reconhecidos na demonstra-
ção do resultado, na rubrica “variação cambial, líquida”. Instrumentos finan-
ceiros - Classificação - Os ativos e passivos financeiros mantidos pela 
companhia são classificados sob as seguintes categorias, nos casos aplicá-
veis: (i) ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado; e 
(ii) empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a 
qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou contratados. Ativos 
financeiros - (i) Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio 
do resultado - São ativos financeiros mantidos para negociação, quando 
são adquiridos para esse fim, principalmente no curto prazo. Os instrumentos 
financeiros derivativos também são classificados nessa categoria. Os ativos 
dessa categoria são classificados no ativo circulante. Para a companhia, 
quando aplicável, nessa categoria são classificados unicamente os instru-
mentos financeiros derivativos. Os saldos referentes aos ganhos ou às per-
das decorrentes das operações não liquidadas são classificados no ativo ou 
no passivo circulante, sendo as variações no valor justo registradas, respec-
tivamente, nas rubricas “receitas financeiras” ou “despesas financeiras”, na 
demonstração do resultado. Em 31/12/2016 e de 2015, a companhia não 
possuía instrumentos financeiros registrados nas demonstrações financeiras 
classificados nessa categoria, tampouco operações com esses instrumentos 
durante os exercícios findos naquelas datas. (ii) Empréstimos e recebíveis 
- São incluídos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos com 
recebimentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado 
ativo. São registrados no ativo circulante, exceto, nos casos aplicáveis, aque-
les com prazo de vencimento superior a 12 meses após as datas de encerra-
mento das demonstrações financeiras, os quais são classificados como ativo 
não circulante. Em 31/12/2016 e de 2015, compreendem o caixa e equivalen-
tes de caixa (nota explicativa nº 4) e as contas a receber de clientes (nota 
explicativa nº 5). Passivos financeiros - Representados por contas a pagar a 
fornecedores, financiamento bancário (nota explicativa nº 10) e saldos a pa-
gar a partes relacionadas (nota explicativa nº 9), os quais são apresentados 
pelo valor original, acrescido, quando aplicável, de juros e variações monetá-
rias e cambiais incorridos até as datas de encerramento das demonstrações 
financeiras. Os passivos financeiros são inicialmente mensurados ao valor 
justo, líquido dos custos da transação. Posteriormente, são mensurados pelo 
valor de custo amortizado utilizando-se o método da taxa de juros efetiva, e 
a despesa financeira é reconhecida com base no método da taxa de juros 

demonstrações financeiras da Companhia. IFRS 7 - Instrumentos Financei-
ros (Divulgação) - Aplicabilidade das Divulgações de “Offset” às Demonstra-
ções Financeiras Condensadas - CPC 40 R1) - Instrumentos Financeiros: 
Evidenciação - A alteração suprime a expressão “e períodos intermediários 
dentro desses períodos anuais” do parágrafo 44R, esclarecendo que esses 
requerimentos de divulgação da IFRS 7 não são exigidos em demonstrações 
financeiras condensadas. No entanto, a IAS 34 exige que uma entidade divul-
gue “uma explicação dos eventos e das transações que são significativos para 
a compreensão das alterações na posição financeira e no desempenho da 
entidade desde o final do último período anual”. Portanto, se as divulgações da 
IFRS 7 refletem uma atualização significativa para a informação incluída no 
relatório anual mais recente, espera-se que estas sejam incluídas nas de-
monstrações financeiras condensadas. Essa alteração deverá ser aplicada 
retrospectivamente para períodos anuais com início em ou após 01/01/2016, 
com aplicação antecipada permitida. A alteração da IFRS 7 não provocou 
impacto relevante nas demonstrações financeiras da Companhia. IAS 34 - 
Demonstração Intermediária - Divulgação de Informações “em Outras Partes 
das Demonstrações Financeiras Intermediárias” - CPC 21 (R1) - Demonstra-
ção Intermediária - Estabelece que as divulgações intermediárias necessá-
rias devem ser incluídas nas demonstrações financeiras intermediárias ou 
incorporadas por referência entre as demonstrações financeiras intermediá-
rias e onde quer que estejam incluídas dentro das informações intermediá-
rias (por exemplo, no comentário da Administração ou no relatório de risco). 
Vigência a partir de 01/01/2016. - A alteração da IAS 34 não provocou impac-
to relevante nas demonstrações financeiras da Companhia. IAS 19 - Benefí-
cios a Empregados - Taxa de Desconto - CPC 33 (R1) - Benefícios a Empre-
gados - A alteração esclarece que títulos corporativos de alta qualidade de 
mercado devem ser avaliados com base na moeda em que é denominada a 
obrigação, em vez do país em que a obrigação se encontra. Quando não 
existe mercado de títulos corporativos de alta qualidade em dada moeda, 
taxas de títulos de dívida pública devem ser utilizadas. Vigência a partir de 
01/01/2016. A alteração da IAS 19 não provocou impacto relevante nas de-
monstrações financeiras da Companhia. IFRS 5 - Reclassificação de Ativo 
Não Circulante Mantido para Venda e Mantido para Distribuição aos Sócios/
Acionistas - CPC 31 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação 
Descontinuada Esclarece, por meio da emissão de “guidance”, as circunstân-
cias em que uma entidade reclassifica ativos mantidos para venda para ati-
vos mantidos para distribuição aos sócios/acionistas (e vice-versa) e os ca-
sos em que ativos mantidos para distribuição aos sócios/acionistas não 
atendem mais ao critério para manterem essa classificação. Vigência a partir 
de 1º de janeiro de 2016. - A alteração da IFRS 5 não provocou impacto rele-
vante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Compa-
nhia. As novas normas internacionais de relatório financeiro (“international 
financial reporting standards - ifrss”) emitidas pelo “international accounting 
standards board - iasb” e que ainda não estão em vigor são as seguintes: 
Norma - Principais exigências - Data de entrada  em vigor - IFRS 9/CPC 
48 - Instrumentos Financeiros - Projeto de substituição da IAS 39 - Instru-
mentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. Aplicável a exercícios 
iniciados após 1º de janeiro de 2018. IFRS 15/CPC 47 - Receitas com Clien-
tes - Convergência do “International Accounting Standards Board - IASB” e 
“Financial Accounting Standards Board - FASB” sobre o reconhecimento de 
receita. Aplicável a exercícios iniciados em ou após 01/01/2017. IFRS 16 - 
“Leasing” - Alteração na análise de alavancagem financeira da empresa. 
Aplicável a exercícios iniciados em ou após 01/01/2019. Considerando as 
atuais operações da companhia, a administração não espera que essas no-
vas normas e interpretações tenham um efeito relevante sobre as demons-
trações financeiras a partir de sua adoção. 
4. Caixa e equivalentes de caixa     2016    2015
Conta-corrente em moeda estrangeira 3 3
Caixa e contas-correntes no País 7.182 13
Aplicações financeiras 16.507 19.435
Total 23.692 19.451
Em 31/12/2016 e de 2015, a companhia possuía contas-correntes deno-
minadas em euros - € em contas bancárias no exterior, os quais estavam 
atualizados pelas taxas de câmbio vigentes naquela data e disponíveis para 
saque. O valor convertido em reais - r$ desses depósitos no exterior era 
equivalente a €1 mil. Em 31/12/2016 e de 2015, as aplicações financeiras 
referem-se a certificados de depósito bancário - cdbs, com liquidez imediata 
e rentabilidade de acordo com taxas praticadas pelo mercado e remunera-
das de acordo com a variação do certificado de depósito interbancário - cdi, 
com possibilidade de resgate a qualquer momento, sem riscos de mudan-
ças significativas no seu valor contábil. Adicionalmente, em 31/12/2016, a 
companhia mantinha uma aplicação financeira no montante de r$53.543 
(R$54.344 Em 31/12/2015), referente às obrigações assumidas em conexão 
com o contrato de financiamento assinado com o banco nacional de desen-
volvimento econômico e social - bndes (nota explicativa nº 10), garantia que 
a companhia terá de manter até o fim do contrato, previsto para abril de 2026, 
motivo pelo qual essa aplicação está classificada no ativo não circulante. 
Essa conta é administrada pelo banco santander e remunerada em cerca de 
100% do cdi.  5. Contas a receber          2016         2015
Contas a receber - CPTM 39.832 40.631
Trabalhos em andamento - 
 pronunciamento técnico CPC 17 (*) 1.214.515 1.188.908
Total 1.254.347 1.229.539
Circulante 246.571 237.131
Não circulante 1.007.776 992.408
(*) Em 31/12/2016 e de 2015, referem-se às contas a receber geradas pelos 
trabalhos realizados na fabricação dos trens novos, reconhecidos de acordo 
com o pronunciamento técnico cpc 17. Desse saldo, r$974.135 (R$751.915 
Em 31/12/2015) referem-se ao ativo financeiro mensurado a valor justo de 
serviços de modernização, manutenção preventiva e corretiva e de revisão 
geral da frota da linha 8 - diamante da cptm no reconhecimento inicial, con-
forme o contrato de concessão administrativa, e registrado de acordo com a 
interpretação técnica icpc 01 (r1). 6. Estoques     2016    2015
Estoque em processo - 613
Material para manutenção 3.411 1.441
Adiantamento a fornecedores        29       244
Total   3.440   2.298
7. Impostos a recuperar     2016    2015
ICMS 905 899
Provisão para não realização de ICMS (901) -
Contribuição para o COFINS 53.793 56.408
Programa de Integração Social - PIS 11.676 12.244
Antecipações de - IRPJ 130 1.031
Antecipações de - CSLL 181 502
IRRF  sobre aplicações financeiras      130        64
Total 65.914 71.148
Circulante 3.868 6.688
Não circulante 62.046 64.460
A companhia avalia periodicamente a evolução dos créditos acumulados e a 
provisão para perdas necessária de acordo com as projeções de utilização 
desses créditos. Os impostos classificados no longo prazo são recuperados 
linearmente durante a vigência do contrato. 
8. Obrigações tributárias     2016    2015
IRPJ - 24
CSLL 37 8
IRRF 1.160 1.787
Imposto Sobre Serviços - ISS 468 409
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 38 207
Outras   1.366   1.270
Total   3.069   3.705
9. Partes relacionadas      Ativo           Passivo       Transações   
CAF Espanha: 2016 2015    2016 2015    2016 2015
Juros sobre o capital próprio - - 66 98 - -
Dividendos - - 300 300 - -
Compras (a) - - - - 201 153
CAF Brasil:/Contas a pagar (a) - - 5.490 6.004 - -
Juros sobre o capital próprio - - 66 98 - -
Dividendos - - 300 300 - -
Assessoria (a) - - - - 38.691 31.361
Inversiones en Concesiones  
 Ferroviarias, S.A.:
Empréstimos (b) - - 33.460 34.000 - -
Juros e encargos 
 sobre empréstimos (b) - - 1.503 1.559 5.781 5.189
Comissões do empréstimo - 605 - - - 65
Juros sobre o capital próprio - - 6.429 9.595 - -
Dividendos        -        - 29.400 29.400           -            -
Total        -   605 77.014 81.354 44.673 36.615
Despesas antecipadas        -   605           -           -           -           -
Contas a pagar        -        -   5.490   6.004           -           -
Juros sobre o 
 capital próprio a pagar        -        -   6.561   9.791           -           -
Dividendos        -        - 30.000 30.000           -           -
Empréstimos - circulante        -        -   1.503   1.559           -           -
Empréstimos - não circulante        -        - 33.460 34.000           -           -
(a) Os saldos e as transações com a caf espanha e a caf brasil estão re-
lacionados principalmente aos contratos celebrados no contexto do objeto 
das operações descritas na nota explicativa nº 1. (b) Em 21 de setembro 
de 2011 e 27/06/2012, a companhia captou empréstimos da inversiones 
en concesiones ferroviarias, s.A. Nos valores de r$11.270 E r$22.730, Res-
pectivamente, com incidência de juros indexados ao cdi e vencimento do 
principal a partir de 20/07/2026 e dos juros a partir de janeiro de 2013. 10. 
Financiamento bancário - A companhia firmou contrato com o bndes, no 
valor de r$946.890, Para financiamento do projeto de prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva e de revisão geral e modernização da 
frota da linha 8 - diamante da cptm. O valor principal está sendo pago em 
160 parcelas mensais a partir de 15/01/2013. Até 31/12/2016, a companhia 
havia captado o montante de r$894.075, Deduzido da taxa de captação paga 
ao bndes. O empréstimo está sujeito a juros calculados com base na taxa de 
juros de longo prazo - tjlp, pagos mensalmente.  Em 31/12/2016, os juros a 
pagar totalizavam r$2.490, Tendo sido amortizado até aquela data r$172.578. 
A companhia apresentou ao bndes como garantias, tais o penhor de ações e 
a cessão fiduciária de todos os direitos creditórios. O contrato também está 
sujeito a cláusulas restritivas de acordo com as práticas usuais de mercado, 
que estabelecem, além de determinadas obrigações de praxe, que a manu-
tenção do índice da geração de caixa serviço da dívida não seja inferior a 
1,2, além de uma estrutura de capital superior a 0,24 (patrimônio líquido/ativo 
total). Em 31/12/2016, a companhia está adimplente com essas cláusulas. 
Adicionalmente, conforme descrito na nota explicativa nº 4, a companhia, 
por força de cláusula contratual, mantém aplicação financeira como garantia 
da referida operação, no montante de r$53.543, Referente ao valor de seis 
parcelas da sua amortização, restrita até o fim do contrato, previsto para 
abril de 2026. As parcelas do passivo têm os seguintes vencimentos anuais: 
      2016
2017 57.562
2018 60.399
2019 66.219
2020 72.600
2021 79.592
Entre 2022 e 2026 387.616
Total 723.988
11. Provisão para riscos - A companhia constituiu, em 31/12/2016 e de 
2015, provisão para riscos tributários, trabalhistas e diversos, os quais en-
globam temas legais e fiscais. O valor foi calculado com base nas melhores 
informações disponíveis no encerramento dos exercícios e, nos casos acom-
panhados por acessores legais, pelos valores que eles consideram prováveis 
que a companhia desembolse nos processos em que atuam.
A movimentação das provisões constituídas está demonstrada a seguir:

Ativo Nota         2016         2015
Circulante     279.008    266.346
Caixa e equivalentes de caixa 4  23.692  19.451
Contas a receber de clientes 5  246.571  237.131
Estoques 6  3.440  2.298
Impostos a recuperar 7  3.868  6.688
Despesas antecipadas   1.327  634
Outros créditos  110 144
Não circulante  1.123.537  1.111.944
Contas a receber de clientes 5  1.007.776  992.408
Aplicações financeiras 4  53.543  54.344
Impostos a recuperar 7  62.046  64.460
Outros créditos  150 -
Despesas antecipadas  -  699
Imobilizado   20  29
Intangível                2               4
Total do ativo   1.402.546 1.378.290

Passivo e patrimônio líquido Nota         2016         2015
Circulante     117.765    108.206
Empréstimos - partes relacionadas 9  1.503  1.559
Financiamento bancário 10  57.562  52.686
Fornecedores   1.418  2.949
Fornecedores - partes relacionadas 9  5.490  6.004
Obrigações tributárias 8  3.069  3.705
Obrigações trabalhistas e previdenciárias   1.355  1.058
Provisão para riscos 11  10.728 343
Juros s/o capital próprio
 a pagar e dividendos 9  36.561  39.791
Outras obrigações   78  111
Não circulante     828.695    855.981
Empréstimos - partes relacionadas 9  33.460  34.000
Financiamento bancário 10  666.426  711.187
IR e CS diferidos 13  128.197  108.732
Provisão para riscos 11           611        2.062
Patrimônio líquido     456.086   414.103
Capital social 12  288.750  288.750
Reserva legal 12  24.456  18.807
Lucros acumulados     142.880    106.546
Total do passivo e patrimônio líquido  1.402.546  1.378.290

 Nota       2016       2015
Receita líquida 16  72.859  64.910
Custo dos produtos vendidos 
 e serviços prestados 17   (58.899)  (52.564)
Lucro bruto   13.959  12.346
Despesas operacionais
Gerais e administrativas 17   (12.383)    (2.727)
Lucro operacional antes 
 do resultado financeiro   1.576  9.619
Resultado financeiro
Receitas financeiras 14  231.547  212.700
Despesas financeiras 14  (77.010)  (70.897)
Variação cambial, líquida 14            (3)          (30)
Lucro antes do IR e da CS   156.111  151.392
IR e CS:  Correntes 13  (23.667)  (20.060)
 Diferidos 13        (19.465)   (23.695)
Lucro líquido do exercício        112.979        107.637
Lucro líquido do exercício por ação - R$          0,3913          0,3728
Quantidade de ações no fim do exercício   288.750.000 288.750.000 Demonstrações do Resultado Abrangente

      2016      2015
Lucro líquido do exercício  112.979 107.637
Outros resultados abrangentes             -             -
Resultado abrangente total do exercício 112.979 107.637

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
 Nota Capital social subscrito Reserva legal Lucros acumulados       Total
Saldos em 31/12/2014   288.750  13.425  84.846  387.021
Lucro líquido do exercício   -   -   107.637  107.637
Constituição de reserva legal   -   5.382  (5.382)  -
Distribuição de juros sobre o capital próprio 12  -  -  (22.555)  (22.555)
Distribuição de dividendos 12                                        -                        -                      (58.000)   (58.000)
Saldos em 31/12/2015   288.750  18.807  106.546  414.103
Lucro líquido do exercício   -   - 112.979  112.979
Constituição de reserva legal   -   5.649  (5.649)  -
Distribuição de juros  obre o capital próprio 12  -  -  (26.996)  (26.996)
Distribuição de dividendos 12                                         -                       -                      (44.000)   (44.000)
Saldos em 31/12/2016                              288.750             24.456                     142.880  456.086

Fluxo de caixa das atividades operacionais Nota       2016       2015
Lucro líquido do exercício   112.979  107.637
Ajustes para reconciliar o lucro líquido 
 do exercício com o caixa líquido
 gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação   11  13
Imposto de renda e contribuição social diferidos 13  19.465  23.695
Outras provisões  -  (611)
Ajuste financeiro - Contrato de Concessão 14  (222.219)  (204.224)
Provisão para riscos   8.300  241
Encargos s/empréstimos c/partes relacionadas 9  5.781  5.189
Encargos sobre financiamento bancário 14  69.493  63.340
Receitas financeiras   (9.329)  (8.476)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes - circulante  (9.440)  (19.155)
Contas a receber de clientes - não circulante   206.851  194.721
Estoques   (1.142)  (1.179)
Impostos a recuperar   5.234  (7.783)
Despesas antecipadas   6  206
Outros créditos   (116)  (1)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores   (1.531)  551
Fornecedores - partes relacionadas   (514)  (13.092)
Obrigações tributárias   18.742  17.789
Obrigações trabalhistas e previdenciárias   297  514
Outras obrigações            (33)           (45)
Caixa gerado pelas atividades operacionais   202.836  159.330
Pagamento de juros sobre empréstimos 
 com partes relacionadas   (4.432)  (4.763)
Pagamento de juros de financiamento bancário  (58.099)  (60.537)
Imposto de renda e contribuição social pagos     (19.378)   (19.644)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais    120.927     74.386
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Resgate de aplicações financeiras     10.130       2.685
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento      10.130       2.685
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Amortização de financiamento bancário - principal   (52.591)  (46.403)
Juros sobre o capital próprio pagos 12  (30.225)  (19.150)
Dividendos pagos 12  (44.000)    (42.000)
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de financiamento   (126.816)  (107.553)
Aumento (redução) de caixa
  e equivalentes de caixa       4.241     (30.482)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício   19.451  49.933
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício   23.692  19.451
Aumento (redução) de caixa  
 e equivalentes de caixa        4.241     (30.482)
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
efetiva. Método da taxa de juros efetiva - Utilizado para calcular o custo amor-
tizado de um instrumento da dívida e alocar sua receita de juros ao longo do 
período correspondente. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta os 
recebimentos de caixa futuros estimados (incluindo, nos casos aplicáveis, 
todos os honorários pagos ou recebidos que sejam parte integrante da taxa 
de juros efetiva, custos da transação e outros prêmios ou deduções) durante 
a vida estimada do instrumento da dívida ou, quando apropriado, durante um 
período menor, para o valor contábil líquido na data do reconhecimento ini-
cial. Mensuração - As compras e as vendas regulares de ativos financeiros 
são reconhecidas na data da negociação, ou seja, na data em que a compa-
nhia se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros a 
valor justo por meio do resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor 
justo, e os custos de transação são debitados à demonstração do resultado. 
Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado. 
Compensação de instrumentos financeiros - Ativos e passivos financeiros 
são compensados, e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial quan-
do há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos 
e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e liqui-
dar o passivo simultaneamente. d) Caixa e equivalentes de caixa - Compre-
endem os saldos de caixa e depósitos bancários à vista, investimentos tem-
porários de curto prazo, com até 90 dias da data da aplicação, considerados 
de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e 
que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, os quais 
são registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos e da va-
riação cambial auferidos até as datas de encerramento das demonstrações 
financeiras, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização. e) 
Contas a receber e estimativa de provisão para créditos de liquidação 
duvidosa - Registradas e mantidas pelo valor nominal dos títulos decorren-
tes dos serviços prestados, das vendas de produtos e do ajuste de reconhe-
cimento da receita pela execução do contrato de construção dos trens con-
forme o pronunciamento técnico cpc 17, acrescido de variações cambiais, 
quando aplicável. A avaliação do risco de realização dos créditos e a neces-
sidade de constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa são 
feitas com base em análise individual dos valores a receber. f) Estoques - 
Avaliados pelo custo médio de aquisição ou produção, ajustado ao valor de 
mercado e das eventuais perdas, quando aplicável. g) Contrato de conces-
são - Conforme mencionado na nota explicativa nº 1, a companhia é uma 
sociedade anônima de capital fechado e de propósito específico, constituída 
exclusivamente para a exploração da concessão administrativa celebrada 
com a cptm, a qual é registrada com base na interpretação técnica icpc 01 
(r1). Adicionalmente, a companhia reconhece e mensura as receitas prove-
nientes da prestação de serviços de modernização de trens em conformida-
de com o disposto no pronunciamento técnico cpc 17, enquanto as receitas 
provenientes da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
e de revisão geral de trens são reconhecidas e mensuradas em conformida-
de com o pronunciamento técnico cpc 30. A contraprestação a ser recebida 
pela companhia para os serviços de modernização de trens e de manuten-
ção preventiva e corretiva e de revisão geral da frota é um recebível reconhe-
cido como um ativo financeiro. O ativo financeiro é mensurado ao valor justo 
de serviços de modernização e manutenção preventiva e corretiva e de revi-
são geral da frota da linha 8 - diamante da cptm no reconhecimento inicial. 
Sobre o recebível referente aos serviços de modernização da frota dedicada 
à linha 8 - diamante da cptm, que será recebido ao longo do prazo do contra-
to de concessão administrativa, os juros calculados com base no método da 
taxa de juros efetiva são reconhecidos mensalmente no resultado como re-
ceita financeira. A liquidação do recebível referente aos serviços de manuten-
ção preventiva e corretiva e de revisão geral de trens é de curto prazo, e, 
consequentemente, não há reconhecimento de juros no resultado. h) Imobi-
lizado - Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. A depre-
ciação é calculada pelo método linear a taxas que levam em consideração o 
tempo de vida útil estimado dos bens. A vida útil estimada, os valores residu-
ais e os métodos de depreciação são revisados nas datas de encerramento 
das demonstrações financeiras, e o efeito de quaisquer mudanças nas esti-
mativas é contabilizado prospectivamente. Um item do imobilizado é baixado 
após a alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultan-
tes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa 
de um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores 
recebidos na venda e o valor contábil do ativo e reconhecidos no resultado. i) 
Passivos circulantes e não circulantes - Demonstrados por valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes en-
cargos e das variações monetárias e cambiais incorridos até as datas de 
encerramento das demonstrações financeiras, sendo essas variações regis-
tradas na demonstração do resultado. j) Provisões - Reconhecidas quando 
a companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada como resulta-
do de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja 
necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segu-
rança. A provisão é quantificada ao valor presente do desembolso esperado 
para liquidar a obrigação, usando a taxa adequada de desconto de acordo 
com os riscos relacionados ao passivo. k) Juros sobre o capital próprio - 
Os juros sobre o capital próprio pagos ou a pagar são originalmente contabi-
lizados no resultado como despesa financeira, sendo posteriormente reverti-
dos na apuração do lucro líquido como despesa financeira e demonstrados 
como destinação dos lucros acumulados na demonstração das mutações do 
patrimônio líquido, como dividendos pagos ou a pagar, segundo a essência 
da operação. O benefício fiscal dos juros sobre o capital próprio é reconheci-
do na demonstração do resultado, na rubrica “imposto de renda e contribui-
ção social - correntes”. l) Obrigações por contratos onerosos - Obrigações 
presentes resultantes de contratos onerosos são reconhecidas e mensura-
das como provisões. Um contrato oneroso existe quando os custos inevitá-
veis para satisfazer as obrigações do contrato excedem os benefícios econô-
micos que se espera que sejam recebidos ao longo do mesmo contrato. m) 
Tributação - imposto de renda e contribuição social - Impostos correntes 
- A provisão para imposto de renda e contribuição social está baseada no 
lucro tributável do exercício. O lucro tributável difere do lucro apresentado na 
demonstração do resultado, porque exclui receitas ou despesas tributáveis 
ou dedutíveis em outros períodos, além de excluir itens não tributáveis ou 
não dedutíveis de forma permanente. A provisão para imposto de renda e 
contribuição social é calculada com base nas alíquotas vigentes, sendo o 
imposto de renda e a contribuição social calculados às alíquotas de 25% e 
9%, respectivamente. A despesa de imposto de renda e contribuição social 
correntes é calculada com base nas leis e nos normativos tributários promul-
gados nas datas de encerramento das demonstrações financeiras, de acordo 
com os regulamentos tributários brasileiros. A administração avalia periodica-
mente as posições assumidas na declaração de renda com respeito a situa-
ções em que a regulamentação tributária aplicável está sujeita à interpreta-
ção que possa ser eventualmente divergente e constitui provisões, quando 
adequado, com base nos valores que espera pagar ao fisco. Impostos diferi-
dos - O imposto de renda e a contribuição social diferidos (“impostos diferi-
dos”) são reconhecidos sobre as diferenças temporárias existentes nas datas 
de encerramento das demonstrações financeiras entre os saldos de ativos e 
passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras e as bases fiscais 
correspondentes usadas na apuração do lucro tributável, incluindo saldo de 
prejuízos fiscais, quando aplicável. Os impostos diferidos passivos são geral-
mente reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáveis, e os 
impostos diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças tempo-
rárias dedutíveis, apenas quando for provável que a companhia apresentará 
lucro tributável futuro em montante suficiente para que tais diferenças tempo-
rárias dedutíveis possam ser utilizadas. A recuperação do saldo dos impos-
tos diferidos ativos é revisada nas datas de encerramento das demonstra-
ções financeiras, e, nos casos aplicáveis, quando não for mais provável que 
lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para permitir a recuperação de 
todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo montante que se 
espera que seja recuperado. Impostos diferidos ativos e passivos são mensu-
rados às alíquotas aplicáveis ao exercício no qual se espera que o passivo 
seja liquidado ou o ativo seja realizado, com base nas alíquotas previstas na 
legislação tributária vigente nas datas de encerramento das demonstrações 
financeiras, ou quando uma nova legislação tiver sido substancialmente 
aprovada. A mensuração dos impostos diferidos ativos e passivos reflete as 
consequências fiscais que resultariam da forma na qual a companhia espera, 
nas datas de encerramento das demonstrações financeiras, recuperar ou li-
quidar o valor contábil desses ativos e passivos. Imposto de renda e contri-
buição social - correntes e diferidos - O imposto de renda e a contribuição 
social correntes e diferidos são reconhecidos como despesa ou receita no 
resultado do exercício, exceto quando estão relacionados a itens registrados 
diretamente em outros resultados abrangentes ou no patrimônio líquido, caso 
em que os impostos também são reconhecidos diretamente em outros resul-
tados abrangentes ou no patrimônio líquido. Os detalhes estão divulgados na 
nota explicativa nº 13. 3. Novas Normas e Interpretações de Normas - Ado-
ção de novos pronunciamentos, alterações e interpretações emitidos pelo 
cpc e normas publicadas em 31/12/2016 - As normas e alterações das nor-
mas existentes a seguir foram publicadas e são obrigatórias para os exercí-
cios iniciados após 1º de janeiro de 2016, as quais foram adotadas pela 
companhia: Norma - Descrição - Impacto nas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas - Alteração à IAS 16 e IAS 38 - Métodos Aceitá-
veis de Depreciação e Amortização - CPC 27 - Ativo Imobilizado e CPC 04 
(R1) - Ativo Intangível - O objetivo da publicação é estabelecer que não é 
apropriado definir a base de depreciação e amortização como sendo o pa-
drão esperado de consumo, por parte da companhia, dos futuros benefícios 
econômicos de um ativo. Vigência a partir de 1º de janeiro de 2016. - As alte-
rações da IAS 16 e IAS 38 não provocaram impactos relevantes nas demons-
trações financeiras da Companhia. Alteração à IFRS 10 e IAS 28 - Venda ou 
Contribuição de Ativos entre um Investidor e Associado ou “Joint Venture” 
(Negócio em Conjunto) - CPC 18 (R2) - Investimento em Coligada, em Con-
trolada e em Empreendimento Controlado em Conjunto - O objetivo da alte-
ração é corrigir a inconsistência entre os requisitos da IFRS 10 - Demonstra-
ções Financeiras Consolidadas e da IAS 28 - Investimentos em Coligada, 
Controlada e Negócio em Conjunto, ao lidar com a perda de controle de uma 
subsidiária que é contribuída para uma coligada, controlada ou negócio em 
conjunto. Vigência a partir de 1º de janeiro de 2016. - As alterações da IFRS 
10 e IAS 28 não provocaram impactos relevantes nas demonstrações finan-
ceiras da Companhia. Alteração à IFRS 10 e IAS 28 - Entidade de Investi-
mento - Exceções - Alteração à Regra de Consolidação - CPC 18 (R2) - In-
vestimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado 
em Conjunto - A emissão: (a) esclarece àqueles que atendem à definição de 
entidade de investimento como consolidar seus investimentos e relaciona as 
exceções à regra; e (b) permite que outras entidades mantenham, na aplica-
ção da equivalência patrimonial, a mensuração do valor justo por meio do 
resultado utilizada pelos seus investimentos (coligada ou negócio em conjun-
to) e não prossigam com a consolidação. Vigência a partir de 1º de janeiro de 
2016. A alteração da IFRS 10 e IAS 28 não provocou impacto relevante nas 
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Saldo em 31/12/2015 2.405
Adições 10.461
Reversões   (1.527)
Saldo em 31/12/2016  11.339
12. Patrimônio líquido - a) Capital social - O capital social autorizado e 
subscrito, conforme assembleia geral realizada em 15 de março de 2010, é 
de 288.750.000 Ações ordinárias nominativas com valor nominal de r$1,00, 
totalmente integralizado, cujas ações estão penhoradas em favor do bndes 
como garantia do financiamento bancário descrito na nota explicativa nº 10.
As ações estão distribuídas da seguinte forma:
Acionistas Quantidade de ações
Inversiones en Concesiones Ferroviarias, S.A. (98%) 282.975.000
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (1%) 2.887.500
CAF Brasil Indústria e Comércio, S.A. (1%)     2.887.500
Total 288.750.000
As companhias brasileiras devem registrar no banco central do brasil - bacen 
os investimentos estrangeiros e os respectivos lucros capitalizados, para per-
mitir a remessa de dividendos ou a repatriação do capital. O capital estran-
geiro em 31/12/2016 está registrado no bacen, e a remessa de dividendos, a 
repatriação e os reinvestimentos externos estão sujeitos à regularização do 
bacen. b) Constituição de reservas e destinação do resultado - A reserva 
legal é constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício 
social nos termos do artigo 193 da lei nº 6.404/76, Até o limite de 20% do 
capital social. O estatuto social da companhia prevê a forma de distribuição 
dos lucros apurados nas datas de encerramento das demonstrações finan-
ceiras, os quais, quando distribuídos, são debitados diretamente à rubrica 
“lucros acumulados”. c) Juros sobre o capital próprio e dividendos - Em 
27/09/2016, foram aprovados para distribuição os juros sobre o capital pró-
prio (tjlp) por conta de lucros gerados em 2016, no montante de r$11.469, 
Pagos integralmente em outubro de 2016. Em 30 de novembro de 2016, 
foram aprovados para distribuição dividendos aos acionistas no montante de 
r$14.000, Bem como juros sobre o capital próprio (tjlp) por conta de lucros 
gerados em 2016, no montante de r$7.807, Pagos integralmente em dezem-
bro de 2016. Em 30 de dezembro de 2016, foram aprovados para distribuição 
dividendos aos acionistas no montante de r$30.000, Bem como juros sobre 
o capital próprio (tjlp) por conta de lucros gerados em 2016, no montante de 
r$7.718. Em 31/12/2016, está em aberto na rubrica “juros sobre o capital 
próprio a pagar” o valor integral dos dividendos dos juros sobre o capital 
próprio (tjlp) no montante líquido de r$6.561 (Irrf no valor de r$1.158). 13. 
Imposto de renda e contribuição social - a) Diferidos - O imposto de renda 
e a contribuição social diferidos são registrados para refletir os efeitos fiscais 
futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre as bases fiscais de ativo 
e passivo e o respectivo valor contábil. O imposto de renda e a contribuição 
social diferidos têm a seguinte origem:
Ativo não circulante: / Diferenças temporárias:       2016      2015
Provisão para - PLR - 103
Provisão para riscos  11.339 241
Provisão para ICMS 901 -
Outras provisões         130        102
 12.370 446
Alíquota de IR e CS nominal        34%       34%
Total de imposto de renda e CS diferidos ativos      4.206        152
Passivo não circulante: / Ajuste financeiro pelo 
 Contrato de Concessão Administrativa 392.047 337.499
Diferença de base RTT x Lei nº 12.973/14 (2.627) (17.399)
Outros              -        148
Total 389.420 320.248
Alíquota de IR e CS nominal        34%        34%
Total de IRe CS diferidos passivos  132.403  108.884
Total de IR e CS diferidos líquidos (128.197) (108.732)
b) Correntes - A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alí-
quotas fiscais combinadas e da despesa de imposto de renda e contribuição 
social debitada ao resultado é demonstrada como segue:
      2016      2015
Lucro antes do IR e da CS 156.111 151.392
Alíquota combinada de IR e CS       34%       34%
IR e CS à taxa nominal (53.078) (51.473)
Juros sobre o capital próprio 9.178 7.669
Outros        768          49
Despesa de imposto de renda e contribuição social  (43.132)  (43.755)
Imposto de renda e contribuição social:
Correntes (23.667) (20.060)
Diferidos (19.465) (23.695) 
14. Resultado financeiro        2016      2015
Receitas financeiras: 
Ajuste financeiro - Contrato de
 Concessão Administrativa - ICPC 01 (R1) 222.219 204.224
Rendimento de aplicações financeiras      9.328      8.476
Total 231.547 212.700
Despesas financeiras:
Juros sobre empréstimos de partes relacionadas (5.781) (5.189)
Juros sobre empréstimos e financiamentos (69.493) (63.340)
Imposto sobre Operações Financeiras - IOF (468) (369)
Despesa com comissões bancárias (103) (92)
Outras     (1.165)    (1.907)
Total (77.010) (70.897)
Variação cambial, líquida:
Variação cambial ativa 1 11
Variação cambial passiva            (4)         (41)
Total            (3)         (30)
Resultado financeiro  154.534  141.773
15. Instrumentos financeiros - Considerações gerais e políticas - Políticas 
para derivativos - A companhia contrata operações envolvendo instrumentos 
financeiros, todos registrados em contas patrimoniais, que se destinam a 
atender às suas necessidades operacionais e financeiras. São contratados 
aplicações financeiras, empréstimos com partes relacionadas e instrumentos 
financeiros derivativos. A gestão desses instrumentos financeiros é realizada 
por meio de políticas, definição de estratégias e estabelecimento de sistemas 
de controle, a qual é monitorada pela tesouraria corporativa do grupo caf, 
na espanha. Políticas para contratação de instrumentos financeiros derivati-
vos - Em virtude das obrigações financeiras assumidas pela companhia em 
moedas estrangeiras decorrentes de empréstimos com partes relacionadas 
e da importação de insumos produtivos, a administração, seguindo diretrizes 
da tesouraria corporativa, pode contratar operações com instrumentos finan-
ceiros derivativos para minimizar riscos cambiais, obedecendo aos níveis de 
exposição vinculados a esses riscos. Conforme mencionado na nota explica-
tiva nº 2.C)(i), no exercício findo em 31/12/2016, não foram contratadas ope-
rações com instrumentos financeiros derivativos. Fatores de risco financeiro 
- a) Risco de crédito - O risco de crédito refere-se ao risco de uma contra-
parte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a companhia a 
incorrer em perdas financeiras. Atualmente, a companhia mantém transações 
comerciais com empresas e órgãos governamentais e também com partes 
relacionadas conforme detalhado na nota explicativa nº 9. A administração 
não tem identificado risco significativo de crédito na realização das contas 
a receber, tampouco registrou provisão para créditos de liquidação duvidosa 
em 31/12/2016 e de 2015. Adicionalmente, a companhia considera baixo o 
risco de crédito das operações que mantém em instituições financeiras com 
as quais opera, que são consideradas pelo mercado como de primeira linha. 
b) Risco de taxa de câmbio - O risco associado decorre principalmente de 
compromissos de compras em moeda estrangeira com partes relacionadas 
e caixa mantido em moeda estrangeira. Em 31/12/2016, a companhia não 
estava sujeita a relevante exposição cambial. A companhia não contratou 
instrumento financeiro derivativo em 31/12/2016 e de 2015 para proteção 
de sua exposição cambial relevante. c) Gestão de capital - Os objetivos da 
companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade 
de continuidade da companhia para oferecer retorno aos acionistas e benefí-
cios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital 
ideal para reduzir esse custo. Condizente com outras empresas do setor, a 
companhia monitora o capital com base na evolução do seu lucro líquido e 
do retorno sobre o investimento (“return on investment - roi”). Esse índice 
corresponde a:
Lucro líquido do exercício findo em 31/12/2016 112.979
Capital social 288.750
Retorno sobre o investimento 0,3913
16. Receita líquida       2016      2015
Receita bruta de serviços prestados 106.001 94.499
Receita bruta de venda de produtos - 212
Impostos incidentes sobre o faturamento  (33.142)  (29.801)
Total   72.859   64.910
17. Despesas por natureza       2016      2015
Despesa com serviços de manutenção contratados (36.706) (32.531)
Salários e benefícios aos empregados (12.981) (11.265)
Matérias-primas e materiais de consumo utilizados (5.925) (4.597)
Despesa com serviço de industrialização de trens (2.169) (980)
Seguros (1.274) (1.334)
Depreciação (8) (13)
Provisão para realização de ICMS (901) (101)
Provisões para riscos  (8.936) (241)
Outras    (2.382)    (4.229)
Total  (71.282)  (55.291)
Classificadas como:
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados (58.899) (52.564)
Despesas gerais e administrativas  (12.383)    (2.727)
Total  (71.282)  (55.291)
18. Cobertura de seguros - A companhia adota a política de contratar 
cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos para cobrir eventuais 
sinistros, considerando a natureza de sua atividade. 19. Autorização das 
demonstrações financeiras - As presentes demonstrações financeiras da 
companhia foram aprovadas e autorizadas pela diretoria para emissão em 
reunião ocorrida em 24 de fevereiro de 2017. 
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asese se se e se sesee eeseesee eeee e de ede laboração das demonstrações finanfinanceicei-
cipppaisaisais ais ais ais ais ais ais aiais aisis iss s s políp ticas contábeis - As demonstrações fi-
as e estestestststtttstststttão aão aãão ãoãoãããoãoãoãoão presentadas em conformidade com as 

das no brasirasiasiiiasirasiiisiil qql, qll ql, ql,, qqque cue cuuuee ccomproompreendeendem aem aquelquelas ias incluncluídasídas

CircCirculanulanulannntet 246.571 237.131
Não Nãoo circircircircirccircirircrcir ulante 1.007.776 992.408
(*) ( ) ) EmEmEmEmEmEm 3EmEmmEmm 1/12/2016 e de 2015, referem-se às contas a receber geradas pelos 
tratratrabbtrabtrabbbtrara alhos realizados na fabricação dos trens novos, reconhecidos de acordo
com o pronunciamento técnico cpc 17. Desse saldo, r$974.135 (R$751.915 
Em 31/12/2015) referem-se ao ativo financeiro mensurado a valor justo de 
serververvve içosiçosiçosiçosçç de de  de modemommomm rnização, ma,,, nutençãoçç  prepppp ventiva e corretiva e de revisão 
geragera  dal daa frofroota dta ddddta ddddaa linha ha ahaaaha a ha 8888 - 88 - 8 - diamdidia anteantee da  da  cptmcptmcptm nonnono nono nonnono no no reconhecciiiimenimenmento ito inicinicicial, aalal, , conconcon-
formformormmmmrmmmmmeeeeee o contcontratorato dededede dededede e d concconcessãssãssãããããããão ado ao ado ado ado ao ao adoo miminimministststrtrararastrstr tivativa, e , e ee regirrrrrr stradddododo dddd e acordordoododododd  com a aaaa
inteinnntententetententntntent rpretação técncniccniccncncccncccncnc a icicpc 0pc 0011 1 (1 (1 (1 (r1 1 (11 1). 6. Estotoqoqtotototooquesue     201620   2015
EEsEsEsEsEstoEsEEsEs que em prococococeocceocococ sso - 613
MMMMateMMM rial para mmmmaam nutençãoãoão 3.413 1 1.441
AAdiaAAA ntamento aaaaa fa fornecedoodorres       299       244
TTotal   3.44000   2.298
7. Impostos a rereeeeeccupecupecuupcupcupcupecupeccucupeerarrarrar rar    201601601620166   2015
ICMS 905 899
Provisão para não realização de ICMS (901) -
Contribuição para o COFINS 53.793 56.408
Programa de Integração Social - PIS 11.676 12.244
Antecipações de - IRPJ 130 1.031
Antecipações de - CSLL 181 502
IRRF b li õ fi i 130 64

testes do udo uso contínuo do aatttitivtivotititi . Quaisqaaisaisaisqaisqaisqaisqisqisqueruerueeruer uer ganhganhganhganhos oos oos oos oos ou peu peu peu peu perdasrdasrdasrdas nanana na  na vendvendvendvenda oua oua oua oua ou baibai bai baixaxaxaxa xa 
de um item do imobilizadzadadadadadadadadaddadadadzaaaaa o são dedeeeeededeedetermermi dinados ppela ela difdiferença entre e os v lalores 
rececebidobidoidoidodob doos nas nas nas nas nas nas naa venven ven venve vevenda eda eda eda eda eeda eda eda e oooooo v ooooooooooo alor conononnnnnntábitábit l dol d  ativo ee rec rer onhecidos no resresre ultaultado. do. i) i) i) ))))
PassPasPassPassPasPasPasPassPassPassPasassPassPasPaPaPP iiiivos ciri culantes e não circul tl tlantes - DemooDemomoooDemoooonstrnsn adoss por porr val vavalvalaalvalvalvalvalva ooooresoo  conhhe-
ccidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicávávávávávávvável, e dos corrorrreesesespesposesesesese ndentes en-
cargos e das variações monetárias e cambiaiaiaiaissaiaiaiai  incorridos sss s até as datas de 
encerramento das demonstrações financeirasss, s, ss, s, s, , ss, endoe  esssaasasass vasasasas ariações regggggisisisiss---
tradas na demonstração do resultado. j) Provvovivivovovovv ssões - Recoecoococococcconhecidas quauauaauauaaaandndo ndo ndonndnnn
a companhia tem uma obrigação presente oooooooouu nãu uuuuuu o foo rmalalizizzadizizizi a como rrrrrrrrrrrreeeesulesuesuleee tatata-
do de eventos passados, sendo provável qqqqqqqque uu ma sma saídaíddaddadadadadd  de recursrsrsossorssorsrs  seja
necessária para liquidar a obrigação e o valalalalalalalalala or po ossaa ser serrrrrerr e est  imado cocococoocoocoococomm sem gu-
rança. A provisão é quantificada ao valor pppreprppppr sente doo de dddededesdededed embolso o o o eespee rado
para liquidar a obrigação, usando a taxaxaaaaaaa ade a quada dea dedededededededede desconto o o do ddededd  acordo 
com os riscos relacionados ao passivo. kk) Jk) Jk uros sobsobbbbbbbbbbrre o capitaaalaalaaaa  próp prio - -  
Os juros sobre o capital próprio pagos ooooou au auu au au au a uuu pagapagapagapagapagar sãr sããããr sããr sãr sãoooooo oro iginalmeeeente ntntentennteennnte contcontcontcontabiiabiiabiabi---
lizados no resultado como despesa financeira, sendo posteriormente reverti-
dosdosdosdosdos dos na ana ana ana ana ana apurapurapurapurapurapurap çãoçãoçãoçãoção ção ç do ldo ldo ldo ldo ldo lucroucroucroucroucroucro líqlíqlíqlíq líq líqquidouidouidouidouidouido comcomcomcom com como deo deo deo deo deo despesspesspesspesesspesspespp a fina finfina fifinfifina fifina fia fifina fifi anceira e demonstrados 
como des destinatinaçãoção dosdos lucrlucros acumuladolados na dem demonnnnnstonnnnnnnn ração das mutações do
patrimônio líquido, como dividendos pagos ou a pppa ppppppppppppppppaagaraaa , segundo a essência 
da operação. O benefício fiscal dos juros sobre oe oooooooooo ccca ca capcccccc ital próprio é reconheci-
do ndo na dea demonsmonstraçtração dão do reo resultsultado,ado, nana rubrrrubrubbricaicaaaaicacaaacaaiccaa “i“ii“im“im“im“imp“im“im“im““i“i“im“im“i“i osto de renda e contribui-

Total
Alíquota de IR e CS nominal
Total de IRe CS diferidos passivos
Total de IR e CS diferidos líquidos
b) Correntes - A conciliação da despesa calculad
quotas fiscais combinadas e da despesa de impos de renda 

isocisocicisocisocicisocicial dal dal dal dal dal dal daalal dal dal debiteebeeeee ada ao resulsusullululsulsuulltadotadotadtadoadoadoadotatadotadotado é dé dé dé dé dé dé é d é demonemonememonemonemonemon tstrastrastrastrastrastradda cda cda cda cda cda como omo mo omoomoomomoomomomomoomo ss

LLLucrLucLuLLLLL o antestess sssss do IR e e eee da Cdd S
AAAAlíqAlAl uota cocoombinadadaa a daa daa de IR e CCSSS
IIR eIRII  CS à tà tatatà tt xa nominmininnnminininnnalaal
JuroJJu s sobrebrebrere brebrre o capital prprpró ió ióprióprióprioooo
OutrO os
DespDespesa esa a ddde iddddd mpossssssstoo dto dto to de ree rendandanda e coe connntntrintribuiçbuição são sso sssssocoococociociaoocococoo
IImpoImpoImpoImpoImpostostosto ddde rdddddd enda e ce controntrontrib iibuiibuiibuiibuiibui ãçãoçãoçãoçãoção isocisocisocisocisoci lal:al:al:al:al:
Correntes
Diferidos
14. Resultado financeiro 
Receitas financeiras:
Ajuste financeiro - Contrato de
Concessão Administrativa ICPC 01 (R1)

Aos Administradores e Acionistas da Ctrens - Companhia de Manutenção - Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras da Ctrens - Companhia 
de Manutenção (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2016 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Ctrens - Companhia de Manutenção em 31/12/2016, o desempenho de suas operações 
e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião - Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações 
financeiras - A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e com o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando possam influen-

ciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte 
de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 
• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos 
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2017
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU - Auditores Independentes André Rafael de Oliveira
CRC nº 2 SP 011609/O-8  Contador - CRC nº 1 SP 220308/O-1

 Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Financeiras

Agenor Marinho Contente Filho - Diretor Geral -Alessandre Edo Toso - Diretor Renata Cristina Teixeira - Contadora - CRC 1SP195024/O-4
Diretoria Contadora

Alpha Saneamento Participações S.A. 
CNPJ/MF nº 20.917.766/0001-42 - NIRE 3530046911-9

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Data, Hora e Local: 10/11/2016, às 11 horas, na sede social, Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, Eldorado 
Business Tower, Pinheiros, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: 
Marcelo Renaux Willer - Presidente, Guilherme de Puppi e Silva - Secretário. Deliberações Aprovadas por 
Unanimidade: (A) Em AGO: (i) O relatório das contas da diretoria, bem como as demonstrações fi nanceiras da 
Companhia, em especial, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações de Resultados do Exercício referentes ao exercício 
encerrado em 31/12/2015; (ii) Em decorrência da não operacionalização da Companhia, não houve lucro líquido apurado 
no exercício de 2015, não existindo, dividendos a serem distribuídos; e (iii) Os Acionistas autorizam a Administração a 
executar todos os procedimentos necessários para implementar as deliberações aprovadas. (B) Em AGE: (i) Aumento do 
capital social no valor de R$8.994.500,00, com a emissão de 8.994.500 novas ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal, passando o capital social de R$1.200,00, dividido em 1.200 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
para R$8.995.700,00, dividido em 8.995.700 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. (ii) A totalidade das novas 
ações seja subscrita pela acionista Alphaville Urbanismo S.A., conforme Boletim de Subscrição, mediante a 
capitalização do valor constante da conta de adiantamento para futuro aumento de capital concedido à Companhia pela 
subscritora, desprezados os centavos. (iii) Alterar o “caput” do artigo 5º do Estatuto Social: “Artigo 5º: O capital social da 
Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$8.995.700,00, dividido em 8.995.700 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal.”. (iv) Consolidar o Estatuto Social. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São 
Paulo, 10/11/2016. Mesa: Marcelo Renaux Willer - Presidente, Guilherme de Puppi e Silva - Secretário. Alphaville 
Urbanismo S.A. e Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. Representadas por Marcelo Renaux Willer e 
Guilherme de Puppi e Silva. JUCESP nº 91.696/17-3 em 22.02.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral

Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.
Subsidiária Integral - CNPJ/MF nº: 10.529.756/0001-86 - NIRE nº 35.300.363.493

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Data, Hora e Local: 09/09/2016, às 10 horas, na sede social, Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, Eldorado 
Business Tower, Pinheiros, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: 
Marcelo Renaux Willer - Presidente, Guilherme de Puppi e Silva - Secretário. Deliberações Aprovadas por 
Unanimidade: (A) Em AGO: (i) O relatório das contas da diretoria, bem como as demonstrações fi nanceiras, em 
especial, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações de Resultados do Exercício referentes ao exercício encerrado em 
31/12/2015; (ii) O prejuízo no montante de R$38.119,65, é integralmente destinado à conta de prejuízos acumulados, 
no patrimônio líquido da Companhia; (iii) Reeleição da Diretoria, com mandato de um ano, permanecendo em seus 
cargos até a realização da assembleia geral que irá deliberar sobre as demonstrações fi nanceiras de 2016: Marcelo 
Renaux Willer, brasileiro, viúvo, arquiteto, RG nº 1.909.667-0/SSP-PR, CPF/MF nº 536.351.329-34, para Diretor 
Presidente; Ricardo Leonel Scavazza, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 28.451.965-0 SSP/SP, 
CPF/MF nº 148.090.838-02, para Diretor Vice-Presidente e Financeiro; Camillo Thiago de Campos Baggiani, 
brasileiro, casado, administrador, RG nº 32.324.757-X SSP-SP, CPF/MF nº 303.039.708-47, para Diretor de Planejamento 
e Novos Negócios; Guilherme de Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, CPF/
MF nº 962.476.229-53, para Diretor Administrativo e de Relações com Investidores; Klausner Henrique Monteiro 
da Silva, brasileiro, engenheiro civil, casado, RG nº 26.870.678-5 SSP-SP, CPF/MF nº 251.391.458-98, para Diretor 
Comercial; Claudia Maria Ayres Yassuda, brasileira, separada judicialmente, arquiteta, RG nº 9.363.189-3 SSP-SP, 
CPF/MF nº 116.041.188-30, para Diretora de Negócios; e Fernando Orsi Lopes Cavalcante, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, RG nº 28.918.039-9, CPF/MF nº 270.197.708-86, para Diretor de Operações, todos residentes em São 
Paulo/SP, com mandato de 01 ano, até a próxima AGO ou até que haja a eleição de seus substitutos, os quais 
declararam, que não estão condenados por crime, ou pena que vede, ainda que temporariamente, o exercício de 
atividades mercantis. (B) Em AGE: (i) Aumento do capital social no valor de R$77.750,00, com a consequente emissão 
de 77.750 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, passando o capital social de R$1.000,00, dividido 
em 1.000  ações, para R$78.750,00, dividido em 78.750  ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. (ii) A 
totalidade das novas ações sejam subscritas pela acionista Alphaville Urbanismo S.A., conforme boletim de 
subscrição, e totalmente integralizadas no presente ato, mediante a conversão do saldo constante da conta de 
adiantamentos para futuro aumento de capital, os quais foram concedidos à Companhia pela subscritora, desprezados 
os centavos, com base no Balanço Patrimonial de 2016. (iv) Alterar a redação do “caput” do artigo 5º do Estatuto 
Social: “Artigo 5º O capital social da Companhia é de R$78.750,00, totalmente integralizado e dividido em 78.750 
ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.”. (v) O saldo excedente da conta de adiantamento para 
futuro aumento de capital, no montante de R$6,74, será destinado para a constituição de Reserva de Capital. (vi) 
Consolidar o Estatuto Social. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 09/09/2016. Mesa: Marcelo 
Renaux Willer - Presidente, Guilherme de Puppi e Silva - Secretário. Acionista: Alphaville Urbanismo S.A. 
Representada por: Marcelo Renaux Willer e Guilherme de Puppi e Silva. JUCESP nº 120.328/17-3 em 
09.03.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do INX SSPI Bonds Fundo
 de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados CNPJ/MF sob o nº 19.832.159/0001-09

Prezados Cotistas, INTRADER DTVM LTDA., situada na Rua Ramos Batista, 152, 1º Andar, Vila Olímpia, São Paulo – SP, na quali-
dade de administradora do INX SSPI BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 19.832.159/0001-09 (“Fundo”), vimos pela presente convocá-los, nos termos do artigo 20.5 e seguintes 
do Regulamento, para participar da Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas, que será realizada no dia 07 de abril de 2017, às 
18:00 horas em primeira chamada, na sede da Administradora, sendo que na oportunidade serão discutidas e votadas as seguintes 
matérias: 1) Substituição da Gestora do Fundo e indicação de Nova Gestora; 2) Aprovar a realização de due diligence na documentação 
comprobatória dos créditos pertencentes ao Fundo e a elaboração do respectivo relatório de due diligence a ser apresentado aos 
Cotistas e à Comissão de Valores Mobiliários, no prazo de 15 dias contados de sua finalização; 3) Aprovar a contratação de escritório 
especializado para realizar a due diligence acima referida; 4) Tendo em vista que o Fundo não realiza aquisição de créditos desde 
junho de 2016, aprovar o encerramento dos trabalhos do Consultor de Crédito e a correspondente exclusão desse prestador de 
serviços do Regulamento, alterando os artigos correspondentes; 5) Alterar a denominação do Fundo para “INX BONDS FUNDO 
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS”; 6) Alterar o Periódico de publicação para Jornal 
Empresas & Negócios, ratificando, inclusive a publicação dessa Convocação; tendo em vista que o Diário do Comércio encerrou 
a distribuição física do jornal; 7) Consolidar o Regulamento, tendo em vista as alterações acima; 8) Outros assuntos de interesse 
geral. Maiores detalhes sobre as matérias poderão ser obtidos na sede do Administrador do Fundo, em horário comercial e/ou no 
site do Administrador do Fundo - www.intraderdtvm.com.br. Colocamo-nos também à disposição para eventuais esclarecimentos 
que se façam necessários pelo tel. (11) 3198.5151. São Paulo, 22 de março de 2017. Atenciosamente, INTRADER DTVM LTDA.
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MADEIRA ENERGIA S.A. - MESA E SUA CONTROLADA
CNPJ 09.068.805/0001-41

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM MILHARES DE REAIS

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
EM MILHARES DE REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO - EM MILHARES DE REAIS

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
EM MILHARES DE REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA

Controladora Consolidado

Ativo Nota

31 de
dezembro

 de 2016

31 de
dezembro 

de 2015

31 de
dezembro 

de 2016

31 de
dezembro 

de 2015
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 4 736 1.169 57.974 299.963
 Contas a receber 5 332.552 300.931
 Imposto de renda e contribuição social a recuperar 151 167 34.575 36.926
 Tributos compensáveis 6 1.262 14.302
 Estoques 42.089 23.481
 Depósitos em garantia 7 37.771 46.147
 Dispêndios reembolsáveis 8 925.985 830.936
 Despesas pagas antecipadamente 9 65.809 39.351
 Outros ativos 181 205 21.948 16.182

1.068 1.541 1.519.965 1.608.219
Não circulante
 Tributos compensáveis 6 257 262 1.394 1.418
 Depósitos em garantia 7 317.557 499.028
 Dispêndios reembolsáveis 8 32.687
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 10 588.161 620.581
 Despesas pagas antecipadamente 9 209.593 13.531
 Outros ativos   12 15.131

257 262 1.116.717 1.182.376
Investimento em controlada 11 7.398.576 7.518.357
Imobilizado 12 22.242.621 21.978.007
Intangível 13   197.780 202.379

7.398.833 7.518.619 23.557.118 23.362.762

     
Total do ativo 7.399.901 7.520.160 25.077.083 24.970.981

Controladora Consolidado

Passivo e patrimônio líquido Nota

31 de
dezembro

 de 2016

31 de
 dezembro

de 2015

31 de
 dezembro

de 2016

31 de 
dezembro

de 2015
Circulante
 Fornecedores 14 3 6 661.726 976.217
 Salários e encargos a pagar 49 78 2.668 2.678
 Empréstimos e financiamentos 15.1 560.747 440.915
 Debêntures 15.2 41.612 9.864
 Impostos e contribuições 16 18 53.529 31.753
 Adiantamentos de clientes 17 86.697
 Cauções em garantia 18 115.891 114.169
 Encargos regulamentares e setoriais 48.507 40.275
 Concessões a pagar 19 20.649 19.301
 Provisões socioambientais 20 116.454 63.890
 Provisão para contingências 21 552.478 355.973
 Outros passivos 22 722.176 1.157 731.353 9.725
 Outras provisões 23   225.412  

722.246 1.241 3.131.026 2.151.457
Não circulante
 Empréstimos e financiamentos 15.1 10.445.639 10.427.165
 Debêntures 15.2 4.020.316 3.634.073
 Impostos e contribuições 16 26.737 38.377
 Adiantamentos de clientes 17 260.941
 Cauções em garantia 18 234.266 219.590
 Concessões a pagar 19 241.439 226.896
 Obrigações vinculadas à concessão 8.655 5.653
 Provisões socioambientais 20 263.482 266.602
 Provisão para contingências 21 27.868 10.983
 Outras provisões 23 210.325
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 24 259.038 267.822 259.038 267.822

259.038 267.822 15.527.440 15.568.427
Total do Passivo 981.284 269.063 18.658.466 17.719.884
Patrimônio líquido 25
 Capital social 9.546.672 9.761.952 9.546.672 9.761.952
 Prejuízos acumulados (3.128.055) (2.510.855) (3.128.055) (2.510.855)

6.418.617 7.251.097 6.418.617 7.251.097
Total do passivo e do patrimônio líquido 7.399.901 7.520.160 25.077.083 24.970.981

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Controladora Consolidado

Nota 2016 2015 2016 2015

Receita operacional líquida 27 2.802.554 2.604.869

 Receita líquida de venda de energia 2.802.554 2.604.869

Custos do serviço de energia elétrica 28 (a) (1.844.691) (2.082.620)

 Custo com venda de energia elétrica (961.370) (1.393.144)

 Custo de operação (883.321) (689.476)

Lucro operacional bruto 957.863 522.249

 Despesas gerais e administrativas 28 (b) (975) (3.323) (146.593) (152.229)

 Outras receitas/(despesas) 685 (36)

 Participação nos resultados de subsidiária 11 (509.780) 13.730   

Resultado operacional (510.755) 10.407 811.955 369.984

 Receitas financeiras 29 97 898 146.200 156.717

 Despesas financeiras 29 (115.326) (21) (1.551.719) (1.123.658)

Despesas financeiras, líquidas (115.229) 877 (1.405.519) (966.941)

Lucro/(Prejuízo) antes do imposto de renda 
 e da contribuição social (625.984) 11.284 (593.564) (596.957)

 Imposto de renda e contribuição social diferidos 8.784 6.742 (23.636) 614.983

(Prejuízo)/Lucro do período (617.200) 18.026 (617.200) 18.026

(Prejuízo)/Lucro básico e diluído por lote de mil
  ações ordinárias (em reais) 26 (60,13) 1,86

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM MILHARES DE REAIS

Nota Subscrito
A integralizar

(Nota 23 (ii))

Lucro 
(prejuízos)

acumulados

Adiantamento
para futuro

aumento
 de capital Total

Em 1 de janeiro de 2015 25 9.761.952 (306.246) (2.528.881) 68.076 6.994.901
Total do resultado abrangente 
 do período
 Lucro do período   18.026  18.026
Total do resultado abrangente 
 do período   18.026  18.026
Total de contribuições de acionistas
 Aumento de capital em 08.01.2015 22.230 22.230
 Aumento de capital em 12.01.2015 41.594 (9.970) 31.624
 AFAC recebido em 12.01.2015 62.480 62.480
 Aumento de capital em 21.01.2015 166.374 (82.758) 83.616
 Aumento de capital em 31.07.2015  76.048  (37.828) 38.220
Total de contribuições de acionistas  306.246  (68.076) 238.170
Em 31 de dezembro de 2015 25 9.761.952  (2.510.855)  7.251.097
Total do resultado abrangente 
 do período      
 Prejuízo do período   (617.200)  (617.200)
Total do resultado abrangente 
 do período   (617.200)  (617.200)
Total de contribuições
 de acionistas 25
 Aumento de capital em 04.03.2016 111.540 111.540
 Aumento de capital em 07.03.2016 126.360 126.360
 Aumento de capital em 08.03.2016 152.100 152.100
 Devolução de aumento de capital (605.280)    (605.280)
Total de contribuições de acionistas (215.280)    (215.280)
Em 31 de dezembro de 2016 9.546.672  (3.128.055)  6.418.617

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Controladora Consolidado
Nota 2016 2015 2016 2015

Fluxos de caixa das atividades operacionais
(Prejuízo) Lucro do exercício
 antes do IR e da CS (625.984) 11.284 (593.564) (596.957)
Ajustes
 Juros e variações monetárias, líquidas 115.312 1.386.879 962.876
 Fornecimento e suprimento de energia elétrica (421.218) (347.615)
 Energia elétrica comprada para revenda 86.724 874.445
 Encargo de uso da rede 121.983 73.351
 Depreciações e amortizações 12 e 13 674.768 480.758
 Provisão contingências 3.076 62
 Outros custos operacionais 11.675
 Participação nos resultados de subsidiária 11 509.780 (13.730)   

(892) (2.446) 1.258.648 1.458.595
Variação nos ativos e passivos
 Consumidores e concessionárias 300.931 280.934
 Outros ativos 24 232 (4.965) (10.685)
 Imposto de renda e contribuição social a recuperar 16 13.231 3.770 22.969
 Dispêndios reembolsáveis (71) 5.522
 Despesas pagas antecipadamente (222.520) 22.790
 Tributos compensáveis 5 5 13.064 49.642
 Depósitos em garantia 189.847 (374.071)
 Fornecedores (3) 2 (471.939) (636.061)
 Salários e encargos a pagar (29) 6 (10) 541
 Impostos e contribuições sociais 19 (14) 9.596 (10.568)
 Adiantamentos de clientes (270.513) 300.000
 Encargos regulamentares e setoriais 11.081 11.144
 Outros passivos 427 1.155 1.037 (10.977)
 Provisões socioambientais   (147.270) (47.423)

(433) 12.171 670.686 1.062.352
 Recebimento de liminar FID 144.981
 Pagamento de juros e encargos sobre debêntures (94.492) (86.506)
Pagamento de juros de empréstimos
 e financiamentos 15.1 (c)   (676.563) (622.487)
Caixa líquido (aplicado) gerado
 nas atividades operacionais (433) 12.171 44.612 353.359
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
 Aumento de capital em controlada 11 (390.000) (190.690)
 Adiantamento para futuro aumento de capital 11 (62.480)
 Adições ao imobilizado (360.871) (1.182.907)
 Adições ao intangível (9.131) (14.156)
 Pagamento de uso do bem público 19 (20.068) (18.289)
Caixa líquido gerado (aplicado)
 nas atividades de investimentos (390.000) (253.170) (390.070) (1.215.352)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
 Aumento de capital dos acionistas 390.000 175.690 390.000 175.690
 Adiantamento para futuro aumento de capital 62.480 62.480
 Obtenção de financiamentos 15.1 (c) 138.677 1.060.573
 Pagamento de financiamentos - Principal 15.1 (c)   (425.208) (377.916)
Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades 
 de financiamentos 390.000 238.170 103.469 920.827
Aumento (redução) de caixa
 e equivalentes de caixa, líquido (433) (2.829) (241.989) 58.834
Caixa e equivalentes de caixa no início
 do período 4 1.169 3.998 299.963 241.129
Caixa e equivalentes de caixa
 no final do período 4 736 1.169 57.974 299.963

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES - EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - EM MILHARES DE REAIS

Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

Resultado líquido do período (617.200) 18.026 (617.200) 18.026
Resultado abrangente do período (617.200) 18.026 (617.200) 18.026
Resultado abrangente do período atribuível ao 
 acionista da Companhia (617.200) 18.026 (617.200) 18.026

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO - INFORMAÇÃO 
SUPLEMENTAR - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
EM MILHARES DE REAIS

Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

Receita   4.159.463 4.640.054
 Receitas operacionais 3.222.707 2.976.967
 Receitas relativas à construção de ativos próprios 936.071 1.663.123
 Outras receitas 685 (36)
Insumos adquiridos de terceiros (767) (250) (1.798.807) (2.797.207)
 Serviços de terceiros (581) (150) (1.090.630) (1.172.161)
 Materiais (477.527) (638.572)
 Outros (186) (91) (230.650) (986.474)
Valor adicionado bruto (767) (250) 2.360.656 1.842.847
Depreciação e amortização (674.768) (480.758)
Valor adicionado recebido em transferência (625.004) 14.607 43.215 201.488
 Receitas financeiras, líquidas (115.224) 877 43.215 201.488
 Participação nos resultados de subsidiária (509.780) 13.730
Valor adicionado total a distribuir (625.771) 14.357 1.729.103 1.563.577
Distribuição do valor adicionado (625.771) 14.357 1.729.103 1.563.577
Pessoal 83 2.391 84.582 69.697
 Remuneração direta 83 2.323 66.631 53.594
 Benefícios 68 13.996 13.043
 FGTS 3.955 3.060
Impostos, taxas e contribuições (8.727) (6.135) 430.493 (263.266)
 Federais (8.727) (6.135) 254.510 (404.852)
 Estaduais 175.470 141.133
 Municipais 513 453
Remuneração de capitais de terceiros 73 75 1.831.228 1.739.120
 Juros 1.825.229 1.731.082
 Aluguéis 73 75 5.999 8.038
Remuneração de capital próprio (617.200) 18.026 (617.200) 18.026
 (Prejuízo) lucro do período (617.200) 18.026 (617.200) 18.026

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

1. Informações gerais: A Madeira Energia S.A. - MESA (“Companhia” ou “Controladora”) é uma 
sociedade anônima de capital fechado, constituída em 27 de agosto de 2007, com sede no município de 
São Paulo, e tem por objetivo o desenvolvimento do projeto de implementação da Usina Hidrelétrica 
Santo Antônio e de seu sistema de transmissão, em trecho do Rio Madeira, município de Porto Velho, 
estado de Rondônia, assim como a condução de todas as atividades necessárias à construção, 
operação, manutenção e exploração da referida hidrelétrica e de seu sistema de transmissão associado. 
Em 29 de setembro de 2008, a Companhia obteve anuência da Agência Nacional de Energia Elétrica - 
ANEEL para transferir a concessão de geração de energia para sua subsidiária integral, Santo Antônio 
Energia S.A. (“Controlada”), hoje responsável pela construção e exploração do empreendimento e pelas 
instalações de transmissão de interesse restrito da central geradora. O prazo de duração do Contrato de 
Concessão é de 35 anos, contados a partir da data de sua assinatura ocorrida em 13 de junho de 2008. 
(a) Capacidade de geração: A construção da Usina Hidrelétrica Santo Antônio, que prevê capacidade 
mínima instalada de 3.568 MW, com a implantação de 50 turbinas do tipo “Bulbo” que operam em rios 
de baixa queda e grande vazão de água, teve seu início no segundo semestre de 2008. A garantia física 
de energia da UHE Santo Antônio, após completa motorização, é de 2.424,2 MW médios. Em 31 de 
dezembro de 2016, a UHE Santo Antônio possui 44 unidades geradoras em operação comercial, 
totalizando 2.218 MW médios de garantia física. Em comparação ao mesmo período do exercício 
anterior, a UHE Santo Antônio operou em 2015 com 35 unidades geradoras adicionais. Em 03 de janeiro 
de 2017, a UHE Santo Antonio possui 50 unidades geradoras em operação comercial, alcançando sua 
capacidade plena de geração de 2.424,2 MW médios de garantia física. (b) Comercialização de 
energia elétrica: A energia elétrica produzida é comercializada pela Controlada, na condição de 
“Produtor Independente”, nos termos estabelecidos pelo Contrato de Concessão. Em cumprimento ao 
edital de leilão nº 05/2007 da UHE Santo Antônio, que prevê a comercialização de 70% (1.552,6 MW 
médios) da energia assegurada do projeto original da UHE Santo Antônio (2.218 MW médios) no 
Ambiente de Contratação Regulada - ACR, em 25 e 28 de julho de 2008, foram assinados, por 
intermédio da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, os Contratos de Comercialização 
de Energia Elétrica no Ambiente Regulado - CCEARs, com as 32 compradoras participantes do Leilão 
nº 05/2007 - ANEEL. O saldo de 30% da energia assegurada do projeto original (665,4 MW médios), 
bem como o volume de energia resultante do projeto de ampliação da UHE Santo Antônio (206,2 MW 
médios), foi comercializado livremente pela Companhia. A Energia referente à ampliação da UHE Santo 
Antônio (206,2 MW médios), foi comercializada através do 19º leilão de energia A-3 realizado em 06 de 
junho de 2014, no qual a Companhia vendeu 129,6 MW médios de energia líquidos de perda. Os 70 MW 
médios restantes foram comercializados na modalidade de Contratos de Comercialização de Energia 
Elétrica no Ambiente Livre - CCEALs. A SAE possui 100% da sua garantia física comercializada, sendo 
70% no Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e 30% no Ambiente de Contratação Livre (ACL). 
(c) Créditos de carbono: A Controlada obteve, em 2013, a autorização para o registro na Organização 
das Nações Unidas (“ONU”) para participar do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (“MDL”). Com o 
aval da ONU, a UHE Santo Antônio foi a primeira usina de grande porte e em operação comercial no 
Brasil a gerar efetivamente créditos de carbono para o mercado global. De acordo com a metodologia 
do MDL, o volume de créditos equivale à quantidade de gases de efeito estufa não emitida na atmosfera, 
ampliando a oferta de energia gerada de fonte limpa e renovável. No período 2016 a Controlada 
comercializou 833.603 (oitocentos e trinta e três mil e seiscentos e três) créditos de carbono na United 
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). A UHE Santo Antônio com a operação 
na cota 70,5m tem uma relação de potência nominal instalada/área de reservatório de 8,88 W/m2, que 
é o dobro da eficiência energética mínima para gerar créditos de carbono (4 W/m2), graças ao uso de 
turbinas do tipo bulbo, responsável por gerar energia utilizando a vazão do rio, dispensando a formação de 
um grande reservatório. (d) Programa de Compliance da Companhia: No que se refere à Lei 12.846/13, 
a Companhia possui um Programa de Integridade que consiste em um conjunto de mecanismos e 
procedimentos de controles internos que tem como um de seus objetivos detectar, evitar e sanar 
irregularidades praticadas contra si ou contra terceiros, a fim de deixar as demonstrações financeiras livres 
de distorções relevantes. Especificamente no que se refere aos controles e mecanismos para garantir que 
o valor do seu ativo imobilizado esteja livre de irregularidades e que o seu montante consignado nas 
demonstrações financeiras reflita adequadamente o valor correto, a Companhia possui implementados: (i) 
processo de verificação mensal, com emissão de relatório de acompanhamento de engenharia preparado 
por empresa externa e independente, contratada no âmbito dos contratos de financiamento da 
Companhia, que acompanha o cronograma físico e financeiro do empreendimento; (ii) procedimento de 
inventário, validação e unitização dos componentes do ativo imobilizado realizado nos termos das regras 
estabelecidas pela ANEEL a partir do MCPSE (Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico); e (iii) 
comprovações realizadas pelos agentes financiadores a partir da análise das notas fiscais e demais 
documentos, com o objetivo de confirmar a aplicação dos recursos no projeto de Construção da UHE 
Santo Antônio. A Companhia possui um Comitê de Ética que tem por finalidade promover a legitimação, o 
cumprimento e o aprimoramento das orientações de seu Código de Conduta, bem como analisar e julgar 
casos de violação deste, por integrantes, parceiros, terceiros, contratados. (e) Aprovação das 
demonstrações financeiras: Em observância às disposições da Instrução CVM nº 480/09, a diretoria 
estatutária da Companhia declara que discutiu, reviu e concordou com as opiniões expressas no parecer 
dos auditores independentes e com as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2016, que foram apresentadas ao Conselho de Administração, em reunião 
realizada em 16 de março de 2017, e que será oportunamente submetida à deliberação em AGOE. 
2. Resumo das principais políticas contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas na prepara-
ção destas demonstrações financeiras estão definidas a seguir. Essas políticas vêm sendo aplicadas de 
modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. As políticas 
contábeis específicas de rubricas apresentadas no balanço patrimonial, demonstração de resultado do 
exercício, demonstração das mutações do patrimônio líquido e demonstração dos fluxos de caixa estão 
sendo apresentadas em suas respectivas notas explicativas. 2.1 Base de preparação: (a) Demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas: As demonstrações financeiras consolidadas foram 
preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, in-
cluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e conforme 
as normas internacionais de relatório financeiro (Internacional Financial Reporting Standards (IFRS)), 
emitidas pelo “International Accounting Standards Board (IASB)”. Adicionalmente, foram considerados 
aspectos da legislação específica emanada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, princi-
palmente em relação à estruturação das contas contábeis e forma de registro dos eventos, visando à 
uniformização das práticas com outras companhias do setor elétrico. Nas presentes demonstrações fi-
nanceiras, a Administração está evidenciando apenas as informações relevantes utilizadas na gestão 
da Companhia. A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), individual e consolidada, 
é requerida pela legislação societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 
a companhias abertas. As IFRS não requerem a apresentação dessa demonstração. Como consequên-
cia, pelas IFRS, essa demonstração está apresentada como informação suplementar, sem prejuízo do 
conjunto das demonstrações financeiras. (b) Demonstrações financeiras individuais: Nas demons-
trações financeiras individuais, a controlada é contabilizada pelo método de equivalência patrimonial. Os 
mesmos ajustes são feitos tanto nas demonstrações financeiras individuais quanto nas demonstrações 
financeiras consolidadas para chegar ao mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível aos acionistas 
da Controladora. (c) Mudanças nas políticas contábeis e divulgações: As seguintes novas normas 
foram emitidas pelo IASB mas não estão em vigor para o exercício de 2015. A adoção antecipada de 
normas, embora encorajada pelo IASB, não é permitida, no Brasil, pelo Comitê de Pronunciamento 
Contábeis (CPC). • IFRS 15 - “Receita de Contratos com Clientes” - Essa nova norma traz os princípios 
que uma entidade aplicará para determinar a mensuração da receita e quando ela é reconhecida. 
Ela entra em vigor em 1o de janeiro de 2018 e substitui a IAS 11 - “Contratos de Construção”, IAS 18 - 
“Receitas” e correspondentes interpretações. A Administração está avaliando os impactos de sua ado-
ção. • IFRS 9 - “Instrumentos Financeiros” aborda a classificação, a mensuração e o reconhecimento de 
ativos e passivos financeiros. A versão completa do IFRS 9 foi publicada em julho de 2014, com vigência 
para 1o de janeiro de 2018. Ele substitui a orientação no IAS 39, que diz respeito à classificação e à 
mensuração de instrumentos financeiros. O IFRS 9 mantém, mas simplifica, o modelo de mensuração 
combinada e estabelece três principais categorias de mensuração para ativos financeiros: custo amor-
tizado, valor justo por meio de outros resultados abrangentes e valor justo por meio do resultado. Traz, 
ainda, um novo modelo de perdas de crédito esperadas, em substituição ao modelo atual de perdas 
incorridas. O IFRS 9 abranda as exigências de efetividade do hedge, bem como exige um relacionamen-
to econômico entre o item protegido e o instrumento de hedge e que o índice de hedge seja o mesmo 
que aquele que a administração de fato usa para fins de gestão do risco. A Administração está avaliando 
o impacto total de sua adoção.  Não há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não 
entraram em vigor que poderiam ter impacto significativo sobre a Companhia e sua controlada. 
2.2 Ativos financeiros - Classificação, reconhecimento e mensuração: A Companhia e sua Contro-
lada classificam seus instrumentos financeiros sob a categoria empréstimos e recebíveis. A classifica-
ção depende da finalidade para a qual os instrumentos financeiros foram adquiridos. A Administração 
determina a classificação de seus instrumentos financeiros no reconhecimento inicial. Os empréstimos 
e recebíveis são contabilizados inicialmente pelos seus valores justos e subsequentemente pelo custo 
amortizado, usando o método da taxa de juros efetiva. 2.3 Perda (Impairment) de ativos não financei-
ros: Os ativos que estão sujeitos à depreciação são revisados para a verificação de impairment sempre 
que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. 
Uma perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, 
o qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de venda e o seu 
valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para 
os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). 
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, não foram identificadas pela Adminis-
tração indicadores que pudessem requerer o registro de perdas para os ativos não financeiros. 
2.4 Perda (Impairment) estimada de ativos financeiros: A Companhia verifica se há evidência objeti-
va de que o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de 
ativos financeiros está deteriorado e os prejuízos de impairment são incorridos somente se há evidência 
objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial 
dos ativos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda tem impacto nos fluxos de 
caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de 
maneira confiável. Para o exercício findo em 31 dezembro de 2016, não foram identificadas pela Admi-
nistração evidências objetivas que pudessem requerer o registro de perdas para os ativos financeiros. 
No entanto, no exercício findo em 31 de dezembro de 2015, a Administração reconheceu impairment em 
“Dispêndios reembolsáveis” (Nota 8). 2.5 Estimativas e julgamentos contábeis críticos: A preparação 
de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercí-
cio de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas 
contábeis. As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na 
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razo-
áveis para as circunstâncias. Com base em premissas, a Companhia e sua Controlada fazem estimati-
vas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais 
aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com 
probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos no atual exercí-
cio social, estão relacionadas a imposto de renda e contribuição social diferidos ativos (Nota 10), vida 
útil econômica de bens do ativo imobilizado (Nota 12), Provisões socioambientais (Nota 20) e Provisões 
para contingências (Nota 21). 2.6 Capital circulante líquido - CCL negativo: Em 31 de dezembro de 
2016, a Companhia e sua Controlada (Consolidado) apresentavam excesso de passivos circulantes 
sobre ativos circulantes no montante de R$ 1.611.061, decorrente, principalmente, da conta “Fornece-
dores” (Nota 14), “Outros Passivos” (Nota 22) “Empréstimos e financiamentos” (Nota 15.1) e “Provisão 
para contingências” (Nota 21). Para equalização da situação do capital circulante negativo, a Companhia 
conta com a decisão favorável no âmbito administrativo da ANEEL, conforme 34ª Reunião Pública Ordi-
nária, na qual espera reverter tal passivo (nota 21) item (i) FID Fator de Disponibilidade R$ 552M, libe-
ração de recursos da conta reserva do serviço da dívida que serão substituídos por fiança bancária e 
com geração operacional de caixa. Com o ajuste de capital na Controladora (Nota 25), os recursos 
aportados pelos acionistas da MESA que acorreram ao aumento - notadamente, Furnas Centrais Elétri-
cas S.A. (“Furnas”), Caixa Fundo de Investimento em Participações Amazonia Energia e Odebrecht 
Energia do Brasil S.A. - deverão ser equacionados, através de uma das formas admitidas na legislação 
societária, por decisão que compete aos acionistas reunirem-se em Assembleia Geral para tal fim. 
3. Instrumentos financeiros e gestão de riscos: (a) Considerações gerais: A Companhia e sua 
Controlada operam com diversos instrumentos financeiros, incluindo caixa e equivalentes de caixa, 
contas a pagar a fornecedores e financiamentos. Os instrumentos financeiros operados pela Companhia 
e sua Controlada têm como objetivo administrar a disponibilidade financeira de suas operações e prote-
ger dos efeitos de variações das flutuações das taxas de juros. A Administração dos riscos envolvidos 
nessas operações é efetuada através de mecanismos do mercado financeiro que buscam minimizar a 
exposição dos ativos e passivos, protegendo a rentabilidade dos contratos e o patrimônio da Companhia 
e de sua Controlada. (b) Gestão de riscos: A Companhia e sua Controlada possuem políticas e estra-
tégias operacionais e financeiras aprovadas por suas Administrações que normatizam a exposição ao 
risco de crédito em instrumentos financeiros de forma a garantir o valor, a liquidez, a segurança e a 
rentabilidade de seus ativos e manter os níveis de endividamento e perfil da dívida conforme definidos 
no Plano de negócios da Companhia e deliberações do Conselho de Administração. Os riscos financei-
ros mais relevantes a serem gerenciados pela Companhia e por sua Controlada são: (i) Risco de taxa 
de juros e inflação - Consolidado: A Controlada está exposta aos riscos de elevação das taxas de juros 
nacionais e inflação, em 31 de dezembro de 2016. O contrato para construção da UHE Santo Antônio 
está indexado aos Índices Gerais de Preços (IGP-M). Uma variação nesse índice ocasionará aumento 
no fluxo de caixa de investimentos. A Controlada está exposta ainda à variação na taxa de juros dos fi-
nanciamentos contratados. Em 31 de dezembro de 2016, a Santo Antônio Energia S.A. possui 
R$ 11.006.386 em empréstimos e financiamentos contratados dos quais R$ 10.419.712 (Nota 15.1), 
relacionados a financiamento obtido junto ao BNDES, estão atrelados à TJLP e possui R$ 4.061.928 
(Nota 15.2) em debêntures atreladas ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. Adicionalmen-
te, a Controlada assumiu, na assinatura do Contrato de Concessão nº 001/2008 de Uso do bem público 
para a geração de energia, a obrigação de recolher à União o montante total fixado em R$ 379.267, em 

parcelas mensais proporcionais ao valor anual de R$ 11.852, reajustado anualmente pelo IPCA (Nota 
19). Em 31 de dezembro de 2016, a Controlada não possui instrumentos financeiros derivativos contra-
tados para proteção desses riscos. (ii) Risco de crédito - Consolidado: Risco de crédito da contraparte é 
aquele existente em função da incapacidade da contraparte de cumprir suas obrigações financeiras 
com a Companhia ou com sua Controlada por insolvência. Visando gerenciar esse risco, os relaciona-
mentos da Companhia e de sua Controlada com instituições financeiras são apenas com instituições 
financeiras de primeira linha e que possuem “ratings” fornecidos por agências internacionais como Fitch 
Rating, Standard & Poor’s e Moody’s Investor e devidamente aprovadas pelo Conselho de Administra-
ção da Companhia por meio da Política de Gestão de Riscos Financeiros. Parte dos contratos de venda 
de energia da Controlada está amparada em regras do ambiente de contratação regulada de energia. 
Adicionalmente, a Controlada busca minimizar seus riscos de crédito através de mecanismos de garan-
tia envolvendo recebíveis de seus clientes e, quando aplicável, mediante fianças bancárias. (iii)  Risco de 
liquidez - Consolidado: A Companhia e sua Controlada monitoram permanentemente os fluxos de caixa 
de curto, médio e longo prazo, previstos e realizados, buscando evitar possíveis descasamentos e con-
sequentes perdas financeiras e garantir as exigências de liquidez para as necessidades operacionais. 
Para equalização da situação do capital circulante negativo, a Companhia conta com a decisão da 34ª 
Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEEL na qual espera reverter tal passivo, liberação de re-
cursos da conta reserva do serviço da dívida que serão substituídos por fiança bancária e com geração 
operacional de caixa. (iv) Risco hidrológico - Consolidado: Em razão da sazonalidade hidrológica, a 
energia produzida por uma usina hidrelétrica apresenta grande variabilidade ao longo do tempo, impac-
tando na produção de energia. As condições conjunturais do sistema nos últimos anos, com baixas va-
zões e baixo armazenamento das hidrelétricas, tem provocado uma diminuição significativa da energia 
hidráulica gerada pelo MRE (Mecanismo de Realocação de Energia), com consequente aumento da 
exposição do gerador ao participar de um rateio com base no PLD (Preço de Liquidação das Diferen-
ças), gerando um dispêndio com o GSF (Generation Scaling Factor) para os geradores hidrelétricos. 
Desta forma, para reduzir a exposição a esse risco, a Controlada resolveu manifestar seu interesse em 
aderir à repactuação do risco hidrológico com a ANEEL, na forma da lei nº 13.203/2015, na classe de 
produto SP93, conforme Resolução Normativa nº 684/2015, para seus contratos de venda de energia 
no ACR - Ambiente de Comercialização Regulado. O montante de repactuação é de 1.498,478 MW 
médios da UHE Santo Antônio (Nota 1). (v) Análise de sensibilidade - Consolidado: Com relação ao 
risco de elevação da inflação mais relevante, a Controlada estima que, em um cenário provável, em 31 
de dezembro de 2016, a taxa IPCA será de 4,71%. E para o risco de taxas de juros mais relevante, a 
Companhia e sua Controlada estimam que, em um cenário provável, em 31 de dezembro de 2017, as 
taxas TJLP e CDI serão de 7,50% e 10,91%, respectivamente. A Companhia e sua Controlada fizeram 
uma análise de sensibilidade dos efeitos nos resultados consolidados advindos de uma alta nas taxas 
de 25% e 50% em relação ao cenário provável, considerados como possível e remoto, respectivamente.

Valor Em 31 de dezembro de 2017
Contábil Cenário Cenário

Ativos

Em 31 de
 dezembro 

de 2016

Índices
 esti-

mados
Cenário

 provável

possível
aumento do

 risco em 25%

remoto
aumento do 

risco em 50%
 Caixa e equivalentes
  de caixa - CDI - (Nota 4) 57.974 10,91% 64.299 65.880 67.461
 Depósitos em garantia (Nota 7) 355.328 10,91% 394.094 403.786 413.477
Passivos
 Debêntures - IPCA - (Nota 13.2) (4.061.928) 4,71% (4.253.245) (4.301.074) (4.348.903)
 Empréstimos (1) - TJLP -
  (Nota 13.1) (10.419.712) 7,50% (11.201.190) (11.396.560) (11.591.930)
 Concessões a pagar -
  IPCA - (Nota 17) (262.088) 4,71% (274.432) (277.518) (280.605)
 Provisões socioambientais - 
  IPCA (Nota 18) (379.936) 4,71% (397.831) (402.305) (406.778)
Passivo líquido exposto (14.710.362) (15.668.305) (15.907.791) (16.147.278)
Efeito líquido das variações (957.943) (1.197.429) (1.436.916)
(1) Análise não considera o financiamento do Banco da Amazônia S.A., cujos recursos financeiros são 
oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO. Esse financiamento não está atrela-
do à TJLP (Nota 15.1(b)), possui taxa de juros fixa. (c) Gestão de capital - Consolidado: Ao administrar 
o seu capital, a Companhia e sua Controlada têm como objetivo salvaguardar a capacidade de continui-
dade para oferecer retorno aos acionistas e benefícios a outras partes interessadas, além de perseguir 
uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. Os índices de alavancagem financeira foram:

Controladora Consolidado

Descritivo Nota

31 de
dezembro

de 2016

31 de
dezembro

de 2015

31 de
dezembro

de 2016

31 de 
dezembro

de 2015
Empréstimos 15.1 11.006.386 10.868.080
Debêntures 15.2 4.061.928 3.643.937
 Menos: Caixa e equivalentes de caixa 4 (736) (1.169) (57.974) (299.963)
Dívida líquida (A) (736) (1.169) 15.010.340 14.212.054
Total do patrimônio líquido 6.418.617 7.251.097 6.418.617 7.251.097
Total do capital (B) 6.417.881 7.249.928 21.428.957 21.463.151
Índice de alavancagem
 financeira (C = A/B x 100) -0,01% -0,02% 70,05% 66,22%
4. Caixa e equivalentes de caixa:

Controladora Consolidado
31 de

dezembro 
de 2016

31 de
 dezembro 

de 2015

31 de
dezembro 

de 2016

31 de
 dezembro 

de 2015
Fundos de caixa 21 24
Bancos conta movimento 6 3 2.110 18
Aplicações financeiras
 Certificado de depósito bancário (CDB) 35.235 75.725
 Compromissada 730 1.166 20.608 224.196

736 1.169 57.974 299.963
As aplicações financeiras, no exercício de 2016 tiveram um rendimento médio de 100,5 % da variação 
do CDI, possuem vencimento em até 15 dias da data da sua contratação, são prontamente conversíveis 
em caixa, pois todos os recursos estão aplicados com liquidez diária e estão sujeitas a um insignifican-
te risco de mudança de valor. Aplicações financeiras por agente financeiro:

Controladora Consolidado

Agente financeiro
Tipo de

 aplicação Indexador

31 de
dezembro

 de 2016

31 de
dezembro

de 2015

31 de
dezembro

de 2016

31 de
dezembro

 de 2015
Banco ABC do Brasil S.A. CDB CDI 10.056  
Bradesco Compromissada CDI 657 657
Banco da Amazônia S.A. CDB CDI 2.065
Banco Daycoval S.A. CDB CDI 12.067
Banco do Brasil S.A. Compromissada CDI 730 509 20.609 74.948
Banco Itaú S.A. Compromissada CDI 7
Banco do Nordeste 
 do Brasil S.A. CDB CDI 1.045
Banco Safra S.A. Compromissada CDI 74.016
Banco Votorantim S.A. Compromissada CDI 74.568
Caixa Econômica Federal CDB CDI 12.067 73.660
Outros – – 6 3 2.130 42

736 1.169 57.974 299.963
5. Contas a receber - Consolidado

31 de dezembro de 2016 31 de dezembro de 2015
Consumidores - Fornecimento industrial 60.190 109.078
Concessionárias - Suprimento convencional 272.362 191.853

332.552 300.931
Contas a receber “Consumidores - Fornecimento industrial” refere-se a créditos existentes com consu-
midores de energia e contas a receber “Concessionárias - Suprimento convencional”, com revendedo-
res de energia. O prazo de faturamento da Controlada é, em grande parte, de 15 dias, razão pela qual 
os valores dos títulos a receber correspondem ao seu valor justo na data da venda. A Controlada não 
identificou evidência de não realização do seu “Contas a receber”, desta forma, não registrou provisão 
para devedores diversos (PDD).
6. Tributos compensáveis - Consolidado: O saldo da conta “Tributos compensáveis” no montante de 
R$ 2.656 (2015 - R$ 15.720) registrado no ativo circulante e não circulante, referem-se, substancialmen-
te, a retenções na fonte de PIS e COFINS sobre vendas.
7. Depósitos em garantia - Consolidado

31 de dezembro de 2016 31 de dezembro de 2015
Circulante
 Reserva do serviço de debêntures -
  3ª emissão 10.615 11.935
 Câmara de Comercialização
  de Energia Elétrica - CCEE 27.156 34.212

37.771 46.147
Não circulante
 Reserva do serviço da dívida - BNDES 273.001 489.012
 Reserva estática de debêntures - 3ª emissão 34.387
 Reserva de O&M - BNDES 10.169 10.016

317.557 499.028
355.328 545.175

O saldo de depósitos em garantia no ativo circulante está composto, respectivamente, por montante 
para fazer face aos juros da 3ª emissão de debêntures da Companhia que são pagos semestralmente e 
ao aporte em garantia para liquidação na CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica). O 
ativo não circulante, para o período de 2016, é composto pela conta reserva do serviço da dívida, 
montante equivalente a três vezes o valor pago da última parcela de financiamento (BNDES direto/indi-
reto e FNO - Nota 15.1), pela Conta Reserva Estática da 3ª emissão de debêntures no montante de R$ 
34.387 e pela conta reserva de O&M que devem ser mantidos aplicados durante toda a vigência do 
Contrato de Cessão Fiduciária. Para o período de 2016, a conta reserva do serviço da dívida era com-
posta por três vezes o valor da última parcela de financiamento paga, a conta reserva estática era 
composta por fiança bancária, bem como o saldo de R$ 10.169 refere-se à conta reserva de O&M.
8. Dispêndios reembolsáveis - Consolidado

31 de dezembro de 2016 31 de dezembro de 2015 
Circulante
 Allianz Seguros 46
 Consórcio Construtor Santo Antônio (i) 61.089 57.000
 Consórcio Construtor Santo Antônio (ii) 1.508.567 1.452.441
 (–) Provisão para redução
  ao valor recuperável (678.551) (678.551)
 Energia Sustentável do Brasil S.A. (iii) 34.880

925.985 830.936
Não circulante
 Energia Sustentável do Brasil S.A. (iii)  32.687

32.687
925.985 863.623

Trata-se de desembolsos que não representam gastos da Companhia e que serão objeto de reembolso 
pelo seu beneficiário. Os gastos realizados pela Companhia, que possuem previsão contratual de 
reembolso, são inicialmente registrados no resultado ou no ativo imobilizado da SAE, conforme sua 
natureza, e, separadamente, a crédito de redução desse gasto, a Companhia apropria a parcela 
reembolsável em contrapartida a “Dispêndios reembolsáveis”. Os reembolsos são registrados pelo valor 
do custo reembolsável incorrido e atualizados conforme previsão de cada contrato. Os saldos 
registrados no ativo circulante, relacionados com o Consórcio Construtor, devem ser realizados no 
decorrer do ano de 2017. (i) De acordo com o Contrato para Implantação da UHE Santo Antônio 
celebrado entre a Companhia e o Consórcio Construtor Santo Antônio (“CCSA”), a Santo Antônio 
Energia S.A. deve repassar ao CCSA o custo pela compra de volume de energia, ao preço da tarifa de 
energia resultante do leilão da UHE Santo Antônio (R$ 78,87/MWh), tendo em vista atrasos na 
disponibilidade para entrada em operação comercial de unidades geradoras em relação ao cronograma 
do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão; (ii) O CCSA apresentou para a Companhia um 
cronograma de entrada em operação comercial, antecipando pela segunda vez o início de entrada em 
operação das unidades geradoras, de 01 de maio de 2012 para 15 de dezembro de 2011, conforme 2º 
Termo Aditivo ao Contrato de Concessão. No entanto, o cronograma de entrada em operação comercial 
das unidades geradoras não foi plenamente atendido, fazendo com que as consequências desse atraso 
gerassem para a Companhia um direito de ressarcimento junto ao CCSA, no valor de R$ 1.508.567. 
Durante o exercício de 2014, a Administração da Companhia efetuou análises adicionais, incluindo 
aspectos legais, e alterou sua estimativa quanto ao valor de realização do ativo. Assim, sobre o valor 
total do dispêndio reembolsável, que era de R$ 1.508.567, foi reconhecido um impairment de 

R$ 678.551, para refletir o valor esperado de recebimento de R$ 830.016. Para dirimir dúvidas quanto à 
utilização do limitador contratual considerado no cálculo de parte do resultado líquido da antecipação do 
cronograma de entrada em operação comercial da usina, prevista no 2° Termo Aditivo ao Contrato de 
Concessão firmado com a Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), que originou o referido 
impairment, a Companhia requereu, perante a International Chamber of Commerce (“ICC”), a 
instauração de processo arbitral face ao CCSA, sendo que o mesmo é revestido de confidencialidade, 
nos termos do Regulamento de Arbitragem da ICC. (iii) Refere-se ao compromisso firmado entre a 
Companhia e a Energia Sustentável do Brasil S.A. (“ESBR”) no qual esta compensará financeiramente 
a Companhia em razão da alteração da localização da Subestação Coletora de Porto Velho 
(“SE Coletora”), de forma a atender à solicitação da Porto Velho Transmissora de Energia S.A. Essa 
alteração gerou uma redução dos custos da ESBR em função da diminuição, em relação ao previsto no 
Edital do Leilão 006/08-ANEEL, na extensão da linha de transmissão que estabelece a conexão da UHE 
Jirau à SE Coletora e uma elevação de custos apurado pela Companhia em função da necessidade de 
aumento, em relação ao disposto no Edital do Leilão 005/07-ANEEL, da extensão da linha de 
transmissão que estabelece conexão da UHE Santo Antônio à SE Coletora. No compromisso está 
prevista correção monetária do saldo por IGP-M. A Companhia solicitou arbitragem para recebimento de 
seu crédito face à ESBR.
9. Despesas pagas antecipadamente

31 de dezembro de 2016 31 de dezembro de 2015 
Circulante
 Seguros 37.526 39.351
 Repactuação GSF 28.283  

65.809 39.351
Não circulante
 Seguros 2.182 13.531
 Repactuação GSF 207.411  

209.593 13.531
275.402 52.882

Conforme Resolução Normativa nº 684/2015, para reduzir a exposição ao risco do GSF (Generation Scaling 
Factor), a Companhia aderiu à repactuação do risco hidrológico com a ANEEL para seus contratos de venda de 
energia no ACR - Ambiente de Comercialização Regulado, na forma da Lei nº 13.203/2015, na classe de produto 
SP93, com prêmio de risco associado de R$3,25 por MWh. Parte do GSF repactuado recuperado no exercício de 
2015 foi reconhecido, após seu pagamento, como prêmio de seguro no Ativo e estão sendo amortizados pelo 
período de 10 anos e 4 meses, com início a partir de janeiro de 2015 e encerramento em abril de 2025.
10. Imposto de renda e contribuição social diferidos - Consolidado: a) Composição: O Imposto de 
Renda e a Contribuição Social registrados no exercício são apurados em bases corrente e diferida. Esses 
tributos são calculados com base nas leis tributárias vigentes na data do balanço e são reconhecidos na 
demonstração do resultado. O cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social diferidos é feito 
utilizando-se, respectivamente, as alíquotas de 25% e de 9%. O Imposto de Renda e a Contribuição Social 
diferidos são reconhecidos principalmente sobre: a) prejuízos fiscais e bases negativas da contribuição 
social; e b) provisão do FID - Fator de Disponibilidade (Nota 21) que corresponde a uma diferença temporária 
entre a base fiscal e o valor contábil pelo qual ele foi registrado em 31 de dezembro de 2016. Esta diferença 
será dedutível em períodos futuros, quando a provisão for liquidada. O valor total de imposto diferido ativo 
reconhecido nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2016 é como segue:

31 de dezembro de 2016 31 de dezembro de 2015
Saldo no início do período 620.581 12.340
Movimentação
Provisões temporárias
Custos de transação de emissão de debêntures (18.702)
Custos de transação de empréstimos
 e financiamentos (1.272) (5.477)
Provisão para fator de disponibilidade - FID (92.635) 355.973
Prejuízo fiscal/Base negativa 1.457.095
Amortização de diferença temporária
Amortização - Custos de transação 
 de emissão de debêntures 2.614 3.561
Amortização - Custos de transação de 
 empréstimos e financiamentos 1.520 1.209
Amortização do uso do bem público (1.499) (1.499)
Amortização de terrenos (74) (74)
Amortização de servidões (2) (2)
Amortização de despesas pré-operacionais - 
 Efetuada conforme a entrada em operação
  das turbinas, sendo amortizado
   1/44 avos por mês/turbina (4.001) (3.140)

(95.349) 1.788.944
 IRPJ - 25% (23.838) 447.236
 CSLL - 9% (8.582) 161.005
Encargo fiscal (32.420) 608.241
Saldo no final do período 588.161 620.581
Os prejuízos fiscais e bases negativas da contribuição social não expiram no âmbito tributário brasileiro.

b) Realização do IRPJ e CSLL: O reconhecimento e o valor dos tributos diferidos ativos dependem da 
geração futura de lucros tributáveis, o que requer o uso de estimativas relacionadas ao desempenho 
futuro da Companhia e de sua Controlada. Essas estimativas estão contidas no plano de negócios que 
anualmente é enviado para aprovação do Conselho de Administração. Esse plano é elaborado pela Di-
retoria, que utiliza como principais variáveis, os contratos de venda de energia firmados com seus 
clientes, custos e despesas operacionais pautados em inputs definidos pelos órgãos reguladores, atua-
lização das dívidas com base em índices pré-estabelecidos (destacando-se a TJLP e o IPCA). Essas 
variáveis são obtidas de consultores externos especializados, da performance histórica da Companhia 
e sua controlada e sua capacidade de criar lucro tributável.

Ativo

Saldo 31 de 
dezembro

de 2016 2017 2018 2019 2020 Após 2020

Prejuízos fiscais (IR)
 e base negativa (CS) 495.413 495.413

Provisões tempórarias - FID 89.535 89.535

Amortização de despesas
 pré-operacionais 3.356 1.328 1.007 558 378 85

Amortização de terrenos e servidões 704 26 26 26 26 600

Direito de outorga - UBP 13.761 510 510 510 510 11.721

 602.769 91.399 1.543 1.094 914 507.819

Custos de transação -
 emissão de debêntures 6.034 889 889 889 889 2.478

Custos de transação - empréstimos 
e financiamentos 8.574 527 527 527 527 6.466

14.608 1.416 1.416 1.416 1.416 8.944

Líquido 588.161 89.983 127 (322) (502) 498.875
O IRPJ e a CSLL diferidos ativos são reconhecidos sobre: (i) Prejuízos fiscais e base negativa da 
contribuição social - a Controlada reconheceu, em 2015, crédito tributário de R$ 495.413, decorrente de 
Imposto de Renda e da Contribuição Social diferidos, calculados sobre prejuízos fiscais e bases 
negativas acumulados até 31 de dezembro de 2014; (ii) Diferença temporária FID - A diferença 
temporária está relacionada à provisão do FID - Fator de Disponibilidade - (Nota 21), que corresponde 
a uma diferença entre a base fiscal ativo e o valor contábil pelo qual esse evento foi registrado nas 
demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2016, que resultará numa quantia dedutível em 
períodos futuros, quando a quantia contabilizada, a título de provisão, for liquidada; (iii) Despesas 
contábeis temporariamente não tributáveis; (iv) Despesas fiscais que serão refletidas contabilmente em 
períodos posteriores. Considerando as limitações no uso do prejuízo fiscal e os impactos conhecidos 
sobre a posição de tributos diferidos, a Companhia e sua Controlada estimam que será necessário gerar 
um lucro tributável na Controlada de cerca de R$ 4.367.900 nos exercícios seguintes para realizar seus 
ativos fiscais diferidos apresentados em 31 de dezembro de 2016. Anualmente, a Companhia revisa a 
projeção de lucros tributáveis utilizando como base o seu plano de negócios. Se essa projeção indicar 
que os resultados tributáveis não serão suficientes para absorver o tributo diferido, será feita baixa 
correspondente à parcela do ativo que não será recuperada.
11. Investimentos - Controladora: A Companhia consolida sua subsidiária integral Santo Antônio 
Energia S.A.

Senhores Acionistas,
Nos termos das disposições legais e estatutárias, a administração da Madeira Energia S.A. 
(“Companhia” ou “MESA”) submete à apreciação dos Senhores o Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas da Companhia, acompanhadas do Relatório 
dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. A 
MESA é a holding que detém 100% do controle da Santo Antônio Energia S.A. (“Controlada” ou “SAE”), 
concessionária responsável pelo desenvolvimento do projeto de implementação da UHE Santo Antônio 
e seu sistema de transmissão, em trecho do Rio Madeira, município de Porto Velho, Estado de 
Rondônia, assim como a condução de todas as atividades necessárias à construção, operação, 
manutenção e exploração da referida hidrelétrica e seu sistema de transmissão associado. A MESA tem 
entre seus acionistas as empresas Furnas (39%), Odebrecht Energia (18,6%), SAAG (12,4%), Cemig 
(10%) e o Fundo de Investimentos e Participações Amazônia Energia - Caixa FIP (20%).
Em 31 de dezembro de 2016, a UHE Santo Antônio possuía 50 unidades geradoras com capacidade 
instalada de 3.568 MW, sendo 44 unidades geradoras em operação comercial, e 06 unidades geradoras 
em teste, alcançando sua capacidade plena de produção de energia. O prazo de duração do Contrato de 
Concessão é de 35 anos, contados a partir da data de sua assinatura, ocorrida em 13 de junho de 2008.

UHE Santo Antônio:
A construção da UHE Santo Antônio teve início em setembro de 2008 e começou a produzir energia em 
março de 2012, nove meses antes do previsto no Contrato de concessão. Mesmo com um cenário 
econômico instável, o ano foi marcado por grandes conquistas para a SAE, dentre elas a finalização de 
um projeto grandioso, cheio de desafios e superações, com a entrada em operação comercial da 44ª 
turbina e a finalização da implantação das 6 turbinas adicionais, que têm sua geração dedicada 
exclusivamente para Rondônia e Acre, contribuindo para a segurança e estabilidade do sistema elétrico 
regional. Além disso, a SAE encerrou 2016 com uma melhora significativa em seus resultados 
financeiros, alcançando um EBITDA de R$ 1.488 milhões, R$ 634 milhões superior ao ano de 2015, o 
que representa um incremento de 74% e uma margem EBITDA de 53%. Outro fator de destaque foi o 
aumento no volume de venda de energia e consequentemente um aumento da receita líquida de R$ 
2.605 milhões para R$ 2.803 milhões, ou seja, um incremento de R$ 198 milhões. A SAE manteve seu 
foco na conclusão de um dos mais importantes projetos do PAC, dentro do cronograma estabelecido 
junto à ANEEL, sendo a UHE Santo Antônio, a quarta maior Usina Hidrelétrica do Brasil em energia 
assegurada e a primeira do mundo em sustentabilidade, com reconhecimento do IHA - International 
Hidropower Association. Segundo dados operacionais do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, 

UHE Santo Antônio terminou o ano de 2016 com um total de geração efetiva de 11.906.975 MWh, sendo 
a 4ª maior geradora hidráulica no ranking de geração. É o início de um novo ciclo, com a UHE Santo 
Antônio 100% em sua capacidade plena, reforça ainda mais a busca pela excelência na qualidade dos 
serviços de operação, manutenção, e geração de energia. Uma geração de fonte limpa e renovável, 
suficiente para o consumo de mais de 45 milhões de brasileiros.
Responsabilidade Socioambiental:
A SAE, no ano de 2016, reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento socioeconômico da região 
onde atua. Mantiveram investimentos em projetos que têm como foco a geração de renda para a 
agricultura familiar, através de desenvolvimentos de Agroindústrias; Casa Familiar Rural que proporciona 
a educação, formação e profissionalização ao jovem rural; investimentos em infraestrutura e 
biodiversidade.
A política ambiental da Controlada está inserida na Política Integrada de Gestão, onde a SAE identifica 
e gerencia os riscos do negócio e seus impactos ao meio ambiente, sociedade, à saúde e segurança 
dos profissionais e à qualidade de seus produtos e serviços. No total, a Controlada irá investir 
aproximadamente R$ 2 bilhões em sustentabilidade, alocados em Compensação Social, Compensação

 Ambiental, e nos 28 programas que constam do Projeto Básico Ambiental (PBA), inclusive o Programa 
de Remanejamento da População Atingida.
Os objetivos destes programas são de potencializar os efeitos positivos da usina e reduzir, caso não seja 
possível neutralizar, o impacto negativo. Os programas são divididos em três modalidades: 
socioeconômico cultural (para a comunidade); físico (solo, clima, lençol freático e sedimentos); e biótico 
(flora e fauna aquática e terrestre, qualidade da água, supressão da vegetação e resgate da fauna). 
O cronograma de implantação foi estabelecido pelo IBAMA em comum acordo com os governos 
estadual e municipal. Reforçando nosso compromisso com a contribuição para o desenvolvimento 
socioeconômico da região onde atuamos, a SAE foi a primeira grande usina hidrelétrica na Amazônia, 
em operação, a gerar crédito de carbono para o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). 
Essa avaliação reforça o compromisso da Hidrelétrica Santo Antônio com as melhores práticas globais 
em sustentabilidade, além de reafirmar o compromisso de implantar, de forma sustentável, uma usina 
de grande porte em plena Amazônia.

São Paulo, 21 de março de 2017
A Administração

(i) Informações sobre o investimento:
Quantidade de ações subscritas Participação direta (%) Patrimônio líquido Resultado

31 de dezembro
de 2016

31 de dezembro
de 2015

31 de dezembro
de 2016

31 de dezembro
de 2015

31 de dezembro
de 2016

31 de dezembro
de 2015

31 de dezembro
de 2016

31 de dezembro
 de 2015

Santo Antônio Energia S.A. 9.711.399.868 9.137.870.456 100 100 6.636.699 6.730.643 (483.944) 33.558
(ii) Movimentação do investimento em Controlada: No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, 
houve integralizações de capital na Controlada totalizando R$ 390.000. Demonstramos a seguir a movi-
mentação do investimento:

Santo Antônio Energia S.A.
2016 2015

Saldo no início do exercício 7.518.357 7.251.457
Aporte de capital 390.000 190.690
Adiantamento para futuro aumento de capital 62.480
Amortização de encargos capitalizados (Controladora) (25.837) (19.828)
Lucro (prejuízo) do exercício (483.944) 33.558
Saldo no final do exercício 7.398.576 7.518.357
(a) Para que as demonstrações financeiras consolidadas reflitam de fato as demonstrações de uma 
entidade econômica única, de acordo com o CPC 36 - Demonstrações Consolidadas, os encargos 
financeiros das debêntures emitidas pela Controladora em 2009 e liquidadas em 2013, com o objetivo 
específico de financiar a construção da UHE Santo Antônio, são apresentados como capitalizados, da 
mesma maneira que são tratados os encargos financeiros do projeto obtidos na própria Controlada. 
Para que o patrimônio líquido dos balanços patrimoniais da MESA, consolidado e individual, seja igual, 
os ajustes das demonstrações consolidadas foram transpostos para as demonstrações individuais da 
MESA na rubrica de investimentos. A amortização dos encargos financeiros capitalizados segue todos 
os critérios de depreciação do ativo imobilizado da Controlada. Por essa razão existe uma diferença 
entre o patrimônio líquido da investida e o saldo de investimentos registrado na Controladora.
12. Imobilizado - Consolidado: Registrado ao custo de aquisição e construção. Inclui a capitalização 
dos encargos de empréstimos tomados especificamente para o financiamento de projetos, líquidos das 
receitas auferidas com esses recursos. A mensuração dos custos de empréstimos capitalizáveis, no 
consolidado, considera todos os empréstimos e financiamentos da Companhia e da Controlada, como 
se uma única entidade econômica fosse. Portanto, inclui encargos de dívida captada pela Companhia e 
integralizada como capital na Controlada. A apropriação mensal desses encargos está sendo realizada 
de maneira proporcional à quantidade de unidades geradoras em construção. Inclui também: 
(a) adiantamentos a fornecedores para aquisição de bens que integram o imobilizado; (b) estoque de 
bens para aplicação no imobilizado; (c) gastos relacionados com as ações ambientais de proteção, 
monitoramento, reflorestamento, recuperação ou compensação dos impactos socioambientais; 
e (d) gastos realizados em benefício da obra como um todo.

31 de 
dezembro

Taxa anuais 31 de dezembro de 2016  de 2015
médias de Custo Depreciação Valor Valor

Imobilizado em serviço depreciação % histórico acumulada líquido líquido
 Terrenos 3,20% 67.171 (5.789) 61.382 63.426
 Reservatórios,
  barragens e adutoras 3,34% 7.872.710 (659.022) 7.213.688 7.457.382
 Edificações, obras
  civis e benfeitorias 3,43% 3.939.662 (338.630) 3.601.032 3.734.887
 Máquinas e
  equipamentos 4,12% 8.291.298 (762.944) 7.528.354 5.944.837
 Móveis e utensílios 6,25% 63 (9) 54 44
 Veículos 14,29% 2.315 (950) 1.365  
Total do imobilizado
 em serviço 20.173.219 (1.767.344) 18.405.875 17.200.576
Imobilizado em curso
 Terrenos 105 105 483
 Reservatórios,
  barragens e adutoras 390.004 390.004 412.368
 Edificações, obras 
  civis e benfeitorias 409.777 409.777 635.875
 Máquinas e equipamentos 848.366 848.366 1.479.301
 Veículos 3.854 3.854 3.844
 Móveis e utensílios 7.709 7.709 6.448
 A ratear 1.927.680 1.927.680 1.443.975
 Material em depósito 35.391 35.391 51.686
 Adiantamento a fornecedores 197.120 197.120 726.869
 Outros 16.740  16.740 16.582
Total do imobilizado em curso 3.836.746  3.836.746 4.777.431
Total do imobilizado 24.009.965 (1.767.344) 22.242.621 21.978.007

Adiantamentos a fornecedores referem-se substancialmente a 5% do valor total do Contrato para Implantação da UHE Santo Antônio, descontado de 5% do total de serviços prestados e equipamentos entregues, 
mais valores previstos nos contratos firmados de compras de máquinas e equipamentos da UHE Santo Antônio. Todos os adiantamentos realizados são para aquisição de bens do ativo imobilizado. Em 2016, a 
Companhia capitalizou ao ativo imobilizado o montante de R$ 375.161 (2015 - R$579.558) correspondente a encargos de financiamentos adquiridos com o propósito específico de financiar a construção da UHE 
Santo Antônio. Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia possui compromissos firmados no montante de R$ 1.305 referentes ao contrato EPC (Engineering, Procurement and Construction) para o término da 
construção do empreendimento hidrelétrico. As movimentações do imobilizado nos exercícios findos em 31 de dezembro foram as seguintes: 
2016 31 de dezembro  de 2015 31 de dezembro de 2016

Imobilizado em serviço Valor líquido Adições Reclassificação Transferência para imobilizado em serviço Depreciação Valor líquido
 Terrenos 63.426 (2.044) 61.382
 Reservatórios, barragens e adutoras 7.457.382 (243.694) 7.213.688
 Edificações, obras civis e benfeitorias 3.734.887 (133.855) 3.601.032
 Máquinas e equipamentos 5.944.837 1.869.585 (286.068) 7.528.354
 Móveis e utensílios 44 19 (9) 54
 Veículos    2.315 (950) 1.365
Total do imobilizado em serviço 17.200.576 1.871.919 (666.620) 18.405.875
Imobilizado em curso
 Terrenos 483 (378) 105
 Reservatórios, barragens e adutoras 412.368 87.101 (109.465) 390.004
 Edificações, obras civis e benfeitorias 635.875 9.776 (235.874) 409.777
 Máquinas e equipamentos 1.479.301 172.653 436.124 (1.239.712) 848.366
 Veículos 3.844 2.325 (2.315) 3.854
 Móveis e utensílios 6.448 1.261 7.709
 A ratear 1.443.975 674.632 438.965 (629.892) 1.927.680
 Material em depósito 51.686 713 (17.008) 35.391
 Adiantamento a fornecedores 726.869 (529.749) 197.120
 Outros 16.582 3.323 (3.165)   16.740
Total do imobilizado em curso 4.777.431 951.784 (20.551) (1.871.919)  3.836.746
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2015
31 de dezembro de 2014 31 de dezembro de 2015

Imobilizado em serviço Valor líquido Adições Reclassificação Transferência para imobilizado em serviçoDepreciação Valor líquido
 Terrenos 65.013 (1.172) 63.841
 Reservatórios, barragens e adutoras 6.872.907 (128.563) 6.744.344
 Edificações, obras civis  e benfeitorias 2.365.049 (61.251) 2.303.798
 Máquinas e equipamentos 5.283.340   (147.397) 5.135.943
Total do imobilizado em serviço 14.586.309 (338.383) 14.247.926
Imobilizado em curso
 Terrenos 483 483
 Reservatórios, barragens e adutoras 2.018.200 293.623 2.311.823
 Edificações, obras civis e benfeitorias 475.234 17.834 493.068
 Máquinas e equipamentos 976.118 431.602 201.383 1.609.103
 Veículos 2.893 1.008 3.901
 Móveis e utensílios 4.724 1.912 6.636
 A ratear 1.578.291 549.357 2.127.648
 Material em depósito 45.373 5.035 50.408
 Adiantamento a fornecedores 1.100.364 (201.383) 898.981
 Outros 13.660 1.918    15.578
Total do imobilizado em curso 6.215.340 1.302.289    7.517.629
Total do imobilizado 20.801.649 1.302.289   (338.383) 21.765.555

A Controlada adota como depreciação o método linear, tomando como base para a depreciação o valor 
do bem proporcionalizado à quantidade de unidades geradoras em operação que ele atende sobre a 
quantidade de unidades geradoras que o bem atenderá quando concluída a fase de construção da UHE 
Santo Antônio. A ANEEL é responsável por estabelecer a vida útil econômica dos ativos imobilizados do 
setor elétrico brasileiro, com revisões periódicas nas estimativas. As taxas estabelecidas pela agência 
são utilizadas nos processos de cálculo de indenização ao final da concessão e são reconhecidas como 
uma estimativa razoável da vida útil dos ativos da concessão. Adicionalmente, a depreciação dos itens 
que fazem parte do projeto original da UHE Santo Antônio está limitada ao período concessivo, pois não 
há previsão de indenização do valor residual desses itens ao término da concessão. Dessa forma, foram 
utilizadas as vidas úteis estabelecidas pela ANEEL ou o período de concessão como base para depre-
ciação do ativo imobilizado, dos dois, o menor período, uma vez que a Companhia e sua Controlada 
entendem que as vidas úteis estabelecidas pela ANEEL representam as vidas úteis econômicas dos 
ativos para fins contábeis. A partir da análise mencionada na nota 2.4, a Administração da Companhia 
e da Controlada irão operar em suas capacidades ótimas, dentro do período projetado, sendo os ativos 
recuperáveis em sua integralidade.
13. Intangível - Consolidado

31 de dezembro de 2016
31 de dezembro

 de 2015
Taxas anuais

médias de Custo Amortização Valor Valor
Intangível em serviço amortização % histórico acumulada líquido líquido
 Servidão permanente 3,20% 737 (112) 625 649
 Software 20,00% 14.769 (7.840) 6.929 3.990
 Direito de concessão - 
  Uso do Bem Público - UBP 3,20% 199.339 (30.300) 169.039 175.418
Total do intangível em serviço 214.845 (38.252) 176.593 180.057
Intangível em curso
 Software 16.087 16.087 17.222
 Servidão permanente 5.100  5.100 5.100
Total do Intangível em curso 21.187 21.187  22.322
Total do Intangível 236.032 (38.252) 197.780 202.379
14. Fornecedores

31 de dezembro de 2016 31 de dezembro  de 2015
Circulante
Suprimento de energia elétrica 12.802 13.717
CCEE (compra de energia de curto prazo) (i) 166.827 504.755
Encargos de uso da rede elétrica 121.983 73.351
Materiais e serviços 64.586 85.963
Consórcio Construtor Santo Antônio 295.528 298.425

661.723 976.211

(i) O saldo da rubrica CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - representa uma posição 
devedora da SAE em operações de compra e venda de energia realizada no âmbito dessa câmara. Além 
do balanço de energia, a CCEE é responsável por efetuar cobranças de encargos como FID - Fator de 
disponibilidade e GSF - Generation Scaling Factor. (ii) Encargo de uso da rede elétrica - é uma 
obrigação decorrente de contrato firmado com o ONS - Operador Nacional do Sistema e concessionárias 
de transmissão para prestação do serviço de transmissão de energia. Os valores são calculados em 
função da tarifa de uso de transmissão da rede básica e do montante de uso do sistema de transmissão 
contratado pela UHE Santo Antônio. (iii) Na rubrica “Consórcio Construtor Santo Antônio” estão 
registrados gastos incorridos com greves e paralisações ocorridas entre os anos de 2009 e 2013, que 
resultaram na elevação dos custos do Contrato EPC em função da improdutividade e da concessão de 
aumentos salariais e outros benefícios aos trabalhadores do consórcio.
15. Empréstimos, financiamentos e debêntures - Consolidado: Os empréstimos, financiamentos e 
debêntures são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação 
e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores 
captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do 
resultado durante o período em que eles estejam em aberto, utilizando o método da taxa de juros 
efetiva. Instrumentos financeiros que são obrigatoriamente resgatáveis em uma data específica são 
classificados como passivo. Os empréstimos, financiamentos e debêntures são classificados como 
passivo circulante, a menos que a Companhia e sua Controlada tenham um direito incondicional de 
diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. Os encargos 
financeiros que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo 
qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar 
pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do custo do ativo quando for 
provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade e que tais custos 
possam ser mensurados com confiança (Nota 12). Demais encargos são reconhecidos como despesa 
no período em que são incorridos.

15.1 Empréstimos e financiamentos - Consolidado

Moeda
Encargos 

Financeiros

31 de
dezembro

de 2016

31 de
dezembro

de 2015
BNDES - Indireto (a) R$ TJLP + 3,3% 276.025 222.985
BNDES - Direto (a) R$ TJLP + 2,4% 262.281 210.427
Custos de transação a amortizar (CPC 08) - BNDES (1.558) (14.134)

Banco da Amazônia S.A. - FNO (b) R$
Juros de

10,0% a.a. 23.999 21.637
Passivo circulante 560.747 440.915

Moeda
Encargos 

Financeiros

31 de
dezembro

de 2016

31 de 
dezembro

 de 2015
BNDES - Indireto (a) R$ TJLP + 3,3% 5.016.514 4.990.005
BNDES - Direto (a) R$ TJLP + 2,4% 4.864.892 4.836.534
Custos de transação a amortizar (CPC 08) - BNDES R$ (24.990) (11.331)

Banco da Amazônia S.A. - FNO (b) R$
Juros de

10,0% a.a. 589.223 611.957
Passivo não circulante 10.445.639 10.427.165

11.006.386 10.868.080
(a) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES: As parcelas liberadas 
decorrem do contrato de financiamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
- BNDES, o Contrato de Financiamento Direto nº 08.2.1120.1 no montante de R$ 3.092.586 e o Contrato 
de Repasse nº 01/2009 no montante de R$ 3.042.586 através de agentes financeiros. Também já foi 
liberada parte dos recursos do financiamento suplementar, sendo o Contrato de Financiamento Direto 
Suplementar nº 12.2.1307.1, e o Contrato de Repasse Suplementar nº 01/2013, ambos possuem o valor 
de R$ 995.000 cada contrato. Os referidos contratos de financiamento têm como objetivo a implantação 
da UHE Santo Antônio (Nota 1). As principais condições dos financiamentos são:
(i) Vencimento das parcelas - não circulante (principal e encargos)

Não circulante
2018 2019 2020 2021 2022 Após 2022 Total

Principal e Encargos 605.016 616.713 616.713 616.713 616.713 6.809.538 9.881.406
605.016 616.713 616.713 616.713 616.713 6.809.538 9.881.406

(ii) Garantias: (a) Penhor da totalidade das ações da Controlada de propriedade da Companhia, dando 
as mesmas para o BNDES através da celebração do contrato de penhor de ações e outras avenças; 
(b) Cessão fiduciária entre a Controlada e o BNDES, envolvendo os direitos de titularidade da mesma, 
em decorrência do Contrato de Concessão de Uso do bem público para geração de energia elétrica, 
incluindo os direitos creditórios de sua titularidade referentes aos Contratos de Compra e Venda de 
Energia (CCVEs) e os Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEARs), 
Contratos de Compra de Reduções de Emissão de Carbono (CCRECs), se vierem a ser firmados, e 
cessão condicional dos contratos do projeto de execução da Usina Hidrelétrica Santo Antônio; 
(c) Suporte de acionistas e outras avenças para assegurar o pagamento de quaisquer obrigações do 
contrato de financiamento; (d) Suporte de acionistas para cobertura de insuficiências que vier a ocorrer 
na execução do projeto, além de frustações das fontes de recursos previstas para utilização nos 
investimentos do projeto; (e) Fiança Eletrobrás e Cemig para assegurar o pagamento de quaisquer 
obrigações dos contratos de financiamento e insuficiências que ocorrerem na execução ou frustações 
das fontes de recursos previstas para o projeto; (f) Suporte de acionistas suplementar e outras avenças 
para assegurar o pagamento de quaisquer obrigações do contrato de financiamento suplementar; 
(iii) Cláusulas restritivas: O financiamento contratado pela Controlada junto ao BNDES, mencionado 
anteriormente, possui cláusulas restritivas, dentre outras, quanto à relação entre ativo total e patrimônio 
líquido, as quais vêm sendo adequadamente cumpridas pela Companhia, inclusive no exercício de 
2016, com exceção do exercício de 2015 para o ICSD - Índice de cobertura do serviço da dívida, 
estabelecido pelo BNDES no mínimo de 1,2, para o qual foi obtido “waiver”. (b) Banco da Amazônia 
S.A.: As parcelas liberadas decorrem do contrato de financiamento, firmado entre a Controlada e o 
Banco da Amazônia S.A. em 11 de março de 2009 e aprovado com base na Decisão de Diretoria 
nº 1.120/2008, de 16 de dezembro de 2008, com interveniência da Companhia e de seus acionistas, no 
valor total de R$ 503.420, cujos recursos financeiros são oriundos do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte - FNO. O referido contrato de financiamento tem como objetivo a implantação 
da Usina Hidrelétrica Santo Antônio (Nota 1). As principais condições do financiamento são: 
(i) Vencimento das parcelas - não circulante (principal e encargos)

Não circulante
2018 2019 2020 2021 2022 Após 2022 Total

Principal e Encargos 71.309 46.048 46.048 46.048 46.048 333.722 589.223
71.309 46.048 46.048 46.048 46.048 333.722 589.223

(ii) Garantias e cláusulas restritivas: O Banco da Amazônia compartilha das mesmas garantias e 
restrições apresentadas na Nota 15.1 (a) (ii) e (iii).
(c) Movimentação de empréstimos e financiamentos
Saldo em 31 de dezembro de 2015 10.868.080
Encargos financeiros provisionados 1.102.483
Encargos financeiros pagos (676.563)
Amortização de principal (425.208)
Empréstimos e financiamentos obtidos 138.677
Custos de transação (1.083)
Saldo em 31 de dezembro de 2016 11.006.386
Circulante 560.747
Não Circulante 10.445.639
15.2 Debêntures - Consolidado

31 de dezembro de 2016
31 de dezembro

 de 2015

Série
Valor unitário

 (em reais) Remuneração Principal Encargos
Custos de
 transação Total Total

1ª emissão (a) 1ª e 2ª (50) (50) (50)
2ª emissão (b) Única R$ 100.000,00 IPCA + juros de 6,2% a.a. 31.324 (560) 30.764 (185)
3ª emissão (c) 1ª R$ 10.000,00 IPCA + juros de 7,05% a.a. 3.523 (977) 2.546 2.765

2ª IPCA + juros de 7,49% a.a.  9.379 (1.027) 8.352 7.334
Passivo circulante 44.226 (2.614) 41.612 9.864
1ª emissão (a) 1ª R$ 1.000,00 IPCA + juros de 6,5% a.a. 1.039.951 312.702 (507) 1.352.146 1.186.072

2ª 1.039.951 257.413 (507) 1.296.857 1.137.570
2ª emissão (b) Única R$ 100.000,00 IPCA + juros de 6,2% a.a. 529.018 (2.848) 526.170 520.316
3ª emissão (c) 1ª R$ 10.000,00 IPCA + juros de 7,05% a.a. 244.291 (3.215) 241.076 225.747

2ª IPCA + juros  de 7,49% a.a. 612.123  (8.056) 604.067 564.368
Passivo não circulante 3.465.334 570.115 (15.133) 4.020.316 3.634.073

3.465.334 614.341 (17.747) 4.061.928 3.643.937
(a) Controlada - 1ª Emissão: Em setembro de 2012, a Controlada celebrou contrato para emissão de 1.520.120 debêntures não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e com garantias adicionais, 

divididas em duas séries, sendo a 1ª série recebida em 25 de outubro de 2012, no valor de R$ 760.060 
(R$ 770.448, atualizados até a data de recebimento) e a 2ª série recebida em 28 de junho de 2013, no valor 
de R$ 760.060 (R$ 809.346, atualizados até a data de recebimento), tendo o Fundo de Investimento do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS) como debenturista, Pentágono S.A. Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários como agente fiduciário e representante do debenturista e a Companhia como 
interveniente anuente. O objetivo desta emissão foi captar recursos para desenvolvimento, implantação e 
construção do projeto original da UHE Santo Antônio e de seu sistema de transmissão associado para a 
exploração da concessão (Nota 1). O FI-FGTS, na qualidade de debenturista, compartilha das mesmas 
garantias apresentadas na Nota 15.1 (a) (ii). As cláusulas restritivas deste contrato vêm sendo cumpridas 
adequadamente pela Controlada. A 1ª série desta emissão vence em 15 parcelas anuais a partir de 2023 e 
a 2ª, em 15 parcelas anuais a partir de 2024. No item (d) desta nota apresentamos os valores anuais das 
parcelas das debêntures. (b) Controlada - 2ª Emissão: Em dezembro de 2012, a Controlada emitiu 4.200 
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional real e fi-
dejussória, em série única, recebida em 24 de janeiro de 2013, no valor atualizado de R$ 424.924. O valor 
nominal unitário das debêntures é R$ 100, totalizando R$ 420.000, tendo a Pentágono S.A. Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários, como agente fiduciário, representando a comunhão dos debenturistas e a 
Companhia, como interveniente anuente. O objetivo desta emissão foi captar recursos para desenvolvimen-
to, implantação e construção do projeto original da UHE Santo Antônio e de seu sistema de transmissão 
associado para a exploração da concessão (Nota 1). Os debenturistas compartilham das mesmas garantias 
apresentadas na Nota 15.1 (a) (ii). As cláusulas restritivas deste contrato vêm sendo cumpridas adequada-
mente pela Controlada. Os juros remuneratórios são pagos semestralmente, enquanto que o saldo principal 
tem como vencimento 5,5% em 27.12.2017 - 17,5% em 27.12.2019 - 25,0% em 27.12.2020 - 24,0% em 
27.12.2021 - e saldo em 27.12.2022. No item (d) desta nota apresentamos os valores anuais das parcelas 
das debêntures. (c) Controlada - 3ª Emissão: Em 15 de abril de 2014, a Controlada emitiu 70.000 debên-
tures simples, não conversíveis em ações, escriturais, nominativas, da espécie quirografária com garantia 
adicional real e fidejussória, divididas em duas séries, totalizando o montante de R$ 700 milhões, para 
distribuição pública, nos termos da instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 400, de 29 de 
dezembro de 2003, tendo a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, como agente fi-
duciário e representante dos debenturistas e a Companhia como interveniente anuente. As duas séries fo-
ram recebidas entre os dias 02 e 05 de maio de 2014, sendo a 1ª série de R$ 200 milhões (R$ 201 milhões, 
atualizados até a data de recebimento) e a 2ª série no valor de R$ 500 milhões (R$ 504 milhões, atualizados 
até a data de recebimento). O objetivo desta emissão foi de captar recursos para viabilização e implemen-
tação das 50 unidades geradoras da UHE Santo Antônio. Os debenturistas dessa 3ª emissão compartilham 
das mesmas garantias e restrições apresentadas na Nota 15.1 (a) (ii) e (iii). Os juros remuneratórios são 
pagos semestralmente, enquanto que o saldo principal tem como vencimento: 1ª série - 16,4% em 
15.04.2020 - 49,3% em 15.04.2021 e saldo em 15.04.2022; 2ª série - 25,1% em 15.04.2022 - 55,6% em 
15.04.2023 e saldo em 15.04.2024. No item (d) desta nota apresentamos os valores anuais das parcelas 
das debêntures. (d) Vencimento das parcelas de debêntures - não circulante (principal e encargos)

Não circulante
2018 2019 2020 2021 2022 Após 2022 Total

Principal e Encargos  128.755 180.081 254.986 394.217 3.108.199 4.066.238
 128.755 180.081 254.986 394.217 3.108.199 4.066.238

Movimentação de debêntures
Saldo em 31 de dezembro de 2015 3.643.937
Encargos financeiros provisionados 509.868
Juros pagos (94.492)
Amortização de custos de transação 2.615
Saldo em 31 de dezembro de 2016 4.061.928
Circulante 41.612
Não Circulante 4.020.316
16. Impostos e contribuições

Controladora Consolidado
31 de

 dezembro 
de 2016

31 de
dezembro

 de 2015

31 de
dezembro

de 2016

31 de
dezembro

de 2015
Circulante
 ICMS 18.739 12.055
 ICMS diferencial de alíquotas (i) 18.965 15.700
 COFINS 9.785
 PIS 2.106
 INSS 1.149 890
 ISS 776 1.145
 Outros 18  2.009 1.963

18 53.529 31.753
Não circulante
 ICMS diferencial de alíquotas (i)   26.737 38.377

18  80.266 70.130

Circulante 31 de dezembro de 2016 31 de dezembro de 2015
 Programas básicos ambientais (i) 116.454 51.782
 Compensação ambiental (ii)  12.108

116.454 63.890
Não circulante
 Programas básicos ambientais (i) 170.608 197.207
 Compensação ambiental (ii) 92.874 69.395

263.482 266.602
379.936 330.492

(i) Nas rubricas “Programas básicos ambientais” estão registradas as estimativas da Administração da 
Controlada com relação aos gastos socioambientais que a Controlada incorrerá a fim de mitigar o im-
pacto causado pela construção da UHE Santo Antônio, em cumprimento aos programas previstos nas 
Licenças de Instalação nº 540/2008 e de Operação n° 1.044/2011 expedidas pelo IBAMA. Essas licen-
ças estabelecem que sejam executados os seguintes Programas Básicos Ambientais (PBA), entre ou-
tros: • Programa de Monitoramento do Lençol Freático; • Programa de Monitoramento Sismológico; • 
Programa de Monitoramento Climatológico; • Programa de Conservação da Flora; • Programa de Con-
servação da Fauna; • Programa de Conservação da Ictiofauna; • Programa de Saúde Pública; • Progra-
ma de Remanejamento da População Atingida. (a) Movimentação das provisões ambientais durante o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2016.

Circulante Não circulante
Saldo em 31 de dezembro de 2015 51.782 197.207
Atualização monetária - IPCA 14.803
Realizações (147.189)
Adições 170.459
Transferências 41.402 (41.402)
Saldo em 31 de dezembro de 2016 116.454 170.608
Conforme Manual Contábil do Setor Elétrico (MCSE), considerando a renovação da Licença de 
Operação 1041/11 pelo período de 10 anos, foi realizada adição dos custos decorrentes da extensão 
dos Programas Básicos Ambientais (PBA), citados no item (i), à provisão socioambiental. (ii) O saldo 
registrado em “Compensação ambiental”, calculado com base na Lei nº 9.985/00 e no Decreto 
nº 6.848/09, corresponde a 0,5% (R$ 56.159) do valor de referência do empreendimento, conforme 
definido na Licença de Operação nº 1.044/11, expedida pelo IBAMA. Esses recursos, destinados a 
compensar os impactos ambientais causados pela obra, e que em 31 de dezembro de 2016 equivalem 
a R$ 0 no passivo circulante (2015 - R$ 12.108) e R$ 92.874 no passivo não circulante 
(2015 - R$ 69.395), estão sendo atualizados pela SELIC, conforme instruções normativas do IBAMA 
que substituíram o índice de atualização de IPCA-e para Selic.
21. Provisão para contingências - Consolidado: Os passivos contingentes e as provisões existentes 
estão ligados, principalmente, a discussões nas esferas judiciais e administrativas decorrentes, em sua 
maioria, de processos trabalhistas, ambientais, cíveis e tributários. A Administração da Companhia e de 
sua Controlada, com base na opinião dos seus assessores jurídicos externos, classificam esses 
processos em termos da probabilidade de perda da seguinte forma: a) Perda provável - são processos 
onde existe maior probabilidade de perda do que de êxito ou, de outra forma, a probabilidade de perda 
é superior a 50%. b) Perda possível - são processos onde a possibilidade de perda é maior que remota. 
A perda pode ocorrer, todavia os elementos disponíveis não são suficientes ou claros de tal forma que 
permitam concluir que a tendência será de perda ou ganho. Em termos percentuais, a probabilidade de 
perda se situa entre 25% e 50%. Para esses processos, a Companhia e sua Controlada não fazem 
provisão e destacam em nota explicativa.
(a) Risco provável

Circulante

31 de 
dezembro 

de 2016 Adições

31 de
dezembro

 de 2015

31 de
dezembro

 de 2015 Adições

31 de
dezembro

de 2014
Regulatória (i) 552.478 196.505 355.973 355.973 355.973
Não circulante
Ambiental (ii) 12.484 1.564 10.920 10.920 1.256 9.664
Cível (iii) 13.709 13.646 63 63 63
Trabalhista (iv) 1.675 1.675

27.868 16.885 10.983 10.983 1.319 9.664
Total 580.346 213.390 366.956 366.956 357.292 9.664
(i) Regulatória: FID (Fator de Disponibilidade): Em 31 de julho de 2015, o Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região julgou procedente o pedido da Companhia de antecipação da tutela recursal para 
suspender a exigência da aplicação do Fator de Disponibilidade (FID) em relação às unidades 
geradoras da UHE Santo Antônio não despachadas pelo Operador Nacional do Sistema (ONS). 
Referida decisão determina à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e à Câmara 
Comercializadora de Energia Elétrica - CCEE que adote os procedimentos necessários à eficácia de tal 
decisão nas contabilizações e liquidações da referida câmara. O saldo de R$ 552.478 representa o 
efeito da limitação da aplicação do FID sobre a UHE Santo Antônio. (ii) Administrativo Ambiental: 
Refere-se ao auto de infração lavrado em 23 de dezembro de 2008, pelo Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, no valor de R$ 7.700. O objeto do referido auto 
é a imposição de multa à Companhia por suposta conduta lesiva ao meio ambiente, caracterizada pela 
alegada mortandade de 11.000 kg de peixes de várias espécies em decorrência de eventual poluição 
nas ensecadeiras da UHE Santo Antônio, no rio Madeira, município de Porto Velho - RO. Em 13 de 
janeiro de 2009, a Companhia apresentou defesa administrativa. Em 19 de julho de 2011, a Equipe 
Técnica do IBAMA informou sobre a majoração do valor da multa e notificou a Companhia para a 
apresentação de Alegações Finais. Em 8 de agosto de 2011, a Companhia apresentou manifestação 
acerca da majoração da multa e alegações finais. Em 25 de novembro de 2014, foi recebida pela 
Companhia decisão de indeferimento da defesa administrativa. A Companhia apresentou, em 15 de 
dezembro de 2014, recurso administrativo contra referida decisão de indeferimento. Consoante o 
entendimento dos seus advogados, a expectativa é de perda provável no montante de R$ 12.484 em 
relação ao mérito da autuação (2015 - R$ 10.920) e de perda possível em relação às agravantes de 
penalidade citadas no referido auto. (iii) Cível: Trata-se de ação de reparação por danos a comerciante 
que alega ter seu estabelecimento comercial afetado pela área alagada em decorrência da construção 
de usina hidrelétrica. A indenização está calculada em R$ 13.709 (2015 R$ 63). (b) Risco possível: Em 
31 de dezembro de 2016, existem processos no montante de R$ 2.891.096, conforme demonstrados a 
seguir, cuja perda foi estimada como possível, as quais são periodicamente reavaliadas pelos 
assessores jurídicos e pela Administração da Companhia, não requerendo a constituição de provisão 
nas demonstrações financeiras.

31 de dezembro de 2016
Trabalhista 28.857
Cível 2.270.331
Administrativo ambiental 37.734
Administrativo tributário 554.174

2.891.096
Dentre as principais causas com risco de perda avaliadas como possível destacam-se as seguintes: 
(i) Trabalhistas: Diversas ações, nas quais a Controlada responde, em sua maioria, subsidiariamente, 
em que questionam, entre outros, pagamento de horas extras, adicionais de periculosidade e 
insalubridade. (ii) Cível: As ações judiciais de natureza cível referem-se, em sua grande maioria, às 
indenizações pleiteadas por pessoas que se consideram impactadas pelo enchimento do reservatório 
da usina ou que pretendem majorar indenizações recebidas por conta das desapropriações realizadas. 
(iii) Administrativo ambiental: Diversos autos de infração referentes a questões ambientais como 
mortandade de peixes e ocorrência de queimadas em áreas da Controlada. (iv) Administrativo 
tributário: Processos administrativos para discussão de não homologação de pedidos de compensação 
formalizados perante a Delegacia Especial da Receita Federal, bem como discussão de compensação 
de IRRF e notificações da Secretaria Municipal da Fazenda do município de Porto Velho e da Secretaria 
de Estado de Finanças do Governo do Estado de Rondônia.
22. Outros Passivos

Controladora Consolidado
31 de

dezembro 
de 2016

31 de
dezembro

de 2015

31 de
dezembro 

de 2016

31 de
 dezembro 

de 2015
Circulante
 Furnas Centrais Elétricas 359.959 359.959
 Odebrecht Energia do Brasil 174.792 174.792
 Findo de investimento
  em participações amazonia energia 185.841 185.841
 Diversos credores 1.586 1.157 10.761 9.725

722.178 1.157 731.353 9.725
Os efeitos da anulação parcial do aumento de capital retroagem ao exercício de 2014, portanto o valor 
a ser devolvido aos acionistas, serão devolvidos atualizados monetariamente aplicando-se a correção 
monetária pelo IGPM + juros de 1% ao mês.
23. Outras provisões - Consolidado: Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de R$ 225.412 (2015 - R$ 
210.325) refere-se ao ressarcimento ao CCSA pela Controlada de custos relacionados à extensão de 
prazo no cronograma contratual de entrada em operação comercial, oriundo dos efeitos das paraliza-
ções causadas pelas greves durante os anos de 2009 a 2013 (eventos de caso fortuito - força maior) no 
canteiro de obras da UHE Santo Antônio.
24. Imposto de renda e contribuição social diferidos passivos: Em 31 de dezembro de 2016, o 
saldo de tributo diferido refere-se a diferenças temporárias decorrentes da capitalização de encargos 
financeiros. A movimentação da conta de impostos diferidos é a seguinte:

Controladora Consolidado
31 de

dezembro 
de 2016

31 de
dezembro

de 2015

31 de
dezembro

de 2016

31 de
dezembro

de 2015
Saldo no início do exercício 267.822 274.564 267.822 274.564
Movimentação
Amortização de encargos capitalizados (25.836) (19.828) (25.836) (19.828)

(25.836) (19.828) (25.836) (19.828)
 IRPJ - 25% (6.459) (4.957) (6.459) (4.957)
 CSLL - 9% (2.325) (1.785) (2.325) (1.785)
Encargo fiscal (8.784) (6.742) (8.784) (6.742)
Saldo no final do exercício 259.038 267.822 259.038 267.822

A Companhia estima que a realização do tributo diferido passivo se dará da seguinte maneira:
Saldo

Passivo
Em 31 de 

dezembro de 2016 2017 2018 2019 2020 Após 2020
Amortização de encargos
 financeiros capitalizados 259.038 9.465 9.465 9.465 9.465 221.178

259.038 9.465 9.465 9.465 9.465 221.178
O IRPJ e a CSLL diferidos passivos serão realizados mediante a amortização contábil dos encargos fi-
nanceiros capitalizados, calculada de acordo com o prazo do término da concessão e da realização 
progressiva do cronograma de entrada em operação das turbinas.
25. Patrimônio líquido: (i) Capital subscrito e integralizado: Em Assembleia Geral Extraordinária da 
Companhia realizada em 07 de março de 2016, foi aprovado o aumento de capital da Companhia, me-
diante a emissão de 573.529.412 de novas ações ordinárias, nominativa e sem valor nominal, pelo valor 
de emissão de R$ 0,68 (sessenta e oito centavos) cada, totalizando R$ 390.000. As ações ora emitidas 
foram totalmente integralizadas em 08 de março de 2016. Em 31 de dezembro de 2016, o capital social 
da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 9.546.672 (2015 - R$ 9.761.952) dividido 
em 9.730.201.137 (2015 - 9.761.952.724) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, cuja titula-
ridade está distribuída pelos seguintes acionistas:

Valores em R$ mil
31 de 

dezembro
de 2016

31 de 
dezembro

de 2015
Participação (%) 

em 31 de dezembro de 2016
Cemig Geração e Transmissão S.A.(ii) 954.667 915.667 10,00
Eletrobrás - Furnas 3.723.202 3.875.302 39,00
Fundo de Investimento em Participações
  Amazônia Energia 1.909.335 1.987.335 20,00
Odebrecht Energia do Brasil S.A. 1.775.681 1.848.221 18,60
SAAG Investimentos S.A.(ii) 1.183.787 1.135.427 12,40

9.546.672 9.761.952 100,00
Na Arbitragem movida por SAAG e CEMIG em face da MESA, em atendimento à Sentença Arbitral 
proferida pela CAM (Câmara de Arbitragem do Mercado), procedeu-se a anulação parcial do aumento 
de capital ocorrido na Assembleia Geral Extraordinária de 21.10.2014, que gerou o cancelamento de 
605.280.000 (seiscentos e cinco milhões e duzentas e oitenta mil) ações, subscritas e integralizadas, 
sendo: Furnas Centrais Elétricas S.A. (“Furnas”), - 304.200.000 (trezentos e quatro milhões e duzentos 
mil); Caixa Fundo de Investimento em Participações Amazonia Energia - 156.000.000 (cento e cinquen-
ta e seis milhões); Odebrecht Energia do Brasil S.A. - 145.080.000 (cento e quarenta e cinco milhões e 
oitenta). Os efeitos da anulação parcial do aumento de capital retroagem ao exercício de 2014, portanto 
o valor a ser devolvido aos acionistas, acima mencionados, que haviam realizado os aportes do aumen-
to de capital correspondentes à sua participação, serão devolvidos atualizados monetariamente aplican-
do-se a correção monetária pelo IGPM + juros de 1% ao mês.
26. Resultado por ação: A tabela a seguir estabelece o cálculo do lucro (prejuízo) líquido por lote de 
mil ações para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016, de 2015 e de 2014 (em milhares, ex-
ceto valor por lote de  mil ações, apresentado em reais): 

Exercícios findos em 31 de dezembro
2016 2015 2014

(Prejuízo) lucro do período (617.200) 18.026 (2.208.060)
Média ponderada do número
 de ações ordinárias 10.264.610.610 9.706.354.459 7.690.295.787
(Prejuízo) lucro básico e diluído por lote de mil 
 ações ordinárias (em reais) (60,13) 1,86 (287,12)
27. Receita operacional líquida - Consolidado: (a) Venda de energia elétrica: A receita de operações 
com energia elétrica é reconhecida no resultado mensalmente, de acordo com a entrega dos volumes 
de energia previstos nos contratos de fornecimento e suprimento de energia. Uma receita não é reco-
nhecida se há incerteza  de sua realização. 

Exercícios findos em 31 de dezembro
2016 2015

Fornecimento de energia à indústria 661.285 585.444
Suprimento de energia elétrica 2.532.613 2.391.523
Energia de curto prazo 28.809  

3.222.707 2.976.967
(–) Deduções da receita
P&D (28.026) (26.049)
ICMS (103.611) (77.884)
PIS e COFINS (288.516) (268.165)

(420.153) (372.098)
Receita operacional líquida 2.802.554 2.604.869
As receitas de fornecimento de energia à indústria são oriundas de venda de energia a consumidores, 
enquanto que, suprimento de energia elétrica representam as vendas destinadas a revendedores de 
energia. Em 31 de dezembro de 2016, a UHE Santo Antônio possui 44 unidades geradoras em opera-
ção comercial, totalizando 2.218 MW médios de garantia física (Nota 1).
28. Gastos operacionais: (a) Custos do serviço de energia elétrica - Consolidado

Exercícios findos em 31 de dezembro
2016 2015

Custos dos serviços Custos dos serviços
Com energia

 elétrica
De 

operação Total
Com energia

 elétrica
De

 operação Total
Energia de curto prazo -
 CCEE (i) (53.803) (53.803) (700.427) (700.427)
Energia comprada
 para revenda (206.943) (206.943) (213.306) (213.306)
Encargos de uso
 e conexão (ii) (808.085) (808.085) (585.128) (585.128)
Créditos de Pis e COFINS 107.461 107.461 105.717 105.717
Pessoal (55.555) (55.555) (47.480) (47.480)
Material (13.378) (13.378) (10.062) (10.062)
Serviços de terceiros (48.260) (48.260) (29.558) (29.558)
Depreciação
 e amortização (673.009) (673.009) (479.010) (479.010)
Outras  (93.119) (93.119)  (123.366) (123.366)

(961.370) (883.321) (1.844.691) (1.393.144) (689.476) (2.082.620)
(i) Variação decorrente, principalmente da redução do PLD (Preço de Liquidação das Diferenças) médio, 
aproximadamente de R$ 288,00/Mwh em 2015 para R$ 93,91/Mwh em 2016, bem como do benefício 
devido à repactuação do risco hidrológico do Generation Scaling Factor (“GSF”) que limitou o risco 
hidrológico da Companhia em até 7%, houve o início da geração em teste (Expansão), bem como 
recuperação do FID em R$ 147.872 dos períodos de 2012 a 2014. (ii) Encargo de uso da rede elétrica 
é uma obrigação decorrente do contrato firmado com a ONS - Operador Nacional do Sistema e 
concessionárias de transmissão para prestação do serviço de transmissão de energia. Os valores são 
calculados em função da tarifa de uso de transmissão da rede básica e do montante do uso do sistema 
de transmissão contratado pela UHE Santo Antônio Energia. O incremento de R$ 150 se deu em função 
da entrada em operação de novas turbinas nesse período em comparação ao mesmo período do ano 
anterior.
(b) Despesas gerais e administrativas Controladora Consolidado

Exercícios findos em 31 de dezembro
2016 2015 2016 2015

Pessoal e administradores da entidade (112) (2.928) (34.158) (28.164)
Material (2.061) (4.515)
Serviços de terceiros (581) (159) (66.349) (72.592)
Amortização (1.759) (1.748)
Alugueis e arrendamentos (73) (75) (5.632) (6.701)
Seguros (28.999) (16.646)
Tributos (24) (70) (1.889) (823)
Outras (185) (91) (5.746) (21.040)

(975) (3.323) (146.593) (152.229)
29. Resultado financeiro

Controladora Consolidado
Exercícios findos em 31 de dezembro

Receitas financeiras 2016 2015 2016 2015
Receita de aplicações financeiras 81 557 81.880 64.770
 Ajuste a valor presente 5.466 11.503
 Outras receitas financeiras 21 341 3.128 3.312
 Variações monetárias moeda nacional 62.821 82.167
 (–) Tributos sobre receitas financeiras (5)  (7.095) (5.035)

97 898 146.200 156.717
Despesas financeiras
 Juros de dívidas (954.632) (731.362)
 Variações monetárias de dívidas (286.184) (242.008)
 Variações monetárias (Uso do bem público) (41.425) (49.275)
 Variações monetárias moeda nacional (115.312) (210.626) (58.370)
 Outras despesas financeiras (14) (21) (58.852) (42.643)

(115.326) (21) (1.551.719) (1.123.658)
Total (115.229) 877 (1.405.519) (966.941)

30. Partes relacionadas - Consolidado Montante das transações nos
exercícios findos em 31 de dezembro

Ativo Passivo Imobilizado Receita Despesa

Circulante
Relação com 
a Companhia

31 de dezembro 
de 2016

31 de  dezembro 
de 2015

31 de dezembro
de 2016

31 de dezembro
de 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

 CEMIG Geração e Transmissão S.A. Acionista da Companhia* 33.115 27.571 1.566 87.897 426.372 463.672 18.436 23.775
 CEMIG Distribuição S.A. Acionista comum 17.636 15.639 152.783 142.826
 Construtora Norberto Odebrecht Acionista comum 29.311 59.274 82.187 318.264
 Andrade Gutierrez Engenharia S.A. Acionista comum 21.925 24.396 4.242 90.722
 Odebrecht Serviços e Participações Acionista comum 21.925 24.396 4.243 90.722
 Odebrecht Energia do Brasil S.A. Acionista da Companhia* 174.792 168
 Andrade Gutierrez Participações S.A. Acionista da Companhia* 442 398 44 35
 Fundo de Investimento em participações amazonia energia Acionista da Companhia* 185.841
 Eletrobrás Furnas Acionista da Companhia* 372.311 9.578 3.017 2.762 138.226 108.662
Não circulante
 Andrade Gutierrez Engenharia S.A. Acionista comum 12.287 12.358
 Construtora Norberto Odebrecht Acionista comum 14.272 15.204 22.459 18.992
 Odebrecht Comercializadora de Energia. S.A. Acionista comum 110.398 4.050 15.065
 Odebrecht Serviços e Participações Acionista comum 17.486 17.232 48 48
 Eletrobrás Furnas Acionista da Companhia*    150.543     5.522 20.543
* Nota 25 94.796 88.004 830.620 485.920 93.689 502.470 579.155 606.498 166.278 168.248

CEMIG Geração e Transmissão S.A. - O saldo ativo registrado refere-se aos dois contratos de compra 
e venda de energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre celebrados em 19 de março de 2009, em 
que a Controlada atua como vendedora de energia para a CEMIG de montantes variáveis durante 
grande parte do período de motorização da UHE Santo Antônio, sendo um contrato de 400 megawatts 
médios e outro de 250,4 megawatts médios, com prazo de vigência compreendido entre 1º de maio de 
2012 e 31 de dezembro de 2027. O saldo passivo refere-se a encargos de uso da rede pelo serviço de 
transmissão de energia (Nota 14) e a saldo de antecipação de volume de energia ocorrida em 06 de 
fevereiro de 2015, quando a Controlada recebeu da Cemig Geração e Transmissão S.A. R$ 74.667 
(Nota 17). CEMIG Distribuição S.A - O saldo refere-se ao Contrato de Comercialização de Energia 
Elétrica no Ambiente Regulado - CCEARs, relativo à participação da CEMIG Distribuição S.A. no Leilão 
nº 05/2007 - ANEEL, no qual foram comercializados 70% da energia assegurada da UHE Santo Antônio 
(Nota 1). A Cemig Distribuição comprou da Controlada 117,8 megawatts médios com prazo de 
suprimento compreendido entre 31 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2041. Andrade 
Gutierrez Engenharia S.A. - A Controlada possui contrato para Implantação da UHE Santo Antônio, 
bem como das instalações de transmissão de interesse restrito da central geradora da UHE Santo 
Antônio com o Consórcio Construtor Santo Antônio - CCSA, do qual a Andrade Gutierrez Engenharia 
S.A. participa sendo responsável pelos serviços de elaboração de projetos e de obras civis (Consórcio 
Santo Antônio Civil). Construtora Norberto Odebrecht S.A. e Odebrecht Serviços e Participações 
S.A. - A Controlada possui contrato para Implantação da UHE Santo Antônio, bem como das instalações 
de transmissão de interesse restrito da central geradora da UHE Santo Antônio com o Consórcio 
Construtor Santo Antônio - CCSA, do qual a Construtora Norberto Odebrecht S.A. (CNO) e a Odebrecht 
Serviços e Participações S.A. participam sendo responsáveis pelos serviços de elaboração de projetos 
e de obras civis (Consórcio Santo Antônio Civil) e, adicionalmente, a CNO, pelo gerenciamento e 
execução dos serviços de montagem eletromecânica. Eletrobrás Furnas - A Controlada tem contrato 
de Serviços de Engenharia do Proprietário com Furnas Centrais Elétricas, cuja vigência é de 17 de 
dezembro de 2008 a 28 de fevereiro de 2016. Eletrobrás Furnas é contratada também para prestação 
de serviços de análise de dados das leituras de auscultação das estruturas civis e suas fundações para 
a UHE Santo Antônio. Esse contrato tem vigência de 30 meses a contar de 06 de janeiro de 2014. 
A Controlada possui ainda, contrato de compra e venda de energia elétrica no Ambiente de Contratação 
Livre, em que a Controlada atua como compradora de energia de Furnas Centrais Elétricas S.A. de 

47,318 megawatts médios, com prazo de suprimento compreendido entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de 
dezembro de 2027. Em 05 de fevereiro de 2015, a Controlada firmou, com Furnas Centrais Elétricas 
S.A., contrato de venda de energia e recebeu, em 06 de fevereiro de 2015, o montante de R$ 122.395, 
correspondente a R$ 130.000, líquidos de retenção de impostos, referentes a essa venda e que estão 
sendo atualizados por IPCA (Nota 17). Adicionalmente, a Controlada mantém com Eletrobrás Furnas 
transações de encargos de uso da rede pelo serviço de transmissão de energia (Nota 14). Odebrecht 
Energia do Brasil S.A. - A Controlada possuía saldo de custos financeiros incorridos para que as obras 
da UHE Santo Antônio ocorressem conforme o cronograma previsto no Contrato de Concessão. 
Andrade Gutierrez Participações S.A. O saldo registrado refere-se a custos financeiros incorridos 
para que as obras da UHE Santo Antônio ocorressem conforme o cronograma previsto no Contrato de 
Concessão. O saldo é atualizado por TJLP acrescida de 3,1%. Odebrecht Comercializadora de 
Energia S.A. - Em 05 de fevereiro de 2015, a Controlada firmou, com Odebrecht Comercializadora de 
Energia S.A., contrato de venda de energia e recebeu, em 06 de fevereiro de 2015, o montante de 
R$ 95.333 referentes a essa venda e que foram atualizados por IPCA (Nota 17).
Remuneração dos administradores - Consolidado Exercícios findos em 31 de dezembro

2016 2015
Remuneração 5.589 4.679
Participação em resultados 1.688
Benefícios diretos e indiretos 261 389
Total 7.538 5.068
31. Informação por segmento: A Companhia e sua Controlada têm como único segmento de negócio 
a geração de energia elétrica, por meio da exploração da Usina Hidrelétrica Santo Antônio e seu sistema 
de transmissão associado, localizada no rio Madeira, município de Porto Velho-RO, na condição de 
“Produtor Independente”, nos termos estabelecidos pelo Contrato de Concessão. Sendo assim, a 
Administração da Companhia, responsável por revisar regularmente as informações financeiras, de 
forma a alocar os recursos e analisar o desempenho da empresa, não se utiliza de informação por 
segmento para suas análises. 
32. Eventos subsequentes: Em 31 de janeiro de 2017, a Câmara de Comércio Internacional (“ICC”) 
proferiu sentença julgando substancialmente procedentes os pedidos formulados pela Companhia no 
âmbito do procedimento arbitral instaurado em face da Energia Sustentável do Brasil (Nota 8).

DIRETORIA

PARECER DO CONSELHO FISCAL

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos Administradores e Acionistas - Madeira Energia S.A. - Opinião: Examinamos as demonstrações 
financeiras individuais da Madeira Energia S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como 
as demonstrações financeiras consolidadas da Madeira Energia S.A. e sua controlada (“Consolidado”), 
que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas 
demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Opinião sobre as demonstrações 
financeiras individuais: Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Companhia em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas 
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(IASB). Opinião com ressalva sobre as demonstrações financeiras consolidadas: Em nossa 
opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para opinião com 
ressalva sobre as demonstrações financeiras consolidadas”, as demonstrações financeiras 
consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Companhia e sua controlada em 31 de dezembro de 2016, o desempenho 
consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório 
financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião 
com ressalva sobre as demonstrações financeiras consolidadas: Conforme descrito na Nota 8 às 
demonstrações financeiras, em 31 de dezembro de 2016, a empresa controlada, Santo Antônio Energia 
S.A. mantém registrado no ativo circulante, como “Dispêndios Reembolsáveis”, o valor de R$ 891.105 
mil a receber do Consórcio Construtor Santo Antônio. Considerando as discussões com a contraparte, 
inclusive com o tema em câmara arbitral, entendemos que não há, presentemente, evidências que 
suportem a expectativa de recebimento desse valor nos próximos doze meses. Neste contexto, o 
referido valor deveria estar classificado no ativo não circulante. Em consequência, o saldo do ativo 
circulante apresentado nas demonstrações financeiras consolidadas encontra-se a maior em R$ 
891.105 mil e o saldo do ativo não circulante encontra-se a menor no mesmo montante. Nossa auditoria 
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. 
Somos independentes em relação à Companhia e sua controlada, de acordo com os princípios éticos 

relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião com ressalva. Ênfases: Investigação e medidas legais: Conforme 
mencionado na nota explicativa 1 às demonstrações financeiras, encontram-se em andamento 
investigações e outras medidas legais conduzidas pelo Ministério Público Federal que envolvem certos 
acionistas da Companhia e determinados executivos desses acionistas. No momento, não há como 
determinar os resultados das referidas investigações, seus desdobramentos e suas consequências 
futuras. As demonstrações financeiras da Companhia não incluem quaisquer efeitos que possam advir 
desse assunto, e nossa opinião não está modificada em relação a esse tema. Aprovação das 
demonstrações financeiras: Chamamos atenção para a nota 1(e) às demonstrações fiananceiras, que 
descreve que a administração da Companhia manteve o registro do impairment sobre os dispêndios 
reembolsáveis em sua controlada, Santo Antônio Energia S.A, o que foi objeto de discussão pelo 
Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 16 de março de 2017, em que se 
deliberou sobre a recomendação para aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, das 
demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016. Em razão de 
divergências entre os conselheiros sobre a manutenção ou não do impairment, a referida recomendação 
foi aprovada por 6 dos 11 conselheiros (55%), sendo que o Acordo de Acionistas estabelece quórum 
mínimo de 60% para aprovação desta matéria. Neste contexto, a administração da Companhia enviará 
as demonstrações financeiras à aprovação na Assembleia Geral Ordinária. Nossa opinião não está 
modificada em relação a esse assunto. Outros assuntos: Demonstrações do Valor Adicionado: As 
demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2016, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e 
apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de 
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para 
a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as 
demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão 
de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - “Demonstração do Valor 
Adicionado”. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente 
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento 
Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
tomadas em conjunto, sobre as quais emitimos opinião com ressalva conforme descrito acima na seção 
“Base para opinião com ressalva”. Outras informações que acompanham as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas e o relatório do auditor: A administração da Companhia é 
responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa 

opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em 
conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, 
de forma relevante, inconsistente as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na 
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a 
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração 
e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A administração da 
Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas 
internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e sua controlada são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 

como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que 
a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e sua 
controlada. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações 
financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as 
demonstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho 
da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os 
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Salvador, 22 de março de 2017

PricewaterhouseCooper 
Auditores Independentes Fábio Cajazeira Mendes
CRC 2SP000160/O-5 Contador CRC1SP196825/O-0

(i) A Companhia aderiu ao benefício fiscal previsto no Decreto Estadual/RO nº 18.496, de 08 de janeiro 
de 2014, o qual reduziu para 2% a alíquota do ICMS DA (Diferencial de Alíquota), decorrentes das 
operações de entrada de mercadorias ou bens destinados às obras de instalação, construção, operação 
e manutenção da usina em transações interestaduais. O saldo do imposto a pagar de R$ 45.702, 
registrados no passivo circulante e não circulante, corresponde às entradas registradas nos períodos de 
2009 a junho de 2014 e está sendo quitado em 60 parcelas mensais, com início em julho de 2014. 
O saldo do parcelamento é corrigido anualmente pela UPF - Unidade de padrão fiscal do Estado de 
Rondônia e sobre ele incorre juros de 1% ao mês.
Previsão de parcelamento do ICMS diferencial de alíquotas no passivo não circulante:

2018 6.597
2019 13.911
2020 6.229

26.737
17. Adiantamentos de clientes - Consolidado: Em 06 de fevereiro de 2015, a Companhia recebeu R$ 
292.395, líquidos de retenção de tributos, em adiantamento de clientes de contratos de venda de ener-
gia firmados com Furnas Centrais Elétricas S.A., Cemig Geração e Transmissão S.A. e Odebrecht Co-
mercializadora de Energia S.A.. Os valores antecipados foram amortizados mensalmente conforme o 
fornecimento da energia contratado e liquidado no exercício de 2016. A seguir, apresentamos a movi
mentação dos adiantamentos mencionados: Circulante Não circulante
Saldo em 01 de janeiro de 2015 46.684
Adiantamento 74.667 225.333
Atualização monetária 12.030 35.608
Reconhecimento de receita (46.684)  
Saldo em 31 de dezembro de 2015 86.697 260.941
Atualização monetária 1.969 9.572
Liquidação de adiantamento (270.513)
Reconhecimento de receita (88.666)
Saldo em 31 de dezembro de 2016
18. Cauções em garantia - Consolidado: Referem-se, principalmente, à retenção de 5% do valor adiantado 
aos contratos firmados de compra de máquinas e equipamentos da UHE Santo Antônio para a construção, 
transporte e montagem das 50 turbinas de geração de energia e dos painéis de controle. O montante retido 
é a garantia do cumprimento de todas as obrigações estabelecidas em contrato. Em 31 de dezembro de 
2016, o montante de R$ 350.157 (2015 - R$ 333.759) está registrado no passivo, sendo R$ 115.891 
(2015 - R$ 114.169) no passivo circulante e R$ 234.266 (2014 - R$ 219.590) no passivo não circulante. 
19. Concessões a pagar - Consolidado: Trata-se da obrigação, assumida pela Controlada no Contrato 
de Concessão nº 001/2008 de Uso do bem público para a geração de energia, de recolher à União o 
pagamento total fixado de R$ 379.267, em parcelas mensais iguais, sendo exigida a partir da entrada 
em operação comercial da primeira unidade geradora, ocorrida em 30 de março de 2012, até o 35° ano 
da concessão. O valor do pagamento é atualizado anualmente pelo IPCA, o montante total da obrigação 
é registrado pelo valor presente total do UBP até o final do contrato de concessão descontado à taxa de 
6,94% a.a.. Buscando refletir adequadamente a contraprestação pecuniária da concessão e a 
respectiva obrigação perante a União, os valores da concessão foram registrados no ativo intangível 
(Nota 13), em contrapartida do passivo.
(a) Movimentação Circulante Não circulante
Saldo em 31 de dezembro de 2015 19.301 226.896
Atualização - IPCA 41.425
Ajuste a valor presente (5.466)
Pagamentos (20.068)
Transferências 21.416 (21.416)
Saldo em 31 de dezembro de 2016 20.649 241.439
(b) Vencimentos da concessão a pagar apresentada no passivo não circulante

2018 20.427
2019 20.735
2020 21.007
2021 21.269
2022 a 2043 158.001

241.439
20. Provisões socioambientais - Consolidado: O IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - concedeu licenças ambientais para a Controlada, as quais impõem 
condicionantes para a construção do empreendimento. Essas obrigações, que estão relacionadas com 
ações ambientais de proteção, monitoramento, reflorestamento, recuperação e compensação dos 
impactos socioambientais, foram estimadas e são monitoradas pela Administração da Controlada. 
Esses gastos, relacionados à construção, foram estimados e registrados como custo do ativo 
imobilizado, em Reservatório, barragens e adutoras. Tal estimativa foi realizada pela área de 
sustentabilidade e meio ambiente da Controlada e submetida à aprovação do Conselho de 
Administração da Companhia, quando da aprovação do Plano de Negócios da empresa.

Eduardo de Melo Pinto
Diretor-Presidente

Antonio de Pádua Bemfica Guimarães
Diretor

Dimas Maitinguer
Diretor

Luiz Pereira de Araújo Filho
Diretor

Igor Henrique de Oliveira Silva
Contador - CRC 1SP234606/O-5

Os membros do Conselho Fiscal da Companhia, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, na sede social da Companhia, após exame do Relatório Anual da Administração, das Demonstrações Financeiras e respectivas notas explicativas, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, da Companhia, bem como de sua subsidiária integral, e 
respectivos Pareceres dos Auditores Independentes, concluíram: os conselheiros Paulo Eduardo Cabral Furtado e Luciano Alves, sem reservas ou restrições, opinaram favoravelmente pela aprovação: (i) do Relatório Anual da Administração da Madeira Energia S.A.- MESA; e (ii) das Demonstrações Financeiras.  Os Conselheiros Eduardo Henrique Garcia, Paulo Eduardo Pereira Guimarães e Helton da Silva Soares 
opinaram desfavoravelmente à recomendação para aprovação dos itens (i) e (ii) acima, por divergirem da forma de contabilização dos efeitos da sentença arbitral proferida em face da MESA, nos autos do Procedimento CAM 48/14, nas Demonstrações Financeiras da SAE.

São Paulo, 14 de março de 2017
Eduardo Henrique Garcia
Presidente Conselho Fiscal

Luciano Alves da Cruz
Conselheiro Efetivo

Helton da Silva Soares
Conselheiro Efetivo

Paulo Eduardo Cabral Furtado
Conselheiro Efetivo

Paulo Eduardo Pereira Guimarães
Conselheiro Efetivo
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Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta sexta é o vigésimo sétimo dia da lunação. De manhã surgem desafi os na comunicação. Mercúrio em mau aspecto com 

Júpiter pede equilíbrio. É preciso estar atento com aquilo que prometemos. Pode haver tendência a prometer mais do que 

podemos cumprir. Também será importante controlar a arrogância e a vaidade. De tarde será possível encontrar mais har-

monia na comunicação. A Lua faz aspectos positivos com Mercúrio e Júpiter que nos deixam mais tolerantes e abertos a ouvir 

o outro. A Lua em aspecto positivo com Urano deixa a noite animada e com novidades já que todos restarão mais abertos e 

comunicativos. 
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O Sol transitando nesta sexta-feira 
ainda no primeiro decanato do seu 
signo torna a tarde muito produtiva 
para manter contatos sociais, parti-
cipar de festas e reuniões. Ao cair à 
tarde, precisão nos procedimentos 
feitos com acerto e bom entendi-
mento nas comunicações.77/477 
– Verde.

Pode haver tendência a prometer 
mais do que podemos cumprir. 
Também será importante controlar 
a arrogância e a vaidade. Use a 
autoconfi ança, pois o radicalismo e 
o exagero tendem a provocar certo 
desequilíbrio emocional. Cuidado 
com exageros provocados pelas faci-
lidades que terá.89/489 – Azul.

A Lua faz aspectos positivos com 
Mercúrio e Júpiter que nos deixam 
mais tolerantes e abertos a ouvir o 
outro. Algo novo pode trazer ganhos 
materiais, já que o dia favorece o 
brilho e a diversão. Um momento de 
muitas emoções e sensibilidade co-
locada em níveis muito altos.64/364 
– Amarelo.

De manhã tendência a inspiração 
pelo bom aspecto da Lua com 
Netuno, um bom astral tende a 
tomar conta. Use de prudência e 
honestidade. A disposição para agir 
é maior, mas algumas tarefas podem 
não ter resultados esperados no fi nal 
do dia.94/194 – Azul.

Aumenta a chance de soluções se 
usarem de coragem e muita fé nas 
suas atividades rotineiras. Acredite 
mais em seu potencial e procure agir 
positivamente diante dos problemas 
que a vida apresentar, sem radicalis-
mo ou atitudes de exagero.63/363 
– Amarelo.

Nas primeiras horas do dia muita 
sensibilidade e intuição. Precisa 
manter uma atitude positiva diante 
de dificuldades. Precisa apenas 
evitar viagens que podem resultar 
em perdas. Um problema profi s-
sional terá solução neste próximo 
mês de abril, aguarde um pouco 
mais.95/495 – Verde.

Defi na prioridades ao seguir novos 
rumos na vida em sua vida neste 
próximo mês de abril. Mantenha o 
pensamento fi rme, senso sincero 
e direto em suas ações para evitar 
rompimentos e brigas no ambiente. 
Também será importante controlar 
a arrogância e a vaidade.  99/499 
– Verde.

Mercúrio em mau aspecto com 
Júpiter pede equilíbrio. É preciso 
estar atento com aquilo que pro-
metemos. Pode haver tendência 
a prometer mais do que podemos 
cumprir. Pode realizar um sonho 
antigo desde que acredite que isso 
é possível.50/350 – Azul.

Com Sol na casa da família você se 
aproxima de suas raízes, dos pais, 
fi lhos e irmãos. Nesta sexta aumenta 
a sua disposição para agir, mas os 
resultados ainda irão demorar. De 
tarde a Lua faz aspectos positivos 
com Mercúrio e Júpiter que deixa 
mais tolerante e aberto ao diálogo. 
56/756 – Branco.

A Lua em aspecto positivo com 
Urano deixa a noite animada e com 
novidades já que todos estarão mais 
abertos e comunicativos. O Sol na 
casa três trará mudanças que levam 
a vida fi nanceira a melhorar. A Por 
isso fazer o que foi programado vai 
evitar imprevisto e situações difíceis. 
97/597 – Verde.

O início da manhã deverá ser muito 
inspirado devido ao aspecto da Lua 
com Netuno.  De tarde saia da rotina, 
procurando novas oportunidades 
que aumentem a motivação e dê 
disposição para agir. No relacio-
namento cuidado para não perder 
a confi ança de quem ama. 06/506 
– Cinza.

Depois da metade do dia haverá uma 
atitude produtiva e responsável. 
Controle a tendência a rompimen-
tos e brigas por resultados que 
podem não chegar imediatamente. 
Com o Sol no signo oposto pode 
se unir ou romper sociedades e 
parcerias.54/254 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 24 de Março de 2017. Dia de Santa Catarina da Suécia e 
Dia do Anjo Mahasiah, cuja virtude é a generosidade. Dia Mundial 

da Juventude. Hoje aniversaria e as atrizes Kelly LeBrock quefaz 
57 anos, Annabella Sciorra que nasceu em 1964  e  Alyson Hannigan 
que completa 43 anos.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau aprende tudo com facilidade, tem 
fi sionomia e caráter agradáveis e ama os prazeres honestos. A família 
é importante para o nativo deste dia que tem o dom de restaurar e 
manter o equilíbrio e a harmonia nas relações. Muito emocional e 
sensível, gosta de demonstrar seu amor, tendo o dom tanto para a 
cura como para as artes culturais. Vive sempre em paz com todos e 
possui uma grande força moral. No lado negativo pode ser ignorante, 
libertino e possuir todas as más qualidades, físicas e espirituais.

Dicionário dos sonhos
ALIMENTOS - Estar em uma festa, aniversário ou 
comemoração onde tenha bastante comida, é aviso 
de abundância. Cozinhar indica que irá melhorar sua 
posição no trabalho. A cor da comida indica pressá-
gios. De cor clara, indica êxito, mas a cor amarela 
representa desespero e sofrimento. A carne signifi ca 
fortuna e prazer dos sentidos. Não comer é aviso de 
pobreza e falta de dinheiro. Números de sorte: 16, 
68, 70, 90 e 96.

Simpatias que funcionam
Para ter amigos de verdade e sem inveja: Acenda 
1 vela e olhe para a chama dela por alguns segundos. 
Em seguida, feche os olhos e diga: “A amizade nos uniu 
e nada pode nos afastar”. Espere a vela terminar de 
queimar, junte os restos e enterre em 1 vaso de fl or. 
Lave o pires e use-o normalmente. Cuide da fl or com 
carinho, pois enquanto ela estiver bonita, a inveja não 
irá incomodar a sua relação com os amigos.

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de 
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: 

http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Com uma trama que caminha 
pela obra “As Bruxas de Salém”, 
de Arthur Miller (1915–2005), e 
pela realidade incendiária dian-
te da polarização política que 
divide o país, a Cia Ato Reverso 
estreia Abigail Williams, ou De 
Onde Surge o Ódio? no dia 25 de 
março. A peça, livremente ins-
pirada na obra de Miller, conta 
a história de Abigail Williams, 
a adolescente que vive em um 
pequeno povoado protestante, 
onde as rígidas regras de con-
vivência a impossibilitam de 
viver um amor e desenvolver-se 
plenamente como ser humano. 
A trama apresenta os caminhos 

contraditórios e complexos 
que levam Abigail ao poder. 
A jovem, oprimida por um 
fundamentalismo moral e re-
ligioso cego, consegue rachar 
o sistema e, amparada pelo 
fanatismo local, lidera um ex-
purgo coletivo de caça às bruxas 
instaurada na cidade S-S, uma 
mistura de Salém e São Paulo. 
Com, Bárbara Lins, Daniel Au-
reliano, Luana Gregory, Lucas 
Oranmian, Nathália Bonilha e 
Paulo Salvetti. 

Serviço: Centro Cultural Tendal da Lapa, 
R. Constança, 72,  Água Branca, tel. 3862-
1837. Sábados, às 20h, e domingos às 19h.  
Entrada franca. Até 16/04.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Cena do espetáculo “por+vir” com a Companhia de Danças de Diadema.

O espetáculo “por+vir” 
com a Companhia de 
Danças de Diadema 
reúne nove renomados 
coreógrafos que 
já passaram pelas 
produções do grupo, 
promovendo o 
reencontro desses 
artistas com esta 
criação conjunta

O enredo parte da ex-
periência de reviver 
o antigo junto com o 

atual, parte da pluralidade 
do movimento. Estes são 
fatores que potencializam 
a experimentação a partir 
das vivências com coreó-
grafos ímpares, sendo cada 
um colaborador com sua  

O projeto LaMínima 20 anos estreia o espetáculo “Pagliacci”, 
uma mostra de repertório com apresentações de montagens 
marcantes da carreira do grupo (À La Carte, Luna Parke, Repri-
se, A Noite dos Palhaços Mudos, Rádio Variété e Classifi cados). 
Pagliacci, baseado na obra de Ruggero Leoncavallo, tem no 
elenco Alexandre Roit, Carla Candiotto, Fernando Sampaio, 
Fernando Paz, Filipe Bregantim e Keila Bueno que se juntam 
em cena para dar vida a uma trupe de palhaços e suas histórias 
de ciúme, traições e vilanias. 

Serviço: Teatro do SESI-SP, Centro Cultural Fiesp, Av. Paulista, 1313. De quinta a sábado 
às 20h e domingos às 19h. Entrada franca. Até 02/07.

Dança
Divulgação

ótica sobre a dança contem-
porânea. As coreografias 
que formam “por+vir” são: 
Nós de Nós (Cláudia Pal-
ma), Bakú (Ana Bottosso), 
Caminhos Traçados (Pedro 

Costa e elenco), Entre Pon-
tos, (Fernando Machado), 
Gárgulas (Sandro Borelli), 
Esse Samba é Meu (Sérgio 
Rocha), Entremeios (Mário 
Nascimento), 1 + Um (Hen-

rique Rodovalho) e Novena 
(Luís Arrieta).

Serviço: Caixa Cultural São Paulo, Pça 
da Sé, 111, Sé, tel. 3321-4400. Quinta (30) 
e sexta (31/03) e sábado (01) e domingo 
(02/04) às 19h15. Entrada franca.

Estreia
Guilherme Ruiz/divulgação

"Abigail Williams" cria uma refl exão sobre o lugar do feminino.

MARCAS: "Desde agora ninguém me moleste, porque trago 
no meu corpo as marcas do Senhor Jesus." - Paulo. (GÁLATAS, 
6:17.). Todas as realizações humanas possuem marca própria. 
Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de 
identifi cação aos olhos atentos. Se medida semelhante é apro-
veitada na lei de uso dos objetos  transitórios, não se poderia 
subtrair o mesmo princípio, na catalogação de tudo o que se 
refi ra à vida eterna. Jesus possui igualmente os sinais dEle. 
A imagem utilizada por Paulo de Tarso, em suas exortações 
aos gálatas, pode ser mais extensa. As marcas do Cristo não 
são apenas as da cruz, mas também as de sua atividade na 
experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar 
uma demonstração do Divino Mestre. Jesus forneceu padrões 
educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo 
mundo. O Evangelho no-lo apresenta nos mais diversos qua-
dros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, 
à alegria, à dor, à glorifi cação e ao martírio. Sua atitude, em 
cada posição da vida, assinalou um traço novo de conduta 
para os aprendizes. Todos os dias, portanto, o discípulo pode 
encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os 
registros de Jesus. Quando termine cada dia, passa em revista 
as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. 
Observa os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando 
que a marca do Cristo é, fundamentalmente, aquela do sacrifí-
cio de si mesmo para o bem de todos. (De "Vinha de Luz", de 
Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Emmanuel).

“Pagliacci”

A Fraternal Companhia de 
Arte e Malas-Artes apresenta 
o espetáculo épico-musical 
inédito Nosotros. Com dire-
ção de Ednaldo Freire, dra-
maturgia de Alex Moletta, a 
peça traz no elenco os atores 
Aiman Hammoud, Mirtes 
Nogueira, Carlos Mira, Maria 
Siqueira, Giovana Arruda, 
Harley Nóbrega e Ian Noppe-
ney. A partir de uma série de 
entrevistas com imigrantes 
de diversas nacionalidades, 
residentes em São Paulo, e 
de pesquisas sobre o universo 
mitológico da cultura andina e 
brasileira, a Fraternal criou a 

saga do personagem Juanito, 
um imigrante que sai de seu 
local de origem em busca de 
uma vida melhor para si e 
para sua família. Uma trupe 
de saltimbancos canta e dança 
a terra de Nosostros, liderada 
por Ekeko, Deus andino da 
prosperidade. Junto com 
Aracy, uma andarilha indí-
gena brasileira, Ekeko narra 
a trajetória de Juanito, um 
imigrante andino em busca 
da Terra Sem Mal.

Serviço: Parque da Vila Guilherme-
Trote, Av. Nadir Dias de Figueiredo, Vila 
Maria, tel. 2905-0165. Sábados e domingos, 
às 15h. Entrada franca. 30/4.

Musical
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Fotos: Divulgação

No entanto, apesar de toda a preocupação dos brasileiros 
com a boa forma, pesquisas do Ministério da Saúde apon-
tam que no país 56,9% dos adultos acima dos 20 anos 

sofrem com excesso de peso, e o percentual é maior ainda entre 
as mulheres. Porém, a preocupação vai muito além da estética, 
já que o acúmulo de gordura corporal, especialmente na região 
do abdome &eacut e; destacado entre os principais fatores de 
risco para o surgimento de diversas doenças.

Há dois tipos de gordura na região abdominal: a subcutânea e 
a visceral. A primeira está localizada logo baixo da pele e acima 
dos músculos. Ela é mais recorrente em mulheres devido ao 
estrogênio – hormônio feminino responsável pelo controle da 
ovulação e que também favorece esse acúmulo de gorduras – e 
se acumula nos culotes, quadris e barriga, conferindo aquele 
formato de pera ao corpo. A subcutânea é a gordura mais visível 
e tem o aspecto mole, além disso é responsável pela celulite. Ela 
é menos perigosa, porém é a mais difícil de eliminar.

Já a gordura visceral está sob o musculo e em torno dos órgãos 
e, apesar de ter a função de 
formar uma parede protetora, 
seu excesso é extremamente 
nocivo à saúde, pois, coloca a 
pessoa numa alta taxa de risco 
para o desenvolvimento de 
doenças graves como hiperten-
são, aumento de triglicerídeos, 
elevação do colesterol ruim e 
alterações metabólicas. Os ho-
mens têm maior propensão para 
acumular esse tipo de gordura 
que se concentra prioritaria-
mente na região da barriga e 
confere um formato de maçã e 
aspecto duro.

Segundo a nutricionista Sinara Menezes o acúmulo dessas gor-
duras é fruto, sobretudo, da má alimentação e do sedentarismo: 
“Uma dieta desbalanceada, rica em carboidratos simples, pode 
causar muitos danos ao organismo. O consumo excessivo de 
açúcar e amido não só propiciam o aumento do tecido adiposo no 
abdômen como também desencadeiam uma série de problemas de 
saúde, inclusive a síndrome metabólica” – explica a profi ssional 
da Nature Center.

As gorduras localizadas na circunferência da cintura têm grandes 
chances de acarretar patologias que resultem na síndrome meta-
bólica, conhecida antigamente como síndrome X. Ela confi gura 
um conjunto de fatores de riscos como obesidade, hipertensão 
arterial, altos níveis de glicose, colesterol e resistência à insulina 
– aspectos que aumentam signifi cativamente as chances de de-
senvolver diabetes e doenças cardíacas. Além disso, ela também 
está relacionada a uma taxa de mortalidade duas vezes maior, 
se comparado a população sadia e até três vezes mais em casos 
de doenças cardiovasculares.

Saúde e boa forma: aposte na 
dieta para eliminar a barriga e 

controlar a síndrome metabólica
Os brasileiros são, sem dúvidas, um povo que se preocupa com a estética, pelo menos é o que apontam os dados 
do setor. Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética (Isaps) o país ocupa a segunda posição 
no ranking de cirurgias plásticas, atrás somente dos Estados Unidos, e o procedimento mais famoso por aqui é a 
lipoaspiração, que corresponde a extração de gorduras

Estudos comprovam que, além da obesidade, todas as condi-
ções de risco da síndrome metabólica possuem por um elo em 
comum: a inefi ciência da insulina. Esse hormônio secretado pelo 
pâncreas é o responsável pelo metabolismo dos carboidratos, ou 
seja, ela retira toda a glicose, ingerida através dos alimentos, do 
sangue e conduz para todas as células do organismo para que seja 
transformada em energia. Além disso esse hormônio participa de 
outras funções essenciais como o controle dos níveis de açúcar 
no sangue e o metabolismo de lipídios e proteínas.

A resistência insulínica começa quando há um ganho de peso 
excessivo e o aumento do tecido adiposo, fazendo com que o 
pâncreas tenha que produzir uma quantidade maior do hormônio 
para que ele consiga desempenhar suas funções no organismo, 
porém, quanto mais insulina é liberada, mais as células tendem 
a se proteger do excesso dela e, com isso, maior será o trabalho 
do pâncreas que, em determinado momento, perde a capacidade 
de continuar produzindo mais insulina, e é aí que os níveis de 
açúcar no sangue fi cam elevados e surgem diversas patologias 
em decorrência disso, como a diabetes tipo 2.

Em geral as chances de de-
senvolver a síndrome metabóli-
ca aumentam com o envelheci-
mento, mas pessoas sedentárias 
e com alimentação desregrada, 
que possuem histórico de dia-
betes na família, níveis elevados 
de gordura no sangue, pressão 
alta ou o aumento do peso e 
acúmulo de gordura, princi-
palmente na região da cintura, 
são mais propensas a serem 
diagnosticadas com a doença. 
O grande perigo por trás destes 
problemas é que a síndrome é 
silenciosa: em geral as pessoas 

conseguem conviver bem com os sintomas e a maioria nem sequer 
percebe a existência da disfunção, quadro que eleva ainda mais 
o risco para desenvolvimento de doenças graves como a diabetes 
e as cardiovasculares.

Um dos maiores problemas da vida moderna é a falta de tempo, 
e isso faz com que a maioria das pessoas acabem se descuidando 
da alimentação, abrindo mão da própria saúde em prol da pratici-
dade, por isso, ao invés de consumir alimentos naturais e caseiros, 
grande parte opta pelos industrializados, refeições congeladas 
e pré-cozidas, que fi cam prontas dentro de alguns minutos no 
micro-ondas, porém, para evitar essas gorduras prejudiciais tanto 
para a estética quanto para o organismo é crucial a adoção de 
novos hábitos alimentares.

Segundo Menezes uma dieta nutricional balanceada é a melhor 
forma de prevenção contra a gordura abdominal: “Para perder 
barriga não basta somente focar nos exercícios, ainda que sejam 
necessários para acelerar a queima e fortalecer o organismo, 
eles sozinhos não fazem efeito. É preciso se preocupar primeiro 
corrigir a alimentação, investindo num cardápio equilibrado que 
ajude a reduzir a gordura de forma efi ciente, benefi ciando não 
somente a estética, mas principalmente a saúde”.

Para ela, o primeiro passo para enxugar a silhueta e dar adeus 
às gordurinhas indesejadas de forma saudável é reduzir a ingestão 
calórica e moderar nos carboidratos, além de fugir do seden-
tarismo. Aliar um cardápio balanceado à pratica de atividades 
físicas regulares pode garantir uma saúde melhor e até mesmo 
a famosa “barriga negativa”. As fi bras fi guram entre os alimentos 
mais poderosos no processo de emagrecimento, isso porque elas 
conseguem se prender às moléculas de gordura e reduzir consi-

deravelmente a absorção, eliminando boa parte nas fezes. 

Outro ponto importante é que elas dão uma sensação de 
maior saciedade de forma rápida e prolongada, fazendo com 
que a pessoa se sinta satisfeita com uma quantidade menor 
de alimento e demore a sentir fome novamente. Elas ainda 

potencializam o desempenho 
do intestino e eliminação de 
toxinas. É recomendado que 
se consuma pelo menos 2 litros 
de água por dia. Além de ser 
fundamental para manter o 
bom funcionamento do orga-
nismo a ingestão adequada de 
água ainda reduz a retenção de 

líquidos e diminui o inchaço corporal. Outro ponto importante 
é que, quando se aumenta o consumo de fi bras a água se torna 
essencial para evitar o congestionamento do intestino.

Como são rapidamente absorvidos pelo organismo, os carboi-
dratos simples estão entre os alimentos que tem maior chance 
de virar gordura estocada no corpo, especialmente na barriga. 
No entanto, como este nutriente é a principal fonte de energia 
do organismo não deve ser totalmente eliminado da dieta. A al-
ternativa? Fazer escolhas mais qualifi cadas. “O ideal é consumir, 
com moderação, carboidratos complexos, que são os integrais, 
pois eles são considerados de baixo índice glicêmico devido as 
suas fi bras que ajudam a reduzir a quantidade de absorção no 
organismo”. A nutricionista mostra exemplos de substituições 
inteligentes: “Trocar a batata inglesa pela doce, o arroz branco 
pelo integral e fazer o mesmo com o tradicional pãozinho francês, 
substituindo-o pela versão integral”.

Fonte: Nature Center
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Manter-se conectado é 
um dos maiores erros 
de usuários da internet

Por que não devemos 

clicar nesse botão 

para não correr riscos 

indesejáveis

Você sabe por que os sites 
de Internet (especial-
mente os de redes so-

ciais) mantêm um “check-box” 
pedindo pra você MANTER-SE 
CONECTADO na hora em que 
você faz o seu login? Não é so-
mente pela facilidade de você 
não ter de colocar o usuário e 
as senhas todas as vezes que 
entrar no site. Parece muito 
cômodo não ter que fazer isso e 
é realmente o que eles querem 
que você pense. 

Na verdade essa enorme 
facilidade está atrelada à cap-
tura de seus dados de nave-
gação, costumes de compras, 
redes sociais visitadas, posts, 
pesquisas, localização e uma 
infi nidade de dados que não 
percebemos estar disponibili-
zando. Os sites que possuem 
esse mecanismo estão cole-
tando todos esses dados sem 
que você perceba, porque na 
verdade você deu a eles essa 
autorização. No momento em 
que você clicou no check-box 
autorizando MANTER-SE 
CONECTADO a captura dos 
dados já começou.

Mas aí você pode se per-
guntar: mas eu não autorizei 
a coleta de dados, eu simples-
mente pedi para “manter-me 
conectado”. Não é verdade. 
Em todos esses sites existe um 
TERMO DE ACEITE em que é 
dito, com todas as palavras, que 
os seus dados poderão ser uti-
lizados por eles. Quando você 
instala um desses aplicativos 
em seu smartphone ou em seu 
tablet, esse “termo de aceite” 
vem logo como primeira página 
e certamente você clica em 
EU ACEITO. Após isso você 
(e todos) que provavelmente 
não leram o “termo de aceite”, 
aceitou que seus dados sejam 
capturados e que sejam utili-
zados. Uma simples e inocente 
permissão de “mantenha-me 
conectado” disponibiliza toda 
essa infi nidade de dados.

Uma das maneiras de se 
proteger dessa coleta é não 
clicar para se manter conecta-
do quando for entrar no apli-
cativo. Sempre que precisar 
utilizá-lo, coloque seu usuário 
e senha (como você faz no seu 
Internet Banking), será muito 
mais seguro e evitará pelo 
menos uma coleta vasta dos 
seus dados.

Uma medida importante é: 
se fi zer login no seu navegador 
com alguma conta, sempre 
que for sair dele, não clique 
simplesmente na tecla FE-
CHAR (que é representada 
pelo “X” no canto superior 
direito da tela). Faça logoff, 
saia do aplicativo ou do na-
vegador para que seus dados 
fi quem pelo menos não tão 
expostos.

Outra dica importante é 
não manter históricos em 
seus navegadores, eles são 
exatamente o que as empresas 
procuram para lhe fazer ofertas 
e tudo mais. Confi gure o seu 
navegador para que apague os 
históricos e o que chamamos 
de COOKIES, que são os ras-
tros deixados por eles na sua 
utilização. Essa dica vale tam-
bém para todos os aplicativos 
como uma forma de proteger 
seus dados de navegação, 
costumes de compra, etc., 
principalmente para aqueles 
aplicativos em que você teve 
que deixar o número do seu 
cartão de crédito e dados de 
cobrança.

Não é muito agradável 
ter que colocar usuário e 
senhas todas as vezes que 
formos utilizar esses aplica-
tivos e navegadores, mas é 
uma forma de proteger-se. 
Lembre-se sempre: utilize 
todos os demais aplicativos e 
navegadores, como se fossem 
o seu INTERNET BANKING, 
sempre faça log off e limpe 
todos os seus dados de na-
vegação e cookies. Afi nal, 
imagine se os seus dados de 
navegação e costumes caem 
em mãos erradas.

(*) É diretor comercial da DBACorp 
(www.dbacorp.com.br).

Juarez Araújo (*)

News@TI
Aplicativo conecta embarcadores, 
transportadoras e motoristas

@ Visando unir todos os elos da cadeia logística, diminuindo custos, 
fomentando mais negócios para o setor e ainda suprindo a ca-

rência de inovação deste mercado, surgiu a Brasil Fretes, plataforma 
digital que facilita a negociação entre transportadores e embarcadores. 
Operando desde o início de 2016, a plataforma digital da Brasil Fretes 
é a única do País que inclui as transportadoras na busca por fretes, 
ou seja, integra toda a cadeia logística (embarcadores, operadores 
logísticos, empresas de transporte e caminhoneiros) através de uma 
ferramenta de última geração, ágil, personalizada e efi ciente, que 
atende as necessidades dos clientes do setor de transporte e logística 
(www.brasilfretes.com.br).

Assista a aulas de matemática e estatística 
na pós-graduação do ICMC 

@RVocê gostaria de saber como é uma aula de pós-graduação 
na USP em São Carlos? O Instituto de Ciências Matemáticas e 

de Computação (ICMC) tornou isso possível por meio do progra-
ma Aulas Abertas. A iniciativa do Departamento de Matemática 
Aplicada e Estatística (SME) permite que qualquer pessoa assista 
a algumas aulas ministradas por professores do Instituto aos pós-
graduandos. A participação é gratuita e não requer inscrição prévia. 
O objetivo é promover a aproximação do ICMC com a comunidade, 
possibilitando que os participantes sintam na pele como é a vida 
acadêmica na USP e como são as aulas de pós-graduação. Podem 
participar alunos de graduação de qualquer instituição assim como 
pós-graduandos, pesquisadores e profi ssionais que queiram se infor-
mar sobre assuntos especializados, levando em conta a necessidade 
de formação contínua. Serão oferecidas nove aulas, com duração 
de 50 minutos casa, sobre diversos temas avançados na área de 
ciências exatas. Para assisti-las, basta comparecer nos locais, dias 
e horários especifi cados, de acordo com as informações que estão 
neste link: icmc.usp.br/e/324f9. 

Twitter lança API para Periscope Producer

@Em outubro do ano passado, o Twitter anunciou o lançamento do 
Periscope Producer, que permite conectar o Periscope a câmeras 

profi ssionais e softwares de streaming, além de dispositivos móveis 
como smartphones e tablets, para a realização de transmissões de ví-
deos ao vivo. Desde o lançamento, o número total de transmissões pelo 
Periscope Pro praticamente dobrou de trimestre em trimestre. Hoje 
(21), o Twitter anuncia o lançamento do API do Periscope Producer, 
que abre novas formas de compartilhar vídeos ao vivo. Agora, será 
possível realizar transmissões diretamente de um hardware externo, 
softwares, câmeras e serviços da web sem a necessidade de conectá-
los via Periscope. A API permite aos aplicativos autenticar as contas 
do Periscope, confi gurar e controlar as transmissões, e publicá-las 
no Twitter. Alguns parceiros como Telestream, Mevo, Switchboard 
e Teradek já estão participando de testes e experimentando novas 
formas de integrar vídeos ao vivo ao Periscope. Solicitações para ter 
acesso ao API podem ser feitas por meio do link (https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSetUfi eM1ymWbS5XOYPo0DC1smyHDa8jfi 
4sL-LtJNSa_FE8Q/viewform).

Maurício Bandeira (*)
 

A compreensão dos riscos 
cibernéticos existentes 
e emergentes é mais 

relevante do que nunca, pois 
afetam a segurança interna-
cional, a política e a estabili-
dade econômica. Apesar do 
surgimento de novas startups 
para desenvolver soluções em 
segurança, evitar possíveis 
ataques virtuais também exige 
empenho do governo, mídia e 
líderes empresariais. No entan-
to, os ataques cibernéticos têm 
sido tão frequentes e as táticas 
evoluem tão rapidamente que já ultrapassaram os mecanismos 
de defesa implementados há pouco tempo.

 
Ataques cibernéticos recentes envolveram a exclusão de da-

dos de grandes empresas, a edição de manchetes de notícias e 
a interrupção do acesso à informação. A temporada de eleições 
nos EUA foi prejudicada pela inundação de "notícias falsas" que, 
segundo pesquisadores independentes, foi afetada por meio de 
uma sofi sticada campanha que criou e espalhou artigos falsos 
por meio de botnets – que são redes de computadores infectadas 
por bots semelhantes, programas fabricados para automatizar 
procedimentos, geralmente repetitivos.

 
Em 2017, será ainda mais difícil para indivíduos e organiza-

ções confi ar em informações, dados e notícias, pois os ataques 
à integridade de dados podem ter repercussão ainda maior do 
que manchetes de notícias falsas. A alteração da pontuação dos 
cartões de crédito ou dos números das contas bancárias poderá 
ser uma consequência bastante comum caso as empresas não se 
protejam contra os possíveis ataques. 

 
Até mesmo um concorrente corporativo que queira obter 

vantagem competitiva pode alterar as bases de dados de contas 
fi nanceiras para distorcer a realidade, imediatamente antes do 
fechamento de um contrato signifi cativo. As organizações preci-
sarão aprender rapidamente como se proteger contra sabotagem 
dos dados, à medida que esse tipo de cibercrime se torna cada 
vez mais frequente.

 
Além disso, a previsão é de um aumento de ataques aos dispo-

sitivos  IoT (Internet das Coisas), que serão aproveitados como 
botnets e usados como pontos de lançamento para propagação 
de malware, SPAM, ataques DdoS e anonimização de atividades 
mal-intencionadas. 

 
Estamos vivendo a Era da Internet das Coisas (IoT), com 

conexões e controles digitais por todos os lados e ameaças cada 
vez maiores às empresas e aos governos.

 
No que diz respeito à espionagem cibernética e à guerra de 

informação, a previsão é de que violações de segredos de estado 
continuarão a infl uenciar a política global e a espionagem afetará 
até as próximas eleições na América Latina e na Europa. Países 
como Rússia, China, Irã e Coreia do Norte continuarão a ser re-

Riscos cibernéticos: seus dados 
estão realmente protegidos?

Como nos últimos anos, 2017 promete ser um ano de grandes inovações tecnológicas. E, para fazer 
frente a tantas novidades, é necessário redobrar os cuidados no que se refere à cibersegurança, pois 
os hackers tentarão manipular dados, criando dúvidas quanto à autenticidade da informação e, assim, 
prejudicando a tomada de decisões, tanto no setor público, quanto no privado

giões de grande preocupação em 2017, à medida que continuam 
a ser celeiros para o crescimento do cibercrime.

 
A cada dia, as organizações reforçam suas defesas contra os 

ataques cibernéticos e, como consequência, os hackers coloca-
rão seu foco no elemento humano, com investidas direcionadas 
e engenharia social astuta e efi caz, explorando o elo mais fraco 
das empresas: os colaboradores.

 
As pressões regulatórias farão com que as empresas sejam 

obrigadas a desenvolver talentos em segurança cibernética tão 
bons que sejam capazes de detectar vulnerabilidades em sua 
rede, sistema e segurança antes mesmo de uma ação efetiva 
dos criminosos. Provavelmente, os primeiros centros fi nanceiros 
com times deste prote estarão em Hong Kong, Cingapura, União 
Europeia e Estados Unidos. 

 
A indústria de serviços fi nanceiros e outros setores regulados 

poderão ser os primeiros a adotar a tomada de vigilância em ciberse-
gurança como parte crítica dos processos de fusões e aquisições.

 
As empresas brasileiras também são alvos constantes de pro-

cessos de quebra de segurança e ataques cibernéticos. Neste 
sentido, cresce a importância da contratação de executivos da 
área de segurança da informação, com boa capacidade em gestão 
de pessoas e habilidades técnicas na área. Pesquisas mostram que 
40% das empresas entendem a segurança como oportunidade de 
negócio e 71% veem ameaças e riscos da segurança digital como 
impedimentos para a inovação.

 
No dia a dia, como usuário da internet, algumas atitudes 

simples podem evitar um futuro ataque e garantir tanto a sua 
proteção, quanto a da sua empresa. Já para as empresas, é muito 
importante desenvolver a conscientização dos funcionários sobre 
o que é fraude de engenharia social, principalmente, entre os 
funcionários do departamento fi nanceiro. A discrição nas redes 
sociais, no que se refere a assuntos relacionados ao trabalho, é 
sempre o melhor caminho. Além disso, é importante lembrar 
que o colaborador deve ser cauteloso ao clicar em hyperlinks, 
verifi cando sempre a origem e o destino dos mesmos.

 
A organização também faz parte das atitudes essenciais que um 

funcionário deve ter para evitar ações de hackers. Manter uma 
lista de fornecedores pré-aprovados ao conhecimento de todos os 
envolvidos nas atividades e desenvolver um sistema com senha para 
verifi car a autenticidade de pedidos de transferência eletrônica e 
a legitimidade de emails e ligações de executivos seniores. 

 
Outras ações importantes que tanto funcionários quanto indi-

víduos devem ter em seu dia a dia é evitar o compartilhamento 
excessivo de informação sobre a vida pessoal e descartar informa-
ções pessoais de forma segura. Estes conselhos podem parecer 
simples e batidos, mas a partir destes dados, organizações mal 
intencionadas podem construir seu perfi l e acessar suas informa-
ções ou as informações da empresa para a qual você trabalha.

 
Este ano, veremos uma intensifi cação das ameaças, além de 

uma confusão entre o que é responsabilidade do governo, dos 
mercados, das empresas e da sociedade civil. Vale a pena se 
antecipar a estes riscos a fi m de evitar que o pior aconteça.

 
(*) É gerente de Produtos Financeiros da Aon Brasil.

Com a popularização dos smartpho-
nes, as mídias sociais nunca foram tão 
acessadas, e em uma frequência quase 
que impossível de ser aferida. Há todo 
momento são fotos, mensagem, propa-
gandas, protestos dos mais variados tipos 
e para diversos públicos. A necessidade 
de mostrar o que pensa, ou o que está 
fazendo, nunca se tornou tão essencial 
na sociedade.

De acordo com Gabriel Rossi, profi ssio-
nal em marketing, estrategista especializa-
do na construção e no gerenciamento de 
marcas e reputação, trata-se de uma era 
cada vez mais efêmera e imediatista. “ Para 
tirar vantagem desse comportamento, 
em que marcas preferem anunciar com 
youtubers de 17 anos, ao invés de grandes 
veículos de comunicação, é preciso conhe-
cer o público que deseja atingir e saber 
como utilizar essa ferramenta, aliado a um 
planejamento estratégico”, explica.

O especialista lembra que os usuários 
das mídias sociais também são uma marca. 
“ É preciso conhecer o cenário atual, pers-
pectiva, se basear em cases de sucesso, 
e, principalmente saber como gerenciar 
suas respectivas páginas ou perfi s, em 
situações de crise”, alerta Gabriel.

Quem deseja saber um pouco mais 
sobre o assunto, pode participar do cur-

so presencial “Planejamento de Mídias 
Sociais”, promovido pela Escola Superior 
de Propaganda e Marketing (ESPM). O 
curso, sucesso que acontece pela quarta 
vez, retorna com dois encontros nos dias 
24 e 25 de março.

É voltado a profi ssionais e estudantes 
das áreas de marketing, administração, 
economia e gestão, além de empreen-
dedores e empresários de pequenas e 
médias empresas. “Irei demonstrar a 
aplicação e tendências do marketing para 
o fortalecimento da marca em um mercado 
cada vez mais competitivo na era digital”, 
explica Rossi.

Sobre Gabriel Rossi
Palestrante profi ssional em marketing, 

estrategista especializado na constru-
ção e no gerenciamento de marcas e 
reputação e diretor-fundador da Gabriel 
Rossi Consultoria, com passagens por 
instituições como Syracuse/Aberje, Madia 
Marketing School, University of London 
e Bell School. Especialista convidado 
para lecionar no curso de extensão da 
Fundação Escola de Sociologia e Política 
(FESP) e na pós-graduação de Marketing 
da USP. Referência de mercado, Gabriel 
é, atualmente, o profi ssional no País mais 
requisitado pela grande mídia (mains-
tream) para falar sobre marketing. É 

citado extensivamente, sendo colunista 
de portais de destaque, como Mundo de 
Marketing. Possui diversos artigos e estu-
dos publicados no Estadão, em o Globo, 
Brasil Econômico, Correio Braziliense, JT, 
UOL, HSM e colabora com veículos como 
Band News TV, Folha de S. Paulo, Revista 
Nova, Veja, Portal G1, entre inúmeros 
outros. Rossi e sua equipe atuam tanto 
no campo político como no empresarial, 
trabalham com empresas internacionais, 
como Petrobras, The Marketing Store 
e Tetra Pak, além de serem candidatos 
ao Senado Federal. Rossi participou de 
momentos históricos importantes, como 
o comentarista especial da TV Estadão no 
primeiro e no segundo turno das eleições 
2010 e comentarista ofi cial para a rádio 
Eldorado. 

Serviço
Inscrições pelo site:http://www2.espm.br/
cursos/espm-sao-paulo/planejamento-de-
midias-sociais
Carga horária: 10 horas distribuídas em dois 
dias
Dias: 24 de março das 19h30 às 22h30 e 25, 
das 9h às 17h
Local: Rua Álvaro Alvim, 123, Vila Mariana, 
São Paulo
Valores: 6x de R$ 181,50
*descontos para jornalistas!

Os perigos e vantagens do 
imediatismo das mídias sociais
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O pretendente: MARCELO ROGERIO DA SILVA, profi ssão: bombeiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 29/09/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Maria de Lourdes da Silva. A pretendente: 
JULIANA DE SOUZA VIEIRA, profi ssão: faturista, estado civil: solteira, naturalidade: 
em São Paulo - SP, data-nascimento: 18/10/1989, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, fi lha de Eliezer Gomes Vieira e de Ana Maria de Souza Vieira.

O pretendente: VÍCTOR ROQUE BIALLI DO BOMFIM, profi ssão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 23/09/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Roberto Iraci do Bomfi m e de Flavia 
Bialli Lopasso. A pretendente: LAÍS MARTINS COSTA, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Maria - SP, data-nascimento: 09/12/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Emerson Martins Costa e de Lilian 
da Silva Oliveira Costa.

O pretendente: VALTER CARITÁ JUNIOR, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 06/12/1978, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Valte Caritá e de Vera Lucia Caritá. A 
pretendente: RENATA YOSHIDA ROJAS, profi ssão: coordenadora fi nanceira, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 31/01/1981, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Paulo de Tarso Montoya Rojas 
e de Elza Yoshida Rojas.

O pretendente: DAMIÃO BARRETO OLIVEIRA, profi ssão: servidor público, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Cuité - PB, data-nascimento: 27/05/1981, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Aprígio Silva de Oliveira e de Maria da 
Paz Oliveira Barreto. A pretendente: NEIDE DA SILVA CORREIA, profi ssão: assistente 
de departamento pes, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-
nascimento: 10/06/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José João 
Correia e de Olavia Monteiro da Silva Correia.

O pretendente: MIKAEL CARLOS DE ALMEIDA CAVALCANTI, profi ssão: gerente 
de tecnologia, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cangaiba - SP, data-
nascimento: 29/06/1985, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Carlos 
Antonio de Almeida Cavalcanti e de Ana Maria de Almeida Cavalcanti. A pretendente: 
CAMILA MARQUES TESONI, profi ssão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Santo André - SP, data-nascimento: 09/03/1984, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Helio Ferrari Tesoni e de Elisete Marques Tesoni.

O pretendente: BRUNO CESAR BESERRA, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 20/04/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Geraldo José Beserra e de Veronica da Silva. 
A pretendente: CARLISE MARIA MARTINS HORTA, profi ssão: bancária, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em Belo Horizonte - MG, data-nascimento: 10/09/1983, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Carlos Antônio Horta e de Marlise 
Maria Martins Horta.

O pretendente: PEDRO JUCIUS, profi ssão: repositor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 12/03/1966, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Edmundos Jucius e de Neide Jucius. A 
pretendente: MILENE GOMES DA ROCHA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 23/04/1976, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Gomes da Rocha e de Nadir Rodrigues 
da Rocha.

O pretendente: VALDIR HONORATO ALVES, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Jaicós - PI, data-nascimento: 18/10/1972, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Honorato Antônio Alves e de Josefa Maria Alves. 
A pretendente: MARIA NAZARÉ DE SOUSA COSTA, profi ssão: doméstica, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Jaicós - PI, data-nascimento: 07/09/1982, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Pio da Costa e de Josefa Maria de Sousa 
Costa.

O pretendente: WILLIAM DIAS DA SILVA, profi ssão: meio ofi cial serralheria, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Jaguarari - BA, data-nascimento: 09/06/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gilmar Duarte da Silva e de Ivaneide Alves 
Dias da Silva. A pretendente: ALESSANDRA DE ALMEIDA, profi ssão: técnica de 
enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: em Euclides da Cunha - BA, data-
nascimento: 04/05/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Nilton 
Mota de Almeida e de Ângela Maria Gonçalves de Almeida.

O pretendente: ENGRACIO FRANCO SILVA, profi ssão: tapeceiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Bacabal - MA, data-nascimento: 01/02/1971, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de José Pereira Silva e de Antonia Franco Silva. A pretendente: 
WALQUIRIA SILVA COSTA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Turiaçu - MA, data-nascimento: 23/04/1984, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Luis Paulo Costa e de Elza Costa Silva.

O pretendente: NATAL DONIZETTI JULIO, profi ssão: soldador argônio, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Andirá - PR, data-nascimento: 25/12/1968, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Nelson Julio e de Florisa Ribeiro Julio. A 
pretendente: CRISTIANE BENEDITA RAIMUNDO, profi ssão: tecnica de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 
20/06/1984, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Benedito Onofre 
Raimundo e de Marisa da Silva Raimundo.

O pretendente: LUCIANO NISHIWAKI, profissão: técnico de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
26/04/1988, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Nelson Nishiwaki 
e de Maria de Fátima Nishiwaki. A pretendente: CARLA FERNANDA MIQUINIOTY 
DA ROSA, profissão: auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Paulo - SP, data-nascimento: 01/05/1993, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Rogerio Malaquias da Rosa e de Cassia Fernanda Vrissis 
Miquinioty.

O pretendente: MARCIO JESUS DE MORAES, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 07/12/1977, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Valdir Matosinho de Moraes e de Maria Aparecida Lopes 
de Moraes. A pretendente: LILIAN ALVES DA SILVA, profi ssão: operadora de máquina, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Ilhéus - BA, data-nascimento: 21/11/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valdivino José da Silva e de Telma 
Suely Santos Alves.

O pretendente: ANDERSON FRANCISCO FERREIRA, profi ssão: consultor técnico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Itabaianinha - SE, data-nascimento: 02/08/1984, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Aroldo Simões Ferreira e de Adajilza 
Francisca da Fônseca. A pretendente: DANIELA DE OLIVEIRA COSTA, profi ssão: 
bancária, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
24/01/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gilberto Plastina Costa 
e de Eliana Virginia de Oliveira Costa.

O pretendente: ANDRÉ GABRIEL DOS REIS, profi ssão: representante comercial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 22/12/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos dos Reis e de 
Angelina Monserrat Rosa dos Reis. A pretendente: ROSANA BENEVIDES ALVES, 
profi ssão: corretora de seguros, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Ipiranga - SP, data-nascimento: 16/05/1984, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Adalberto Filho e de Maria Nazaré Benevides Alves.

O pretendente: ABILIO CEZAR BORGES DELGADO CORNELIO, profi ssão: 
bancario, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, data-
nascimento: 04/02/1976, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José 
Carlos Cornelio e de Maria de Fatima Borges Delgado Cornelio. A pretendente: 
ELLEN REGINA RAMPASSO CRINHA, profi ssão: bancaria, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, data-nascimento: 30/08/1982, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Claudionor Crinha e de Maria Angela 
Aparecida Rampasso Crinha.

O pretendente: BRUNO RODRIGUES CAMPOS ROSSI, profi ssão: administrador de 
empresas, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
29/11/1991, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Marco Aurelio Rossi 
e de Itamara Rodrigues Campos Rossi. A pretendente: PRISCILA VITELLI CAMILLO, 
profi ssão: bancaria, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de França 
- SP, data-nascimento: 05/09/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Antonio Afonso Camillo e de Alba Cristina Vitelli Camillo.

O pretendente: AILTON GOMES DA SILVA, profi ssão: funcionario publico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Garanhuns - PE, data-nascimento: 03/05/1965, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Gomes da Silva e de Maria dos Prazeres 
da Silva. A pretendente: CONCEIÇÃO DE MARIA MENEZES DE ANDRADE, profi ssão: 
funcionaria publica, estado civil: solteira, naturalidade: em Oeiras - PI, data-nascimento: 
04/03/1969, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jose Antonio de Andrade 
e de Dedice Menezes de Lima.

O pretendente: EVANDRO RODRIGUES TORRES, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 17/10/1968, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Severino Rodrigues Torres e de 
Afra Farias Torres. A pretendente: MARCIA REGINA ALVES, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
14/12/1966, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jose Alves e de Ordalina 
Leonel Alves.

O pretendente: CLEITON APARECIDO DA SILVA SANTOS, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 24/11/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jose Carlos Florentino dos Santos e 
de Maria Aparecida Gonçalves da Silva Santos. A pretendente: JAQUELINE CRISTINA 
DE SALLES, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Ipiranga - SP, data-nascimento: 22/03/1992, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Jane Aparecida de Salles.

O pretendente: ANDRÉ YURI FOGGI DA SILVA, profi ssão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista - SP, data-nascimento: 04/03/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Edison José da Silva e de Mara 
Ligia de Foggi. A pretendente: CAROLINE FERNANDA ROSA, profi ssão: engenheira 
civil, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 
07/02/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Lanzani Rosa 
e de Solange Pires Rosa.

O pretendente: FABIO SAPATELLI, profi ssão: engenheiro mecanico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 26/07/1965, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manoel Sapatelli e de Creuza 
Alves Monteiro. A pretendente: LEILA ALVES DE OLIVEIRA, profi ssão: empregada 
doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-
nascimento: 29/03/1978, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valdimiro 
Fernandes Oliveira e de Clautides Alves de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ PEREIRA DA SILVA, profi ssão: serralheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Pirpirituba - PB, data-nascimento: 28/02/1968, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Maria Pereira da Silva. A pretendente: 
ROSINEIDE DA SILVA MACIEL, profi ssão: empregada doméstica, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Pirpirituba - PB, data-nascimento: 04/08/1974, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Rodrigues Maciel e de Lusia Francisca 
da Silva Maciel.

O pretendente: LUCIO FLAVIO MUNHOZ, profi ssão: analista de sistema, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 31/12/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Roberto Munhoz e de Dolores 
Carlos. A pretendente: NATHÁLIA CAMPOS SIMÕES, profi ssão: executiva de negócios, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 
07/10/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valter Rezende Simões 
e de Margarete Terezinha Campos Simões.

O pretendente: CLAUDIO ALEXANDRE IZIDORO, profissão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
17/05/1978, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de João Francisco 
Izidoro e de Maria de Fatima Cormelato Izidoro. A pretendente: GABRIELA 
SARMENTO GRACIANO, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 29/08/1994, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Geraldo Canuto Graciano e de Denise Aparecida 
Sarmento.

O pretendente: RAFAEL BALARINI PEREIRA DA SILVA, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Sebastião da Grama - SP, data-nascimento: 
05/10/1990, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Reginaldo Augusto 
Pereira da Silva e de Eliana Aparecida Balarini da Silva. A pretendente: PAULIANE 
COSTA GRESPAN, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Divinolândia 
- SP, data-nascimento: 31/10/1992, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Paulo Henrique Grespan e de Elaine Cristina Costa.

O pretendente: BRUNO MOURA DE ALENCAR, profi ssão: metalurgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-nascimento: 27/07/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Edvaldo Alves de Alencar e de Maria 
de Moura Alencar. A pretendente: TALITA COELHO DE MOURA, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
28/10/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Elesbão Alves de Moura 
e de Eva Rodrigues Coelho.

O pretendente: CLAUDIONOR JESUS DO NASCIMENTO, profi ssão: separador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Miguel Calmon - BA, data-nascimento: 
18/11/1972, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Eloiza Paula de Jesus. A 
pretendente: DANIELA DOS SANTOS CARVALHO, profi ssão: cozinheira, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Miguel Calmon - BA, data-nascimento: 06/10/1985, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Daniel José de Carvalho e de Maria Lucia dos 
Santos Carvalho.

O pretendente: CARLOS EDUARDO FUMAGALI, profi ssão: consultor de negócios, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, data-nascimento: 
12/07/1981, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Fumagali 
e de Alzira Batista Fumagali. A pretendente: TATIANE CANDIDO MOLINA, profi ssão: 
técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente 
- SP, data-nascimento: 03/01/1984, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Devanir Albarracin Molina e de Silvia do Carmo Candido Molina.

O pretendente: VICTOR CRESCIBENE PEZZUTTO, profi ssão: analista de sistema, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 05/09/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manoel Osorio Pezzutto e de 
Elisete Maria Correia Crescibene Pezzutto. A pretendente: DEISE SANCHES ROCHA, 
profi ssão: engenheira de produção, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Itaquera - SP, data-nascimento: 28/04/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de José Alves Rocha Filho e de Elaine Sanches da Rocha.

O pretendente: HELBERT JOSÉ DE MATOS, profi ssão: web designer, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Curvelo - MG, data-nascimento: 07/04/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Tânio Vito de Matos e de Gislene Maria Brandão 
de Matos. A pretendente: DAYANA CAIXEIRO CANDIDO, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, São Paulo - SP, data-nascimento: 
31/12/1998, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Marcelo da Silva 
Candido e de Conceição Aparecida Caixeiro Candido.

O pretendente: FELIPE FELICI DE CARVALHO, profi ssão: engenheiro, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 10/06/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Djair Fernandes de Carvalho e de Rosangela 
Felici Carvalho. A pretendente: HANNA GABRIELA MENDES DA SILVA, profi ssão: 
administradora, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, 
data-nascimento: 13/04/1990, residente e domiciliada em Embu das Artes - SP, fi lha de 
Pedro Mendes da Silva e de Maria Aparecida Moreira Mendes.

O pretendente: COSIMO GIOVANNI AUDIA, profi ssão: chefe de cozinha, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Baden, Suíça, data-nascimento: 02/02/1972, residente 
e domiciliado Via Monte Cervino, fi lho de Pietro Paolo Audia e de Palma Rossetti. A 
pretendente: MARTA MAÇANEIRO, profi ssão: vendedora autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Planaltina do Paraná - PR, data-nascimento: 29/08/1970, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco Assis Maçaneiro e de 
Expedita de Oliveira Maçaneiro.

O pretendente: ANDRE FAUZE MARCELINO, profi ssão: programador web, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, data-nascimento: 
19/09/1974, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Leonardo Marcelino 
e de Flôrisdete Paranhos Marcelino. A pretendente: TATIANE PEREIRA, profi ssão: 
professora educação infantil, estado civil: solteira, naturalidade: em Salvador - BA, data-
nascimento: 04/09/1978, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Idalina 
Pereira.

O pretendente: ANTONIO APARECIDO MONTRESOL, profi ssão: ferramenteiro, estado 
civil: viúvo, naturalidade: em Terra Roxa - SP, data-nascimento: 07/04/1946, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Montresol e de Izoldina Cavallini 
Montresol. A pretendente: MARIA DE LOURDES ALMEIDA CAVALHAR, profi ssão: 
costureira, estado civil: solteira, naturalidade: em Propriá - SE, data-nascimento: 
17/12/1955, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Almerino Almeida 
Carvalhar e de Neuza Martins Santos.

O pretendente: IRINEI BARDUZZI, profi ssão: engenheiro mecatrônico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 
05/08/1971, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Durval Santos Barduzzi 
e de Alexandrina Seleznevas Barduzzi. A pretendente: FLAVIA REGINA DE LIMA 
RIOS, profi ssão: advogada, estado civil: divorciada, naturalidade: em Santos, SP -, 
data-nascimento: 30/03/1969, residente e domiciliada em Santos - SP, fi lha de Arnaldo 
José do Couto Rios e de Nilde Vargas de Lima Rios.

O pretendente: ERIK DOS SANTOS ALVES, profi ssão: comerciante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 04/11/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio dos Santos Alves e de 
Vera Lucia Monteiro Alves. A pretendente: TATIANA DA ROCHA ONUKI, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
08/06/1981, residente e domiciliada em São Caetano do Sul - SP, fi lha de Arnaldo Hideki 
Onuki e de Maria Celina da Rocha Onuki.

O pretendente: ANDERSON RODRIGUES MEDEIROS, profi ssão: gestor de 
produção, estado civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 
30/03/1986, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Araujo de 
Medeiros e de Cleonice Rodrigues da Rocha Medeiros. A pretendente: CAROLINA 
DOS SANTOS AMENDOLA, profi ssão: engenheira química, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, data-nascimento: 10/07/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Wagner Amendola e de Sonia 
Maria Freitas dos Santos Amendola.

O pretendente: FELLIPE MACHADO DE ARAÚJO, profi ssão: técnico eletrônico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 
20/08/1986, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Inimá 
Fernandes de Araújo e de Maria Zuleide Machado de Araújo. A pretendente: GISELLE 
DA CUNHA CONTIERI, profi ssão: dentista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Mooca - SP, data-nascimento: 04/07/1987, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Wladimir Contieri e de Marinez da Cunha Contieri.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: EDUARDO VERAS BITTIOLI, profi ssão: encarregado administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 
15/05/1991, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jonas Bittioli e de 
Marilucia Veras Bittioli. A pretendente: INGRID ALENCAR DE OLIVEIRA, profi ssão: 
analista de abastecimento, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-
nascimento: 04/05/1991, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de James Alan 
de Oliveira e de Lucia Helena de Alencar Oliveira.

O pretendente: BRUNO MORGÃO FERNANDES, profi ssão: administrador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 01/01/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Miguel Albino Fernandes e de Aparecida 
de Fátima Morgão Fernandes. A pretendente: BRUNA TEIXEIRA DE MATTOS, profi ssão: 
administradora, estado civil: solteira, naturalidade: em Ibirapuera - São Paulo - SP, São 
Paulo - SP, data-nascimento: 16/01/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Paulo César de Mattos e de Denice Aparecida Teixeira de Mattos.

O pretendente: RAFAEL JARILLO DE LIMA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 29/03/1982, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jose Americo de Lima e de Leila Jarillo de 
Lima. A pretendente: RITA DE CASSIA ANTUNES DE OLIVEIRA, profi ssão: psicóloga, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 31/01/1968, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Osmar Antunes de Oliveira e de Elza 
Franzoni de Oliveira.

O pretendente: DANILLO CEZAR SACONI, profi ssão: operador de câmera, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 03/09/1981, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Mario Saconi Filho e de Maria Aparecida Dezotti Saconi. A 
pretendente: FERNANDA VASSALLO VISCIANI, profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 28/01/1987, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Odair Visciani e de Fatima Cristina Vassallo Visciani.

O pretendente: CRISTIANO CHIMENTO, profi ssão: educador físico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 22/08/1972, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Fatima Chimento Costa. A pretendente: 
NATHALIA DE PAULA CARMONA, profi ssão: arquiteta e urbanista, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, data-nascimento: 09/10/1987, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Dorival Galhardo Carmona e de Solange Emilia 
Francisco de Paula Carmona.

O pretendente: LUCIANO AUGUSTO VIANNA, profi ssão: administrador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, data-nascimento: 
11/02/1975, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Vianna e 
de Maria da Anunciação Matos dos Anjos. A pretendente: SANDRA MARIA MACHADO, 
profi ssão: contadora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, 
data-nascimento: 03/02/1971, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Geraldo de Souza Machado e de Joselia de Jesus Machado.

O pretendente: FELIPE DE SOUZA, profi ssão: auxiliar de produção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 14/09/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Cicero Tadeu Rodrigues e de Silvana de 
Souza. A pretendente: MARIANA FERREIRA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Campo Alegre de Lourdes - BA, data-nascimento: 18/10/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Domingos Ferreira Soares e de 
Veroneide Maria da Silva.

O pretendente: DAVID DANTAS BRAGA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 03/03/1996, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Alex de Souza Braga e de Alexandra de Souza Dantas. 
A pretendente: ALESSANDRA DA SILVA NEVES, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 09/08/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jose Carlos Batista das Neves e de 
Edite Divina da Silva.

O pretendente: BRUNO BELVEDEREZE DE SOUZA, profi ssão: instrutor de trânsito, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
30/01/1990, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Nildenor Leandro de 
Souza e de Vera Lucia Belvedereze. A pretendente: PRISCILA FERREIRA DA SILVA, 
profi ssão: arquiteta, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, 
data-nascimento: 15/11/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Pedro 
Moreira da Silva e de Elizabete Ferreira de Jesus Silva.

O pretendente: BRUNO PAULESKI ZANARDI, profi ssão: músico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 05/10/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Maurício de Jesus Zanardi e de Márcia Maria 
Pauleski Zanardi. A pretendente: ELAINE LIMA, profi ssão: técnico de Campo de TI, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 04/10/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Paulo Antonio Lima e de Lidionete 
Alves de Almeida Lima.

O pretendente: MURILLO OLIVEIRA BISCARO, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 04/02/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jaime Biscaro e de Lucimar de 
Oliveira Biscaro. A pretendente: RAFAELA NICOLINI DE CAMARGO, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: em Cornélio Procópio - PR, data-
nascimento: 16/05/1993, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Claudinei 
Felicio de Camargo e de Marcia Regina Nicolini de Camargo.

O pretendente: CHRISTIAN CAVALCANTI DA SILVA, profi ssão: guarda civil municipal, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-nascimento: 
27/10/1975, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Milton Cavalcanti 
da Silva e de Francisca Lima da Silva. A pretendente: JODE DE SOUZA OLIVEIRA, 
profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, 
data-nascimento: 16/11/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Florival José de Oliveira e de Divarci Liberalino de Souza Oliveira.

O pretendente: ANDRÉ ZAGATO THOMAZI, profi ssão: coordenador de mídias, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Sorocaba - SP, data-nascimento: 13/09/1984, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio Thomazi e de Maria Lucia Zagato 
Thomazi. A pretendente: BIANCA RIBEIRO MANZALLI, profi ssão: assistente de RTV, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 18/12/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Renato Manzalli Neto e de Fernanda 
Ribeiro Manzalli.

O pretendente: NILTON DOS SANTOS MATIAS, profi ssão: analista fi nanceiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa - SP, data-nascimento: 
02/06/1986, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Oscar da Costa Matias 
e de Maria do Ceu Santos Pinto Matias. A pretendente: LIDIANE DA CRUZ PITÃO, 
profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, 
data-nascimento: 10/12/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José 
Carlos Pitão e de Norma Maria Pitão.

O pretendente: ANDRÉ LAVINAS SOUTTO, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 27/08/1981, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Helio Romera Soutto e de Fabia Souza Lavinas 
Soutto. A pretendente: LARISSA CRUZ PASTORE, profi ssão: enfermeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César - SP, data-nascimento: 
14/04/1983, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Aleardo Martire Pastore 
e de Terezinha Cruz Pastore.

O pretendente: BRUNO ESPIRITO SANTO ARAUJO, profi ssão: analista programador, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 
22/04/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lho de José Lima de Araujo 
e de Maria do Espirito Santo Araujo. A pretendente: FERNANDA CORREA COSTA, 
profi ssão: farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, São 
Paulo - SP, data-nascimento: 12/06/1991, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lho de Pedro de Souza Costa e de Maria Izabel Correa Costa.

O pretendente: DANIEL PEREIRA DA COSTA, profi ssão: executivo de vendas, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
08/02/1985, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Eliomar Monteiro da 
Costa e de Maria Sirlei Pereira da Costa. A pretendente: REGIANE ALMEIDA DE 
LIMA, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Prudente - SP, data-nascimento: 13/12/1979, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Agapito Farias de Lima e de Hilda de Almeida de Lima.

O pretendente: ABNER THOMAZETTI, profi ssão: técnico de sistema eletrico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 13/08/1991, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Marcelo Thomazetti e de Rosângela Kanasiro 
Thomazetti. A pretendente: DAIANE MEDEIROS MELO, profi ssão: supervisora de 
vendas, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
19/10/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edilson Feitoza de Melo 
e de Necy Medeiros Melo.

O pretendente: DOUGLAS HENRIQUE DAMETTO, profi ssão: chapeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 29/05/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Valdemir Dametto e de Cicera 
Aparecida Dametto. A pretendente: CYNTIA SINARA SANTOS BALDUINO, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: em Juazeiro do Norte - CE, data-
nascimento: 27/07/1989, residente e domiciliada em Juazeiro do Norte - CE, fi lha de 
Nilson Balduino da Silva e de Antonia Lino Santos Balduino.

O pretendente: ELIAS LAUREANO DA SILVA, profi ssão: consultor de capacitação, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Apucarana, PR -, data-nascimento: 06/09/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Anésio Laureano da Silva e de 
Ivanilde Mariana da Silva. A pretendente: DANIELA LIMA DOS SANTOS COELHO, 
profi ssão: compradora, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André - SP, data-
nascimento: 18/01/1989, residente e domiciliada em Santo André - SP, fi lha de Celso 
Luiz Coelho e de Aparecida Lima dos Santos Coelho.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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O pretendente: DANILO RODRIGUES SILVA, profi ssão: garçom, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/11/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Denivaldo João da Silva e de Alaide Rodrigues 
de Macedo e Silva. A pretendente: MICHELI PENIDO DE PAIVA, profi ssão: garçonete, 
estado civil: solteira, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 30/11/1980, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Henrique de Paiva e de 
Lucilia Nogueira Penido.

O pretendente: JOSÉ FREITAS PASSOS, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Canavieiras - BA, data-nascimento: 05/08/1957, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alvaro Francisco Passos e de Floripes Fernandes 
Freitas. A pretendente: ELZELITA SANTANA DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Canavieiras - BA, data-nascimento: 16/04/1963, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Barreto de Souza e de Umbelina 
Sena Santana.

O pretendente: FAGNER LUCIO RAMOS CARDOZO, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/02/1987, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elton Lucio Cardozo e de Eliane Ramos 
Cardozo. A pretendente: ANA DÉBORA GOMES DA SILVA, profi ssão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/04/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Aguinaldo Gomes da Silva 
e de Ana Cristina Gomes da Silva.

O pretendente: JOSE PEDRO ALVES DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Senhor do Bonfi m - BA, data-nascimento: 29/06/1976, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Abel Alves da Silva e de Eva Maria 
Alves da Silva. A pretendente: ROSÂNGELA ROBERTA DA COSTA, profi ssão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/04/1978, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro da Costa e de Eunice 
Theodoro da Costa.

O pretendente: JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA SILVA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Brejolândia - BA, data-nascimento: 25/06/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José de Oliveira Silva e de Marilande 
de Oliveira Silva. A pretendente: CICERA THAIS LIMA DUARTE, profi ssão: cabeleirei-
ra, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/03/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Fonaturgo Duarte 
e de Rita Suely de Lima Duarte.

O pretendente: EDGARD DE SOUZA SILVA, profi ssão: auxiliar de vendas, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/09/1964, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Fernandes da Silva e de 
Neusa de Souza Silva. A pretendente: KARLA COSME DE SOUZA, profi ssão: ajudan-
te de cozinha, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
05/08/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Esmeralda 
de Souza.

O pretendente: MOISÉS DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/02/1982, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Guilherme da Silva e de Laura de Souza. A preten-
dente: LINDACI MARIA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Agrestina - PE, data-nascimento: 06/04/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Severino Antonio da Silva e de Maria José da Silva.

O pretendente: PABLO EMÍLIO DA SILVA RIVERA, profi ssão: supervisor de atendi-
mento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/02/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sérgio Enrique Rivera 
Bustos e de Maria Salete da Silva Rivera. A pretendente: Tailani Botelho, profi ssão: 
técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nasci-
mento: 11/10/1990, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de João Alexandre 
Botelho e de Marcia Regina Souza Monteiro Botelho.

O pretendente: JAILSON FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/03/1984, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Ferreira dos Santos e de Maria de 
Lourdes da Conceição. A pretendente: GABRIELA NUNES LEITE SILVA, profi ssão: au-
xiliar de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
28/09/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Josimar Leite 
da Silva e de Vanilda Nunes Silva.

O pretendente: IVAIR GONÇALVES DA SILVA, profi ssão: aposentado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Pindobaçu - BA, data-nascimento: 12/07/1964, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Gonçalves da Silva e de Alaíde 
Barbosa da Silva. A pretendente: MARIA OZANA SOUZA DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Pindobaçu - BA, data-nascimento: 06/04/1975, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antônio Souza da Silva e de 
Anatália Leite.

O pretendente: FELIPE RODRIGO DA COSTA, profi ssão: servente, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/10/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Teresa de Fatima Costa. A pretendente: EVELLIN 
PAULA GOMES PEDROSA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 27/01/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Elisabete Gomes Pedrosa.

O pretendente: CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO, profi ssão: eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/12/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Aparecida do Nascimento. A 
pretendente: CICLEIDE DANTAS, profi ssão: gerente de vendas, estado civil:, natura-
lidade: Ribeira do Pombal - BA, data-nascimento: 09/04/1983, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marina de Jesus Dantas.

O pretendente: FELIPE RIBEIRO GUIMARÃES, profi ssão: estoquista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/05/1993, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Ribeiro Guimarães e de Benedita 
Reis Guimarães. A pretendente: BEATRIZ DA SILVA ALVES, profi ssão: vendedora, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/11/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Gonçalves da Silva Alves 
e de Cristiane Teles da Silva Alves.

O pretendente: WILDNER BRAINER, profi ssão: técnico em eletrônica, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/06/1991, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Adelino Brainer e de Maria da 
Conceição dos Santos Brainer. A pretendente: JÉSSICA FERREIRA NEVES, profi s-
são: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-
nascimento: 01/09/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Hildomar Ferreira de Souza e de Elisabete das Neves Bezerra.

O pretendente: VALTER DE OLIVEIRA BRITO JÚNIOR, profi ssão: analista de siste-
mas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/03/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valter de Oliveira Brito e 
de Dirce de Souza Lima Brito. A pretendente: ANA CAROLINE DE ASSIS VAZ, profi s-
são: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
11/05/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos José 
Vaz e de Berenice Silva de Assis Vaz.

O pretendente: ARTHUR SERGIO DE JESUS, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/04/1976, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz de Jesus e de Doralice Ma-
deira de Araujo. A pretendente: VANEA CRISTINA VERGNIANINI, profi ssão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
12/02/1980, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Wilson Verg-
nianini e de Maria Josemina Vergnianini.

O pretendente: RAFAEL BEZERRA FARIA, profi ssão: orçamentista gráfi co, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/11/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos José Faria e de Marilene 
Terezinha Bezerra Faria. A pretendente: ALINE PRISCILA LIMA SILVA, profi ssão: auxi-
liar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
15/03/1988, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Luiz Carlos da Silva e de 
Edina de Oliveira Lima Silva.

O pretendente: WILLIAM MODESTO DE ABREU, profi ssão: técnico mecânico em refri-
geraç, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/11/1985, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Israel Modesto de Abreu 
e de Florinda de Fátima Modesto de Abreu. A pretendente: EMILIA RODRIGUES DE 
LIMA, profi ssão: saladeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 13/04/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Antonio Rodrigues de Lima e de Luzia Alves de Lima.

O pretendente: ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Paripiranga - BA, data-nascimento: 22/10/1945, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Justino Quirino dos Santos e de Inez 
Batista dos Santos. A pretendente: ALICE ALVES SOARES, profi ssão: do lar, estado 
civil: viúva, naturalidade: Quintana - SP, data-nascimento: 11/08/1952, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Elvira Alves dos Santos.

O pretendente: RODRIGO TUAN, profi ssão: analista fi nanceiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/10/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Tuan e de Vera Lucia Barreira Tuan. 
A pretendente: FLAVIA CARMO SIMÕES, profi ssão: gerente comercial, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/12/1977, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Pato Simões e de Maria do 
Carmo Simões.

O pretendente: ALMIR ABILIO DE OLIVEIRA, profi ssão: metalúrgico, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 10/06/1986, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Damião Bevenuto de Oliveira e de Maria Dolo-
res Abilio de Oliveira. A pretendente: MARIA FRANCINEUMA GONÇALVES DANTAS, 
profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: São João do 
Rio do Peixe - PB, data-nascimento: 06/07/1983, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Henrique de Jesus Dantas e de Neuza Gonçalves Dantas.

O pretendente: JOSCELMO DA SILVA RODRIGUES, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Nanuque - MG, data-nascimento: 15/09/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Otaviano Soares Rodrigues e de 
Valdelice da Silva Rodrigues. A pretendente: JOELIA DE SOUZA SANTOS, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 11/07/1974, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Emidio Rodrigues Santos 
e de Maria Ezelia Vieira de Souza.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: pizzaiolo, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Campo Alegre de Lourdes - BA, data-nascimento: 25/01/1979, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Amelia Lopes da Silva. A 
pretendente: JACIENE LIMA CAETANO, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Itamari - BA, data-nascimento: 29/06/1984, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Wilton Caetano e de Judith Alves Lima.

O pretendente: DANILO DAGUIS PETRIMPERNI, profi ssão: frentista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/03/1993, residente e domicilia-
do nesta Capital - SP, fi lho de Valmir Elias Petrimperni e de Regina Aparecida Daguis 
Petrimperni. A pretendente: JACKELINE ZILIO GARCIA PRICINOTO, profi ssão: as-
sistente de RH, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 
07/10/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rogerio 
Pricinoto e de Ivone Zilio Garcia.

O pretendente: DIEGO RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: ajudante de pedreiro, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/07/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Admilson da Silva e de Carmen 
Rodrigues. A pretendente: JÉSSICA SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: cuidadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/09/1989, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rubens Aparecido de Oliveira e de 
Elisa Pinto da Silva.

O pretendente: EDERSON DOS SANTOS LIMA, profi ssão: projetista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/09/1988, residente e domiciliado 
nesta Capital - SP, fi lho de Jose de Sousa Lima e de Neide dos Santos. A pretendente: 
FLAVIA COSTA MARQUES, profi ssão: analista fi scal senior, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/09/1976, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Tullio Marques e de Rosa Maria Felix Costa Marques.

O pretendente: JOSÉ LUIS DE LIMA, profi ssão: soldador, estado civil: divorciado, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/08/1966, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Braz Lima e de Maria Dionisia Lima. A pretendente: 
ELAINE APARECIDA ZEFERINO, profi ssão: cozinheira, estado civil: divorciada, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/08/1970, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Brasilio Pereira Zeferino e de Eunice Borges.

O pretendente: CESAR PRAXEDES DA SILVA, profi ssão: pleno, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/06/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adelmo Felix da Silva e de Maria Auxiliadora 
Praxedes. A pretendente: SUELI DA SILVA, profi ssão: recepcionista, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/05/1988, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edgar da Silva e de Eni da Cruz Silva.

O pretendente: JEISON RIBEIRO DO NASCIMENTO, profi ssão: auxiliar de fármacia, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/12/1980, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Tomé do Nascimento 
Neto e de Ana Lucia Ribeiro Nascimento. A pretendente: SIMONE DE CASSIA SANTIA-
GO, profi ssão: instrutora de prática veicular, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 10/03/1979, residente e domiciliada nesta Capital - SP, 
fi lha de Claudomiro Santiago e de Vera Lúcia Santiago.

O pretendente: ADILSON LOURENÇO DO NASCIMENTO, profi ssão: segurança, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/03/1972, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elzi Lourenço do Nascimento e de 
Maria da Penha Nascimento. A pretendente: LUZEILDE SOARES SANTOS, profi ssão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Mairi - BA, data-nascimento: 10/03/1976, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Daniel Pereira dos Santos 
e de Lindaura Gonçalves Soares.

O pretendente: NELSON JOSE SOUSA PEDRO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/06/1986, residente e do-
miciliado neste Distrito,São Paulo - SP, fi lho de Jose Aparecido Pedro e de Marlene da 
Graça Sousa Pedro. A pretendente: ANDRESA APARECIDA DE SOUSA, profi ssão: 
gestora fi nanceira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
08/10/1984, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Solange Aparecida de 
Sousa.

O pretendente: DOUGLAS DE CASTRO E MELO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/11/1994, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Sabino de Melo e de Maria de 
Castro Ferreira. A pretendente: FLAVIA DO NASCIMENTO SANTOS, profi ssão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/04/1993, 
residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Antonio Bibiano dos Santos Filho e 
de Hetea Barbosa do Nascimento Santos.

O pretendente: ÉVERSON GOMES JACINTO, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/12/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Celso Jacinto e de Nadir Gomes Geremias 
Jacinto. A pretendente: CAMILA PEREIRA DA MOTA, profi ssão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: Januária - MG, data-nascimento: 13/02/1997, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Olivar Fernandes da Mota e de Iracema 
Pereira de Brito.

O pretendente: CAIQUE MARTINS FRANCISCO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/05/1994, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Francisco e de Claudia Martins. A 
pretendente: LORRAYNE PEREIRA DO NASCIMENTO, profi ssão: teleatendente, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/04/1994, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdeci do Nascimento e de Rosana 
Maria Pereira do Nascimento.

O pretendente: RICARDO DA SILVA CRUZ REIS, profi ssão: instalador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/11/1988, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Calasans dos Reis e de Marleide 
da Silva Cruz Reis. A pretendente: ANDRESSA DA COSTA PRETO, profi ssão: balco-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/05/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Preto Filho e de 
Alaide Amélia da Costa Preto.

O pretendente: WANDERSON DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/10/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio da Silva e de Maria Valdeci Bernardo Ve-
lozo da Silva. A pretendente: MAYARA DE AZEVEDO FOGAÇA, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: Arujá - SP, data-nascimento: 23/02/1995, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilmar dos Santos Fogaça e de 
Rosinete de Azevedo Souza.

O pretendente: LEDIOMAR FERNANDES DA CRUZ, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Teófi lo Otoni - MG, data-nascimento: 25/06/1966, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Fernandes da Cruz e 
de Izaura Maria da Cruz. A pretendente: MARIA DO SOCORRO DE JESUS, profi s-
são: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: Serrinha - BA, data-nascimento: 
27/10/1969, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio de 
Jesus e de Maria de Jesus.

O pretendente: JIVALDO BARBOSA DE SOUZA, profi ssão: pintor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/01/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Barbosa de Souza e de Maria de Lourdes 
Xavier Barbosa de Souza. A pretendente: SIMONE HELFSTEIN REIMBERG, profi s-
são: operadora de caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 28/10/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Benedita Helfstein Reimberg.

O pretendente: TAUNAY MAX OLIVEIRA SOUSA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Bacabal - MA, data-nascimento: 23/02/1982, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Sousa e de Maria de Fatima Oliveira 
Sousa. A pretendente: CLEANE DE OLIVEIRA SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Jacobina - BA, data-nascimento: 26/07/1984, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Jacinto Barbosa de Souza e de 
Maria das Dores Oliveira Souza.

O pretendente: VICENZO VIOLA, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, na-
turalidade: Itália -, data-nascimento: 18/08/1946, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Ubaldo Viola e de Rita Siciliano Viola. A pretendente: EDNALVA 
TINÉ DA SILVA, profi ssão: aposentada, estado civil: divorciada, naturalidade: Altinho - 
PE, data-nascimento: 07/01/1951, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Angelo da Silva e de Maria de Sales Tiné.

O pretendente: JORGE LUIZ CARVALHO DE SOUSA, profi ssão: estoquista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/12/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Amancio Alves de Sousa e de Clau-
dia Carvalho Moscardi de Sousa. A pretendente: SABRINA SANTOS NOVAIS, profi s-
são: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
18/12/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudinei 
Souza Novais e de Marlene de Meneses Santos.

O pretendente: GIOVANE GERALDO DE TORRES, profi ssão: controlador de acesso, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/03/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Antonio de Torres. A pretendente: 
THAIS SOARES DA CRUZ, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/10/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Dimas Luiz da Cruz e de Maria Nilza Correia Soares da Cruz.

O pretendente: RAIMUNDO TOMAZ RODRIGUES JUNIOR, profi ssão: lavador de autos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Luis - MA, data-nascimento: 01/11/1986, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Tomaz Rodrigues e de 
Marli Lucia Cardoso Rodrigues. A pretendente: DEBORA REGINA CAROLINO, profi ssão: 
atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/02/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rita Aparecida Carolino.

A pretendente: PAULA NASCIMENTO DE LIMA, profi ssão: supervisora, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/03/1981, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marco Antonio de Lima e de Magali Nascimento de 
Lima. A pretendente: ELAINE CRISTINA RODRIGUES, profi ssão: supervisora, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/05/1986, residente e domici-
liada nesta Capital - SP, fi lha de Ivael Benicio Rodrigues e de Eva das Graças Rodrigues.

O pretendente: HENRIQUE DOS SANTOS SCARABELE, profi ssão: programador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Montes Claros - MG, data-nascimento: 08/01/1991, 
residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Geovane Scarabele Sobrinho e de 
Joselita Antunes dos Santos. A pretendente: NAYHARA MENDES CARVALHO, profi s-
são: assistente jurídico, estado civil: solteira, naturalidade: Icaraí de Minas - MG, data-
nascimento: 19/09/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Paulo Alves de Carvalho e de Eunídes Gomes Mendes Carvalho.

O pretendente: FABIANO CRISTOVÃO DA CRUZ PIRES, profi ssão: cabeleireiro, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/08/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elisabete da Cruz Pires. A preten-
dente: KELLY APARECIDA FERREIRA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/05/1993, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Ferreira e de Marta Aparecida Thomé Ferreira.

O pretendente: EDIVALDO SILVA DE FARIAS, profi ssão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 17/03/1986, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edivaldo Carvalho de Farias e de Cleonice 
Maria da Silva. A pretendente: VALQUIRIA APARECIDA MARTINS DA SILVA, profi s-
são: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
04/05/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Genildo Mar-
tins da Silva e de Ivone Aparecida de Assis Silva.

O pretendente: MISAEL JOSÉ DA SILVA, profi ssão: produtor de eventos, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 22/07/1997, residente e do-
miciliado nesta Capital - SP, fi lho de Claudio José da Silva e de Maria José da Silva. A 
pretendente: PALOMA SOARES DA SILVA, profi ssão: operadora de telemarketing, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Juazeiro do Norte - CE, data-nascimento: 15/01/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Soares da Silva e 
de Josimar da Silva.

O pretendente: EDER MORAIS CABRAL, profi ssão: ajudante geral, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/02/1983, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Divino Martins Cabral e de Vanessa dos Reis 
Morais Cabral. A pretendente: GISLENE SOARES DO NASCIMENTO, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/06/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Fabio Rodrigues do Nas-
cimento e de Maria de Fátima Soares do Nascimento.

O pretendente: KLEBER GUSTAVO DA SILVA, profi ssão: balconista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/09/1992, residente e domici-
liado nesta Capital - SP, fi lho de João Batista da Silva e de Iraneide Soares da Silva. A 
pretendente: DALILA DIAS PENA, profi ssão: tosadora, estado civil: solteira, naturalida-
de: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 15/10/1992, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Daniel Jose Narcizo Pena e de Maria das Graças 
Dias Santana Pena.

O pretendente: JEAN DA CONCEIÇÃO ALVES, profi ssão: operador de caixa, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/03/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edinaldo Alves e de Josefa Maria 
da Conceição. A pretendente: VANESSA FRANCIELLI ALMEIDA SANTOS, profi ssão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 08/02/1995, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Vanderley Pereira dos 
Santos e de Maria Euridice de Almeida.

O pretendente: PAULO EDUARDO DA SILVA, profi ssão: funcionário público municipal, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/03/1965, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo da Silva e de Rosa 
Vasconcelos da Silva. A pretendente: VANESSA RÚBIA ROSOLEM, profi ssão: profes-
sora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/02/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Dorival Rosolem e de 
Marli Rubia Baptista Rosolem.

O pretendente: DIOGO GOIS MARIANO, profi ssão: logistica, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/01/1987, residente e domiciliado nesta 
Capital - SP, fi lho de João Jose Mariano e de Maria Ione Gois Mariano. A pretendente: 
HARINA CARDOSO DA SILVA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 30/01/1989, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel da Silva Filho e de Marta Maria 
Cardoso da Silva.

O pretendente: JONATHAN GOMES DA SILVA, profi ssão: eletricista de autos, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/04/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valmir Lopes da Silva e de Valdirene 
Gomes de Sá. A pretendente: ANDRÉIA PEREIRA NUNES DOS SANTOS, profi ssão: 
vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
25/06/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Nunes 
dos Santos e de Joana Pereira de Souza dos Santos.

O pretendente: GABRIEL SANTOS DE LIMA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/02/1997, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Givanildo Ramos de Lima e de Rosemeire 
Miranda Santos de Lima. A pretendente: RAFAELA DUARTE, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 27/02/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Rogério Duarte e de Rosilene 
Maria da Silva Duarte.

O pretendente: SAULO ALVES DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/05/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Salvio Roberto da Silva e de Marinete Alves 
da Silva. A pretendente: LUCILENE HERCULINO DE ALMEIDA, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/05/1990, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Herculino de Almeida e 
de Severina Herculino de Almeida.

O pretendente: EDRIANO SEVERINO BOMFIM DA SILVA, profi ssão: operador de 
máquina de produçã, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nas-
cimento: 12/12/1984, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Eliel Severino da Silva e de Valquiria Santiago Bomfi m. A pretendente: UBIRANEIDE 
REGINA MORAIS RODRIGUES, profi ssão: auxiliar de produção, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Luis - MA, data-nascimento: 05/02/1981, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José de Ribamar Rodrigues e de Ubiracy 
de Morais Rodrigues.

O pretendente: WENNISON NUNES MIGUINS, profi ssão: detetizador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Monção - MA, data-nascimento: 20/05/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ismael Araújo Miguins e de Rozângela Anjos Nu-
nes. A pretendente: SILVIA HELENA MARQUES RIBEIRO MIRANDA, profi ssão: aten-
dente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/06/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Luiz Miranda e de 
Eliana Marques Ribeiro.

O pretendente: ALEX ALVES DOS SANTOS, profi ssão: supervisor técnico de pani-
fi ca, estado civil: solteiro, naturalidade: São José da Tapera - AL, data-nascimento: 
07/09/1982, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luis dos 
Santos e de Josefa Alves dos Santos. A pretendente: GEANA PINA DE OLIVEIRA, 
profi ssão: técnica em edifi cações, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 30/06/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Geraldo Majela Pina de Oliveira e de Ana Maria de Souza.

O pretendente: ANDERSON BARONE, profi ssão: atendente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/08/1974, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Barone Neto e de Maria de Lourdes 
Fonseca Barone. A pretendente: DAISY FERREIRA LIMA, profi ssão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/05/1980, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria José Ferreira 
Lima.

O pretendente: SIDNEI SILVA DOS SANTOS, profi ssão: encanador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/10/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adauto Almeida dos Santos e de Ana Maria San-
tos Silva. A pretendente: STEFANI PEREIRA LIMA, profi ssão: operadora de telemarke-
ting, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/10/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valter Costa Lima Junior 
e de Cicelina Francisca Pereira.

O pretendente: IRAN BATISTA DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Jaguaquara - BA, data-nascimento: 28/11/1950, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Duca Batista e de Cícera Batista San-
tos. A pretendente: MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA, profi ssão: autônoma, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Bento do Una - PE, data-nascimento: 18/02/1964, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Caetano da 
Silva e de Denice Ferreira da Silva.

O pretendente: FABIO LUIZ MARTINS, profi ssão: auxiliar de produção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/08/1989, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Martins e de Neide Ligeiro 
Martins. A pretendente: STEFANY JACOB GALETI, profi ssão: consultora de vendas, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/10/1994, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Saulo Galileu Galeti e de 
Andreia Jacob Honorato Galeti.

O pretendente: EDUARDO CUNHA STANCATI, profi ssão: operador de caixa, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/06/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ulysses Guimarães Stancati e de 
Maria de Lourdes da Cunha. A pretendente: MAGNA NOVAIS DA SILVA, profi ssão: ven-
dedora, estado civil: solteira, naturalidade: Boninal - BA, data-nascimento: 21/04/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Roberto da Silva e 
de Fátima Oliveira Novais.

O pretendente: EDSON GOMIEIRO SIBALDELI, profi ssão: operador de produção, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 22/02/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Sibaldeli e de Nair Gomieiro 
de Oliveira. A pretendente: ALINE MENDES SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar 
de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
09/09/1989, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Luiz Claudio Silva de 
Oliveira e de Luzimar Mendes da Silva.

O pretendente: ANDERSON DOS SANTOS CAETANO, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/02/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Caetano e de Maria de 
Lourdes dos Santos. A pretendente: CLEONICE DE SOUZA SILVA, profi ssão: encarre-
gada, estado civil: solteira, naturalidade: Livramento de Nossa Senhora - BA, data-nas-
cimento: 03/07/1990, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Carlos Bispo da 
Silva e de Maria Aparecida de Souza Silva.

O pretendente: CAIO NASCIMENTO SILVA, profi ssão: meio Ofi cial, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/10/1995, residente e domiciliado 
nesta Capital - SP, fi lho de José Carlos Silva e de Cicera Joelma do Nascimento. A pre-
tendente: ADRIANA RODRIGIES DE SOUZA, profi ssão: atendente de chat treinee, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/07/1987, residente 
e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Ananias Rodrigues de Souza e de Vastibelgia 
de Souza Nunes Rodrigues.

O pretendente: MARIO IZIDORIO DA SILVA, profi ssão: aposentado, estado civil: viú-
vo, naturalidade: Palmares - PE, data-nascimento: 15/01/1946, residente e domiciliado 
nesta Capital - SP, fi lho de Manoel Izidorio da Silva e de Maria Petronila da Silva. A 
pretendente: RILZA MARIA BARROS DE SOUZA, profi ssão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ibirapitanga - BA, data-nascimento: 30/07/1963, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Renato José de Souza e de Maria Eunice 
de Barros.
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 Distrito - Guaianazes 
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ALEX ROGÉRIO NASCIMENTO PEREIRA BRITO, profi ssão: açoguei-
ro, estado civil: solteiro, naturalidade: Ilhéus - BA, data-nascimento: 24/05/1990, resi-
dente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Domingos Souza Brito e de Marineide 
Nascimento Pereira Brito. A pretendente: JUCINEIDE PEREIRA DE ANDRADE, profi s-
são: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
26/07/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joao Fonse-
ca de Andrade e de Benair Manoel Pereira de Andrade.

O pretendente: JONATHAN CAETANO DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/01/1993, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdeci Tenorio da Silva e de Jusalira de Jesus 
Aparecida Caetano Barbosa. A pretendente: NATALIA AQUINO FERREIRA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/03/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Eduardo Batista 
Ferreira e de Maria José Aquino.

O pretendente: TARCISIO DE SALES FEITOSA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/06/1984, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose da Silva Feitosa e de Maria das 
Graças de Sales Feitosa. A pretendente: WANA SAYTT GOMES DA SILVA, profi ssão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Juazeiro do Norte - CE, data-nascimento: 
01/08/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Abraão Fran-
cisco da Silva e de Lucilene Lima Gomes.

O pretendente: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA MURILO, profissão: técnico de 
leitura, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nasci-
mento: 13/11/1993, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, filho de 
Carlos Alberto Murilo e de Ana Maria Gomes de Oliveira. A pretendente: PALOMA 
VILANOVA DOS SANTOS CRUZ, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/06/1995, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, filha de Jose Paulo da Cruz e de Zenaide Vilanova dos 
Santos.

O pretendente: LEANDRO VIEIRA CORDEIRO, profi ssão: técnico em informática, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Pedreira - SP, data-nascimento: 25/07/1990, residente 
e domiciliado em Aguanil - MG, fi lho de Moisés Vieira Cordeiro e de Maria Aparecida da 
Silva Cordeiro. A pretendente: LILIANE MARIA SAMPAIO, profi ssão: auxiliar adminis-
trativo, estado civil: solteira, naturalidade: Guanambi - BA, data-nascimento: 09/08/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo José Sampaio 
e de Antonia Maria de Jesus.

O pretendente: GUILHERME LOPES BATISTA DE OLIVEIRA, profi ssão: ma-
nobrista, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
29/12/1990, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Bonifacio 
Batista de Oliveira e de Regina Aparecida Lopes de Oliveira. A pretendente: DAIANE 
DOS SANTOS JUVENCIO DE SOUZA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/07/1986, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Aloisio Juvencio de Souza e de Cleusa Apa-
recida dos Santos de Souza.

O pretendente: RENATO CLEMENTE PIMENTEL, profi ssão: ajudante geral, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 
21/06/1982, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim 
Clemente Pimentel e de Maria Mercedes Pimentel. A pretendente: JESSICA GON-
ÇALVES DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 05/02/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Miranda dos Santos e de Damiana Maria Gonçalves dos 
Santos.

O pretendente: LEONARDO GOMES DE SOUZA, profi ssão: instalador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/09/1981, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Arnaldo Gomes de Souza e de Maria 
de Fatima de Almeida de Souza. A pretendente: SILVIA MIGUEL DA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Batalha - AL, data-nascimento: 25/03/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Miguel da Silva e de 
Creuza Maria da Silva.

O pretendente: MAYCON BATISTA ALVES, profi ssão: desenvolvedor front end, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/03/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Alves Claudino e de Maria do 
Socorro Batista do Nascimento. A pretendente: CAMILA SILVA DA ROCHA, profi ssão: 
técnica de seguro, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
28/09/1990, residente e domiciliada em Itaquaquecetuba - SP, fi lha de Francisco Van-
derley da Rocha e de Marta Alves da Silva.

O pretendente: SANDRO DOS SANTOS, profi ssão: extrusor de fi os ou fi bras de, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/11/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Ferreira dos Santos e de 
Maria Cristina Gomes dos Santos. A pretendente: LETICIA MEDERO OLIVEIRA, profi s-
são: turismólogo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
15/04/1990, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lha de Edicio Silva 
Oliveira e de Naralucia Zacarias Medero.

O pretendente: ROBERTO FRANÇA DE SANTANA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Camacã - BA, data-nascimento: 25/05/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Matias de Santana e de Fátima Maria de 
França. A pretendente: ROSELI DE JESUS TEODORO, profi ssão: auxiliar de costureira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/01/1990, resi-
dente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Rosemira de Jesus Teodoro.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

42º Subdistrito - Jabaquara
Dra. Júlia Claudia Rodrigues da Cunha Mota - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: LEANDRO LAURIANO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
engenheiro, estado civil solteiro, nascido em São José do Rio Preto - SP, no dia 28/09/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Lazaro Aparecido Lauriano de Souza 
e de Roseli Aparecida Pomponio Lauriano de Souza. A pretendente: RENATA AUGUSTA 
WLEMINCHX SAMPAIO, de nacionalidade brasileira, profi ssão advogada, estado civil 
solteira, nascida em Mogi das Cruzes - SP, no dia 10/02/1983, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Marco Antonio Sampaio e de Sonia Maria Wleminchx Sampaio.

O pretendente: LEONARDO CORREA AURICCHIO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
bancario, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/02/1990, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Edson Vicente Auricchio e de Ligia Helena 
Correa Auricchio. A pretendente: KELLY SONZA LIMA, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão professora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 31/08/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Silvestre Flavio Infanger de Lima 
e de Claudia Regina Sonza Lima.

O pretendente: LEVON SEVZATIAN FILHO, de nacionalidade brasileira, profi ssão em-
presário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo- SP, no dia 06/04/1986, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Levon Sevzatian e de Maria Cristina Santarosa 
Sevzatian. A pretendente: CHRISTIANE REBUCCI DE LUCCA MANNO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão terapeuta ocupacional, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 18/10/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ricardo 
de Lucca Manno e de Conceição Rebucci Manno.

O pretendente: ELZO CAVALCANTE, de nacionalidade brasileira, profi ssão analista de 
dados, estado civil solteiro, nascido em Santo André - SP, no dia 19/02/1968, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Elizeu Cavalcante Bezerra e de Zilda Maria 
Cavalcante. O pretendente: KLAUS BERNARDO DE ANDRADE, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão web designer, estado civil solteiro, nascido em Ribeirão Pires - SP, 
no dia 05/03/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marco Antonio 
de Andrade e de Simone Silveira de Andrade.

O pretendente: GIUMARIO ASSUNÇÃO MENDES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
poceiro de construção, estado civil solteiro, nascido em Seabra - BA, no dia 07/04/1993, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel Messias Mendes e de 
Luzineide Pereira Assunção Mendes. A pretendente: DÂNGELA ALVES DE SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar de serviços em gerais, estado civil solteira, 
nascida em Piatã - BA, no dia 16/08/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Vanderlei Souza Santos e de Sandra Alves de Souza.

O pretendente: FELIPE PONTES STEFAROLI, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
engenheiro agronômo, estado civil solteiro, nascido em Araras - SP, no dia 11/05/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco de Assis Stefaroli e de 
Maria Cristina Simoes Pontes Stefaroli. A pretendente: AMANDA NOGUEIRA PEDRESCHI, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão médica veterinária, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 12/09/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Eduardo Nascimento Pedreschi e de Maria Georgina Nogueira Pedreschi.

O pretendente: FELIPE RODELINGUE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão bancário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/09/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Clelio Freitas dos Santos e de 
Katia Rodelingue dos Santos. A pretendente: CAMILA DE MEDEIROS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão enfermeira, estado civil divorciada, nascida em Santo André - SP, no 
dia 07/11/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Milton de Medeiros 
e de Maria Eleneuza da Silva de Medeiros.

O pretendente: GABRIEL GALEGO MONTOLEZI, de nacionalidade brasileira, profi ssão desig-
ner, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/07/1987, residente e domiciliado 
em São Judas - SP, fi lho de Denir Rainov Montolezi e de Eunice Galego Montolezi. A preten-
dente: ANA LUCIA DA SILVA CASTRO, de nacionalidade brasileira, profi ssão nutricionista, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/06/1987, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Mauro Pinto de Castro e de Neide da Silva Castro.

O pretendente: HÉLIO ELEUTÉRIO YOSHIZAKI SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão engenheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/05/1979, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Eleondes Eleuterio Santos e de 
Kazue Yoshizaki Santos. A pretendente: JAQUELINE PATRICIA VEIGA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão bancária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
05/03/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Aparecido Francisco 
Veiga e de Helena Raimunda Silva Veiga.

O pretendente: FERNANDO ROCHA MOTA, de nacionalidade brasileira, profi ssão au-
xiliar administrativo, estado civil solteiro, nascido em Fortaleza  - CE, no dia 23/04/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Mota da Silva e de Maria 
Aldanira Rocha Mota. A pretendente: CRISTIANO CALIXTO NOGUEIRA, de nacionali-
dade brasileira, profi ssão caixa, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
28/04/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Carlos Nogueira 
e de Claudete Calixto Nogueira.

O pretendente: LUIZ GUSTAVO NUCCI RICCETO GLORIA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão arquiteto, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/07/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Antonio Gloria e de Rosana 
Maria Nucci Ricceto Gloria. A pretendente: ANA CLAUDIA SANCHEZ MASSINELLI, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão arquiteta, estado civil solteira, nascida em São Caetano 
do Sul - SP, no dia 15/10/1991, residente e domiciliada em São Caetano do Sul - SP, fi lha 
de Jose Carlos Massinelli e de Ana Maroa Sanchez.

O pretendente: FERNADO ORTEGA, de nacionalidade brasileira, profi ssão bancário, estado 
civil divorciado, nascido em Guarulhos - SP, no dia 12/05/1982, residente e domiciliado no 
Planalto Paulista - SP, fi lho de Antonio Carlos Ortega e de Ana Maria da Silva Ortega. A pre-
tendente: JESSICA PINHEIRO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão bancária, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/11/1986, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Décio Ferreira Junior e de Rita de Cassia Pinheiro Ferreira.

O pretendente: MAURICIO ALVARES CORRÊA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
administrador de empresas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
14/01/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marcio Fernando de 
Góes Corrêa e de Marina Alvarez Corrêa. A pretendente: TATIANE PEREIRA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão professora, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 20/01/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
José Ribeiro da Silva e de Tania Maria Pereira Souza da Silva.

O pretendente: EMERSON RIBEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
administrador, estado civil solteiro, nascido em Ribeirão Branco - SP, no dia 15/02/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Dorival Ribeiro da Silva e de Elza 
Dias da Silva. A pretendente: AMANDA MARTINS DA SILVA, de nacionalidade brasilei-
ra, profi ssão gerente de projetos, estado civil solteira, nascida em Itaquera - SP, no dia 
23/05/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antoneezio André da 
Silva e de Elizabete Martins da Silva.

O pretendente: EDSON DE ASSIS SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão porteiro, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/05/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Manoel da Silva e de Maria José de Assis Silva. A 
pretendente: ROZELI FERREIRA DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
babá, estado civil solteira, nascida em Riacho Grande, distrito de Conceição da Vargem, 
Municipio de São Francisco - MG, no dia 22/01/1974, residente e domiciliada no Jardim 
Miriam - SP, fi lha de Aristeu Alves Ferreira e de Nelcina Jesus de Almeida.

O pretendente: JOEL DA CONCEIÇÃO MEDEIROS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
controlador de acesso, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/07/1977, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Benedito Muniz Medeiros e de 
Nazara Geralda da Conceição Medeiros. A pretendente: ANDRÉA HELENA DA SILVA 
GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, profi ssão assistente administrativa, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 29/03/1980, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Wilson Gonçalves e de Maria Elsa da Silva Gonçalves.

O pretendente: WELLINGTON MONTE, de nacionalidade brasileira, profi ssão gerente 
de vendas, estado civil solteiro, nascido em Guarulhos - SP, no dia 13/06/1980, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco José Monte e de Irani do Carmo 
Monte. A pretendente: NÁDIA LIMA, de nacionalidade brasileira, profi ssão especialista 
em projetos de recursos humanos, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 15/08/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Genivaldo de 
Oliveira Lima e de Elzerina Lima.

O pretendente: LAURO ENRIQUE BETENCOURT, de nacionalidade brasileira, profi s-
são pedagogo, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/08/1981, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Roberto Francisco Betencourt e 
de Maria Lourdes Calejan Betencourt. A pretendente: SORAIA GRANJEIRO RUFINO, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão professora, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 05/09/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Antonio Lima Rufi no e de Lourismar Granjeiro Rufi no.

O pretendente: LUIZ CARLOS LUZIA RIGO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
motorista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/12/1962, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Douglas Rigo e de Izolda Rodrigues Rigo. 
A pretendente: ROSA MARIA LIMA COUTO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/02/1962, residen-
te e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Elias Ferreira Couto e de Vadelice 
Mudesto Lima Couto.

O pretendente: GESIEL XAVIER DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
empresario, estado civil solteiro, nascido em Barra do Mendes - BA, no dia 01/12/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Celso Francisco de Souza e de 
Clarice Xavier de Souza. A pretendente: BRUNA DOMINIQUE SOARES SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão autônoma, estado civil solteira, nascida em Goiania 
- GO, no dia 22/12/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ediseu 
Jose dos Santos Junior e de Luziene Soares dos Reis.

O pretendente: JOÃO FABIO BARBOSA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
técnico de segurança do trabalho, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
10/02/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Barbosa da Silva 
e de Isde Maria Mendonça Barbosa. A pretendente: PRISCILA ALPIUS DO CARMO, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão técnica de enfermagem, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 06/03/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Maximiano José do Carmo e de Marlene Alpius do Carmo.

O pretendente: GABRIEL SILVA DE SANT’ANA, de nacionalidade brasileira, jovem 
aprendiz, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/04/1998, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Rinaldo Silva de Sant’Ana e de Ligia Silva de 
Sant’Ana. A pretendente: LETÍCIA SOARES DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão atendente comercial, estado civil solteira, nascida em Diadema - SP, no dia 
04/08/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Amarildo Pacheco 
Almeida e de Cledjane Soares da Silva Ameida.

O pretendente: SÉRGIO APARECIDO CITRO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
construtor civil, estado civil solteiro, nascido em Castilho - SP, no dia 21/02/1962, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Adolpho Antonio Citro e de Iracema de Jesus 
Citro. A pretendente: IDALINA PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
auxiliar de serviços gerais, estado civil solteira, nascida em Francisco Sá - MG, no dia 
06/10/1956, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gentil Rodrigues da 
Silva e de Luzia Pereira da Silva.

O pretendente: EZEQUIEL PEREIRA DE MORAES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
auxiliar de informática, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/01/1994, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Izaque Pereira de Moraes e de 
Cícera Margarida Laurentino. A pretendente: NATÁLIA FERREIRA DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão operadora de atendimento, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 25/12/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Julimar Luna da Silva e de Ireni Aparecida Ferreira.

O pretendente: MILTON MARIA MOURA JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profi s-
são aposentado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/12/1961, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Milton Maria Moura e de 
Maria Narci Moya Moura. A pretendente: JOSEFA CRISTINA FERREIRA SALES, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão pedagoga, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 27/05/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Antonia Maria Ferreira Sales.

O pretendente: EDVALDO TORRES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
motorista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/02/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Wangivaldo Martins da Silva e de Aparecida 
Torres Epifanio. A pretendente: EDNA ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão manicure, estado civil solteira, nascida em Diadema - SP, no dia 15/01/1983, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gilberto Emidio da Silva e de 
Marlene Alves da Silva.

O pretendente: JOSÉ EVERALDO LEITE BEZERRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão motorista, estado civil divorciado, nascido em São José do Egito - PE, no dia 
09/03/1964, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel José Bezerra 
e de Ana Rita Leite. A pretendente: ALDERISA MARIA DE LIMA, de nacionalidade bra-
sileira, profi ssão operadora de caixa, estado civil solteira, nascida em Itapetim - PE, no 
dia 11/01/1963, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Severino Pereira 
de Lima e de Joana D’Arc de Lima.

O pretendente: WELLINGTON BATISTA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
recepcionista, estado civil solteiro, nascido em Recife - PE, no dia 30/04/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marimarcos Batista da Silva e de Maria Ivaneide 
Santana da Silva. A pretendente: MARCELA DE ANDRADE PEREIRA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão recepcionista, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 04/07/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Mota Pereira 
e de Noeme de Andrade Pereira.

O pretendente: VICTOR HUGO CELESTINO DO NASCIMENTO, de nacionalidade 
brasileira, profissão vendedor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, 
no dia 02/05/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Juvenal 
Celestino do Nascimento e de Maria José Silva do Nascimento. A pretendente: 
LUCIANA MARINHO MARTINZ, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 04/07/1986, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de José Wilson Martinz e de Zolina Alves 
de Almeida.

O pretendente: GEOVANI VALDEVINO DOS SANTOS, de nacionalidade brasi-
leira, profissão repositor, estado civil solteiro, nascido em Paudalho - PE, no dia 
16/09/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Izael Valdevino 
dos Santos e de Josilene Maria dos Santos. A pretendente: KEILA THAMIRES 
SANTOS SALES, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 29/12/1997, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, filha de João Batista Henrique de Sales e de Maria do 
Socorro dos Santos.

O pretendente: JOSÉ ANASTÁCIO DE ARAUJO FILHO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/03/1957, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Anastácio de Araujo e de Maria 
Gonçalves de Araujo. A pretendente: MARIA REGINA DAS CHAGAS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão auxiliar de limpeza, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 07/05/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Adão Manoel 
das Chagas e de Maria Leonidia das Chagas.

O pretendente: CARLOS ALBERTO ADY BECKER DE MIRANDA, de nacionalidade bra-
sileira, profi ssão técnico em manutenção, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, 
no dia 19/09/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ivo Gonçalves de 
Miranda e de Ivone Ady Becker. A pretendente: ÉRICA EUGÊNIA FERREIRA RIBEIRO, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar administrativo, estado civil solteira, nascida 
em Carinhanha - BA, no dia 01/10/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Eufrasio Ribeiro e de Irene Ferreira Ribeiro.

O pretendente: MARCELO RODRIGUES GUERRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/04/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Janio Xavier Guerra e de Ismar Rodrigues de 
Jesus. A pretendente: ELIANE JOSEFA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
autônoma, estado civil solteira, nascida em Lagoa dos Gatos - PE, no dia 22/08/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Amaro Domingos da Silva e de 
Josefa Beatriz da Silva.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profis-
são operador de torno mecânico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, 
no dia 18/04/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de José 
Carlos da Silva e de Aldeni Evangelista Lima da Silva. A pretendente: SUÉLLEN 
CRISTINA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/12/1991, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Jorge Luiz dos Santos e de Ana 
Cristina Pereira Alves.

O pretendente: VALDEMAR VELKE NETO, de nacionalidade brasileira, profi ssão repre-
sentante comercial, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/10/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Valdemar Velke Junior e de Val-
dete Veloso Velke. A pretendente: ROSA CLEIDE DA SILVA SOUSA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão cabeleireira, estado civil solteira, nascida em Nova Canaã - BA, no 
dia 23/01/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Osvanes Jardim 
da Silva e de Lucineia Almeida de Sousa.

O pretendente: JOAI HONORATO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profissão motoboy, estado civil solteiro, nascido em Amarají - Município e Distrito 
de Cortês - PE, no dia 15/04/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
filho de Honorato José dos Santos e de Maria Madalena dos Santos. A pretendente: 
REBECA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão cabeleireira, estado 
civil solteira, nascida em Diadema - SP, no dia 14/09/1991, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, filha de David de Oliveira e de Odete Teresinha Conin de 
Oliveira.

O pretendente: BRUNO MEIRELES MAXIMO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão encarregado geral, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
04/05/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco de Assis 
dos Santos. A pretendente: JULIANA TRINDADE DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão recepcionista, estado civil solteira, nascida em Diadema - SP, no dia 
02/07/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Temoteo dos 
Santos e de Jandira de Matos Trindade.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: ESTÊVÃO CARVALHO GOMIDE, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
bancário, estado civil solteiro, nascido em Lavras - MG, no dia 03/03/1977, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Aguinaldo Gomide e de Maria das Graças 
Carvalho Gomide. A convivente: MAYARA DA SILVEIRA NASCIMENTO, de nacionali-
dade brasileira, profi ssão nutricionista, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 16/02/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jose Teofi lo 
do Nascimento Sobrinho e de Maria Jose das Dores da Silveira. Obs.: O presente edital 
refere-se a pedido de Habilitação para conversão de União Estável em Casamento, cujo 
assento respectivo será lavrado independente de qualquer outra formalidade fi ndo o 
prazo legal sem oposição de impedimento.

O convivente: FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi s-
são engenheiro, estado civil solteiro, nascido em Belém - PA, no dia 12/07/1978, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Raimundo de Oliveira Filho e 
de Fernanda Souza Oliveira. A convivente: JÊNIFER DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão administradora, estado civil divorciada, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 01/10/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José 
Antonio de Sousa e de Regina Maria de Lima. Obs.: O presente edital refere-se a 
pedido de Habilitação para conversão de União Estável em Casamento, cujo assento 
respectivo será lavrado independente de qualquer outra formalidade fi ndo o prazo 
legal sem oposição de impedimento.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente.: ANTONIO CARLOS NASCIMENTO BRONZE, natural de Juçari, BA, 
nasc.: 13/06/1977, profi ssao: meio ofi cial encanador, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Walterlino Ataliba Bronze e de Maurina Pereira do 
Nascimento. A pretendente.: FABIANE SANTOS DOS SANTOS, natural de Ilheus, BA, 
nasc.: 05/08/1981, profi ssao: empregada domesticas, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Carlos Alberto dos Santos e de Celita Maria Santos 
dos Santos.

O pretendente.: RAFAEL DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 09/06/1986, pro-
fi ssão: controlador de acesso, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Maria Aparecida de Souza. A pretendente.: JANAINA FERNANDA DOS 
REIS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 17/08/1986, profi ssão: do lar, estado civil: soltei-
ra, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Paula Moura dos Reis.

Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
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7 dicas de gestão 
do tempo para 

empreendedores
Quando ouvem falar 

sobre abrir o próprio 

negócio, muitas pesso-

as logo imaginam que 

isso signifi ca ter mais 

tempo para “aprovei-

tar a vida”, se dedicar 

à família e usufruir de 

momentos de lazer. 

Esse sonho, no entanto, 
está longe da realidade 
e pode ser considerado 

uma lenda do mundo corpora-
tivo. Empreender exige horas e 
mais horas de dedicação – mas 
isso não quer dizer que quem 
está à frente de uma empresa 
não possa aprimorar a gestão 
de seu tempo e, consequente-
mente, aumentar a produtivi-
dade e a qualidade dos serviços 
oferecidos. Pensando nisso, 
relacionei algumas orienta-
ções que podem ajudar esses 
profi ssionais:

1.    Exercite a habilidade de 
delegar – Esta é a melhor ma-
neira para lidar com grandes 
demandas e prazos curtos. Co-
nheça as competências de cada 
membro da equipe e distribua 
as tarefas entre os funcionários 
que apresentam o perfi l ideal 
para desempenhá-las;

2.    Estabeleça prioridades 
com base nos resultados – Do 
que o seu negócio precisa? 
Aumentar o faturamento? 
Priorize as atividades de 
faturamento. Melhorar a qua-
lidade do serviço? Priorize o 
atendimento ao cliente. Defi nir 
prioridades é essencial para 
administrar o tempo em uma 
empresa e garantir o bom 
funcionamento;

3. Escolha uma agenda 

– Utilize uma ferramenta que 
centralize os seus compro-
missos, tarefas, informações, 
metas e projetos pessoais e da 
empresa. Se você for tradicio-
nal, as agendas ou planners são 
ideais. Se você for high-tech, 
softwares podem te atender;

4. Tenha foco – Multitare-
far é um dos hábitos que mais 
atrapalham o rendimento. 

Pode até parecer que você 
está produzindo mais, porém, 
a qualidade das atividades fi ca 
comprometida. Mesmo que 
você e sua equipe não cometam 
equívocos, precisarão de mais 
tempo para completar uma 
tarefa simples se não estiverem 
concentrados nela. Foque em 
uma coisa de cada vez e se 
contenha para não permitir 
interrupções;

5. Capacite sua empresa 

a viver sem você – Esta ação 
possibilita ao empreendedor 
se ausentar em alguns perí-
odos, seja para atender uma 
emergência ou descansar. 
Crie sistemas que permitam 
à equipe se guiar para trazer 
resultados. Como o cliente 
deve ser atendido? O que fazer 
quando há um novo pedido? 
Como comprar material para 
o estoque? Pense nas princi-
pais atividades do seu grupo e 
transforme em procedimentos 
claros, permitindo que outras 
pessoas façam o que deve ser 
feito;

6. Estabeleça um horário 

de trabalho – Respeitar o 
período de descanso é, sem 
dúvida, uma das tarefas mais 
difíceis para o empreendedor. 
Pensar no crescimento da 
empresa e em assuntos rela-
cionados a ela é inevitável e 
até saudável, mas não deve 
ocupar todo o seu tempo. O 
gestor, assim como os demais 
funcionários, deve ter horário 
de trabalho defi nido;

7. Invista em seus hobbies 

ou na sua fé – Destinar um 
período de tempo para tarefas 
que funcionam como “remédio 
natural” para você é funda-
mental. Um esporte, hobby 
ou prática religiosa ajuda a 
espairecer para, depois, ter a 
mente mais disposta a realizar 
outras atividades.

(*) - Especialista em administração 
de tempo e produtividade, é CEO 

da TriadPS, empresa multinacional 
especializada em programas e 

consultoria na área de
produtividade, colaboração e

administração do tempo
(www.triadps.com.br) e

(www.maistempo.com.br).

Christian Barbosa (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O pretendente: FERNANDO FERRAZ DE MORAES JUNIOR, divorciado, profi ssão 
administração de empresas, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia 
primeiro de junho de mil novecentos e oitenta e quatro (01/06/1984), residente e domiciliado 
nesta Capital, fi lho de Fernando Ferraz de Moraes e de Suzana Maria Salles de Moraes. A 
pretendente: MARIANA TEBET DIB, solteira, profi ssão empresária, nascida em São Paulo, 
Capital (Subdistrito Cerqueira César), no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e oitenta 
(28/05/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Sergio Dib e de Diná Tebet Dib. 
Obs.: Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: VALDECI MAURICIO, solteiro, profi ssão zelador, nascido em 
Lagoa, Estado da Paraíba, no dia vinte e seis de janeiro de mil novecentos e oitenta 
(26/01/1980), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Sebastião Maurício e 
de Ceci Maurício. A pretendente: LUCIENE DA SILVA GARCIA, solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Pombal, Estado da Paraíba, no dia vinte e quatro de agosto de mil 
novecentos e oitenta (24/08/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Luciel dos Santos Garcia e de Maria das Neves da Silva Garcia.

O pretendente: PEDRO NASTRI ANTUNES, solteiro, profi ssão bancário, nascido 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia oito de setembro de mil 
novecentos e oitenta e três (08/09/1983), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho 
de Sylvio Francisco Antunes Filho e de Zuma Gaspar Nastri Antunes. A pretendente: 
LUCIANA SILVA MENDES LEAL, solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo, 
Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia doze de setembro de mil novecentos e oitenta e 
seis (12/09/1986), residente e domiciliada nesta Capital, fi lha de Carlos Alberto Mendes 
Leal e de Ana Maria Silva Mendes Leal. Obs.: Enviado cópia do edital de proclamas ao 
Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: PAULO HENRIQUE ARAUJO HONÓRIO, solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em Carmo do Parnaíba, Estado de Minas Gerais, no dia vinte de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e um (20/01/1981), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, fi lho de Paulo Gaspar Honório e de Arlete Araujo Honório. A pretendente: 
FERNANDA CHUSTER PEREIRA, solteira, profi ssão promotora de justiça, nascida em 
São Paulo, Capital (Subdistrito Vila Madalena), no dia oito de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e um (08/01/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de José do 
Carmo Failage Pereira e de Maria Isabel Chuster Pereira.

O pretendente: VINICIUS VILHENA DUARTE, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia onze de abril de mil 
novecentos e oitenta e sete (11/04/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho 
de Fabio Soares Duarte e de Maria Bernadete Prado Vilhena Duarte. A pretendente: 
PATRICIA BRENHA RIBEIRO, solteira, profi ssão economista, nascida em São Paulo, 
Capital (Subdistrito Santa Cecilia), no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e 
noventa (28/08/1990), residente e domiciliada nesta Capital, fi lha de Andre Brenha 
Ribeiro e de Maria Elizabeth Araujo Matos.

O pretendente: CLINEU MARTINS FERNANDES JUNIOR, divorciado, profi ssão 
publicitário, nascido em São Paulo, Capital, no dia vinte de abril de mil novecentos e 
setenta e cinco (20/04/1975), residente e domiciliado em Santana de Parnaíba/SP, fi lho 
de Clineu Martins Fernandes e de Rosa Di Mauro Fernandes. A pretendente: SILVIA 
RENATA CHAVES CAMASMIE CURIATI, divorciada, profi ssão publicitária, nascida 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia vinte e um de fevereiro de mil 
novecentos e setenta e sete (21/02/1977), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
fi lha de Waldir José Camasmie Curiati e de Marcia Regina Chaves Curiati. Obs.: Enviado 
cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: FABIO MAGALHÃES VIEIRA, solteiro, profi ssão supervisor administrativo, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Santo Amaro), no dia vinte e dois de julho de 
mil novecentos e oitenta e nove (22/07/1989), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
fi lho de Orivaldo Aparecido Vieira e de Maria Aparecida Magalhães Vieira. A pretendente: 
ANA CAROLINA DOS SANTOS, solteira, profi ssão analista fi scal sênior, nascida em São 
Paulo, Capital (Subdistrito Saúde), no dia três de junho de mil novecentos e oitenta e sete 
(03/06/1987), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Julia Januária dos Santos.

O pretendente: RICARDO VIOTTI VICTORIA, solteiro, profi ssão publicitário, nascido em 
Piracicaba, Estado de São Paulo (3º Subdistrito), no dia dois de abril de mil novecentos 
e oitenta e três (02/04/1973), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Ricardo 
Victoria Filho e de Varuna Vieira Viotti Victoria. A pretendente: MARGARETH LOUISE 
SANDER, solteira, profi ssão publicitária, nascida no São Leopoldo, Estado do Rio 
Grande do Sul (Registrada em Ivoti/RS), no dia doze de junho de mil novecentos e 
oitenta e cinco (12/06/1985), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Martin 
Sander e de Sandra Helena Schneider Sander.

O pretendente: MARCOS PAULO VALETA GONÇALVES DOS SANTOS, solteiro, 
profi ssão publicitário, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Cerqueira Cesar), no 
dia quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e três (04/11/1983), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Lazaro José dos Santos e de Nadir Aparecida 
Valeta Gonçalves. A pretendente: JULIA MARIA BORZANI, solteira, profi ssão 
publicitária, nascida em Santo André, Estado de São Paulo (1º Subdistrito), no dia três 
de março de mil novecentos e oitenta e sete (03/03/1987), residente e domiciliada neste 
subdistrito, fi lha de Marcos Cear Borzani e de Eliana Catastra Borzani.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Wilson Roberto das Neves - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: RONALDO MACHADO ASSUMPÇÃO FILHO, divorciado, profi ssão 
advogado, nascido em São Paulo, Capital, no dia vinte e nove de novembro de mil 
novecentos e oitenta e um (29/11/1981), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
fi lho de Ronaldo Machado Assumpção e de Maria Antonieta Machado Assumpção. A 
pretendente: ALICE SOUZA SARDINHA DE AZEVEDO, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em Niterói, Estado do Rio de Janeiro (2ª Zona), no dia quartoze de fevereiro de 
mil novecentos e oitenta e seis (14/02/1986), residente e domiciliada neste subdistrito, 
fi lha de Luiz Fernando Sardinha de Azevedo e de Leny Cristina Soares Souza 
Azevedo.

O pretendente: MAURÍCIO TEIXEIRA DA ROCHA, solteiro, profi ssão arquiteto, nascido 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia quinze de abril de mil novecentos 
e oitenta e seis (15/04/1986), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Caio 
Tarquinio da Rocha e de Maria Inês Guimarães Teixeira da Rocha. A pretendente: 
GABRIELA GIACONI FREGOLENTE, solteira, profi ssão nutricionista, nascida em São 
Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e 
oitenta e sete (26/08/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Francisco 
Carlos Fregolente e de Olga Maria Arruda Giaconi.

O pretendente: GABRIEL CUNHA BARBOSA SAHEB, solteiro, profi ssão médico, 
nascido em Uberaba, Estado de Minas Gerais, no dia dezesseis de novembro de mil 
novecentos e oitenta e um (16/11/1981), residente e domiciliado em Santo André, 
Estado de São Paulo, fi lho de José Luiz Saheb e de Adriana Cunha Barbosa. A 
pretendente: ANA ELEONORA RIBEIRO RATTO, solteira, profi ssão consultora de 
viagens, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia vinte e um de 
março de mil novecentos e oitenta e quatro (21/03/1984), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, fi lha de Octavio Ribeiro Ratto Junior e de Maria Marta Guimarães Alves 
Ribeiro Ratto. Obs.: Enviado cópia do edital de Proclamas ao Subdistrito de residência 
do pretendente.

O pretendente: LUIZ GUILHERME FALLSTROM BRAGA, solteiro, profi ssão 
administrador de empresas, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim 
Paulista), no dia quinze de agosto de mil novecentos e setenta e sete (15/08/1987), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Claudio Antonio Machado Braga e de 
Maria Cecilia Fallstrom Braga. A pretendente: LUDMILA PÁDUA DOMINGOS, solteira, 
profi ssão médica, nascida em Santa Vitória, Estado de Minas Gerais, no dia trinta e 
um de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (31/10/1987), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, fi lha de Antônio Celso Andrade Domingues e de Tânia Silva Pádua 
Domingues. Obs.: Enviado cópia do Edital de Proclamas ao Subdistrito de residência 
da pretendente.

O pretendente: HENRIQUE DE SOUZASEIXAS, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em Salvador, Estado da Bahia (Subdistrito Vitória), no dia cinco de outubro de mil 
novecentos e oitenta e sete (05/10/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho 
de Luiz Fernando Moreira Seixas e de Madalena Portela de Souza Seixas. A pretendente: 
NATALIA NASSER RAMOS, solteira, profi ssão médica, nascida em Londrina, Estado 
do Paraná (1º Ofício), no dia dez de outubro de mil novecentos e noventa (10/10/1990), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Dalmo Borges  Ramos Junior e de 
Lilian Nasser Ramos.

O pretendente: MATHIEU MESSAGER, solteiro, profi ssão professor, nascido na 
França, no dia cinco de abril de mil novecentos e oitenta e três (05/04/1983), residente 
e domiciliado em Locquenole, França, fi lho de Christian François Marie Messager e de 
Yveline Creach. A pretendente: VERONICA GALINDEZ, divorciada, profi ssão professora, 
nascida em Argentina, no dia cinco de novembro de mil novecentos e setenta e quatro 
(05/11/1974), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Osvaldo Raul Galindez 
e de Maria Del Carmen Salera de Galindez.

O pretendente: EUGÊNIO FREDERICO PARIZZI DE ANDRADE, divorciado, profi ssão 
empresário, nascido em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no dia vinte e nove de 
outubro de mil novecentos e setenta e seis (29/10/1976), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, fi lho de Robson Braga de Andrade e de Cristiana Parizzi de Andrade. A 
pretendente: MARIA CANDIDA LEMOS RAMOS, divorciada, profi ssão estilista, nascida 
em Campinas, Estado de São Paulo, no dia onze de novembro de mil novecentos e 
oitenta (11/11/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Antonio Cleidenir 
Tonico Ramos e de Maria Eliza Denardi Lemos Ramos.

O pretendente: LUCAS MOURA MACHADO, solteiro, profi ssão designer gráfi co, 
nascido em São José dos Campos, Estado de São Paulo, no dia primeiro de fevereiro de 
mil novecentos e oitenta e sete (01/02/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
fi lho de Marco Aurelio de Freitas Machado e de Ana Maria de Moura Machado. A 
pretendente: BEATRIZ AMARAL ELKHOURI GHOSN, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em São José do Campos, Estado de São Paulo, no dia trinta de outubro de mil 
novecentos e oitenta e sete (30/10/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha 
de Antonio José Elkhouri Ghosn e de Yvone Newton Amaral Ghosn.

Conversão de União Estável

O convivente: RODRIGO SANT’ANNA GOULART, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Martino, Estado do Rio Grande do Sul, no dia dois de fevereiro de mil 
novecentos e setenta e dois (02/02/1972), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho 
de Joaquim Adroaldo Sant’Anna Goulart e de Sueli Loiva Weber Goulart. A convivente: 
ADRIANA DE GUADALUPE FERREIRA LEITE, divorciada, profi ssão empresária, 
nascida em São Paulo, Capital, no dia doze de janeiro de mil novecentos e setenta e 
seis (12/01/1976), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de José Maria Leite e 
de Ana Maria Leite. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável em 
Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro (Lei nº 
10.406/2002), artigo 1525, incisos 1, 3, 4 e 5.

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL – RESUMO
Edital de 1ª e 2ª Praça de METADE IDEAL (50%) do bem imóvel e para intimação do
requeridos FERNANDO LUIZ BARDUCC I (CPF, 173.104.548-47), seu cônjuge, se
casado for e demais interessados, expedido na Ação de Monitória, nº, 1004080-
78.2014.8.26.0008, em trâmite na 1ª Vara Cível do Fórum do Tatuapé - Comarca de
São Paulo/SP, ação está requerida por EKOLOGICA COMERCIO DE
REVESTIMENTOS LTDA – ME (CNPJ, 05.575.891/0001-28). Nos termos do Art. 881, §
1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal
de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições
que segue: 1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: METADE IDEAL (50%) do Lote de terreno sob
o nº 24 da quadra Nº 28, do loteamento denominado “Residencial Parque dos Lagos”,
situado no perímetro urbano desta cidade, município e comarca de Mogi das Cruzes,
no imóvel denominado Fazenda Cachoeira, e que assim se descreve: Faz frente para
Rua 18 onde mede 24,78m em curva. Da frente aos fundos de quem de mencionada
rua olha para o terreno mede 30,00m do lado direito, 30,21m do lado esquerdo e
13,15m em curva nos fundos, confrontando à direita com o lote 23, à esquerda com
parte do Sistema de Lazer 8 e aos fundos com parte do lote 01, perfazendo uma
superfície total de 568,95m2. Matrícula nº 48.907 do 2º Oficial de Registro de Imóveis
da Comarca de Mogi das Cruzes /SP. Consta da referida matrícula, No R7. (13/11/
2008) Usufruto vitalício em favor de ERIC FABIANO ARLINDO e sua esposa ADRIANA
LOPEZ VITAL ARLINDO. Av.09 (04/05/2006) Nova denominação de via pública para
constar que a Rua Dezoito passou a ser denominada Rua Dos Jequitibás. Av10 (29/
06/2016) Atualização do número cadastro municipal para nº 38.178.024-4 2. Av.12
(04/08/2016) Penhora exequenda. 2. AVALIAÇÃO TOTAL - R$ 371.825,16 (MARÇO/
2017 – Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP). 3.
AVALIAÇÃO DA METADE IDEAL (50%) R$ 185.912,58 (MARÇO/2017 – Conf. Cálculo
de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP). 4. DATAS DAS PRAÇAS
- 1ª Praça começa em 02/05/2017, às 13h45min, e termina em 05/05/2017, às
13h45min e; 2ª Praça começa em 05/05/2017, às 13h46min, e termina em 25/05/
2017, às 13h45min. 5. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – edital completo
com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no
site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante
o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na
Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone
(11)2184-0900 e email: contato@zukerman.com.br Ficam os requeridos, FERNANDO
LUIZ BARDUCC I (CPF, 173.104.548-47), e sua cônjuge se casado for além dos
demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m)
localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa
pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da Lei. São Paulo, 16 de Março de 2017.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

“Ouço de quem é contra a reforma trabalhista que ela retira 
direitos. Pergunto: Onde? De quem? Não retira. Os direitos 

trabalhistas fundamentais estão enumerados um a um no Artigo 
7 da Constituição Federal. Pelo meu conhecimento, não há ne-
nhuma proposta de reforma constitucional”, disse.

O desembargador do TRT da 8ª Região, José Maria Quadros 
de Alencar, discordou de João Bosco e disse que a reforma é 
desnecessária. “Tenho presenciado ao longo dos anos várias 
tentativas de reforma trabalhista que simplesmente não vingam 
e pretendo lhes convencer de que essa é mais uma reforma tra-
balhista que é desnecessária ou não vingará”, disse. Para ele, a 
CLT regula bem o mercado de trabalho industrial. Ao tratar do 
tema proposto na audiência, o desembargador João Bosco criti-
cou o excesso de súmulas editadas pelos tribunais para regular 
questões trabalhistas. Para ele, as instituições abandonaram a 
forma simples de lidar com o Direito do Trabalho.

“Como nossa legislação já é vencida pelo tempo, começamos 
tentar regular as relações do trabalho através das teorias. Na 
falta da legislação, os tribunais trabalhistas começaram a editar 
súmulas supostamente para resolver confl itos de interpretação 
do Direito do Trabalho. Isso cria insegurança, incerteza na contra-
tação do trabalho”, disse. O juiz Quadros de Alencar tem opinião 
contrária e considera que as súmulas dos tribunais aumentam a 
segurança jurídica. “A súmula, seja ela de um tribunal regional 
até uma súmula vinculante do STF, ela aumenta a segurança 
jurídica e não o contrário”.

O presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do 
Trabalho (Sinait), Carlos Fernando da Silva Filho, fez críticas à 
proposta de reforma trabalhista. Para ele, as novas regras vão 
diminuir os salários e o número de vagas de trabalho em tempo 
integral, precarizando a vida dos trabalhadores. Ele avalia que 
proposta vai incentivar a contratação de mais trabalhadores de 
tempo parcial pelas empresas, ao permitir que esses empregados 
trabalhem 32 horas semanais, em vez das 25 horas semanais. 

“O que está na reforma sobre o trabalho em tempo parcial é na 
verdade uma das iniciativas que vai promover a redução salarial 
e assim concorrer com as vagas que queremos aumentar que são 
as vaga em tempo integral e por prazo indeterminado porque 
são essas que têm uma ligação direta com a própria natureza do 
trabalho e do emprego”, disse.

O projeto da reforma trabalhista foi enviado pelo Executivo ao 
Congresso e recebeu 840 emendas ao texto original. O relator, 
deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), fi xou o dia 13 de abril como 

Desembargadores discordam 
sobre necessidade

da reforma trabalhista
Em audiência pública da Comissão Especial da Reforma Trabalhista na Câmara, com o tema Súmulas e 
Segurança Jurídica, o desembargador do TRT da 3ª Região, João Bosco Pinto Lara, defendeu ontem (23) 
a reforma como necessária para a retomada do crescimento do país e avaliou que as medidas propos-
tas não vão retirar direitos dos trabalhadores

Relator da Reforma Trabalhista, deputado Rogério Marinho 

(PSDB-RN).

Vinicius Loures/Ag.Câmara

data para apresentar seu parecer à proposta. Durante a audiência, 
Marinho também afi rmou que a proposta não retira direitos do 
trabalhador, garantidos no Artigo 7º da Constituição.

O projeto altera as regras da CLT e outros dispositivos. Tam-
bém permite que, nas negociações entre patrão e empregado, 
os acordos coletivos tenham mais valor do que o previsto na 
legislação, permitindo, entre outros pontos, o parcelamento de 
férias e mudanças na jornada de trabalho (ABr).

O secretário Nacional de 
Juventude, Francisco de Assis 
Costa Filho, esteve reunido 
ontem (23) com o presidente 
do Senado, Eunício Oliveira, e 
manifestou preocupação com o 
julgamento de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) no 
STF que impede a passagem gra-
tuita, nos ônibus interestaduais, 
de jovens de baixa renda.

A ADI foi proposta pela Asso-
ciação Brasileira das Empresas 
de Transporte Terrestre de Pas-
sageiros (Abrati) contra o dispo-
sitivo do Estatuto da Juventude, 
que reserva duas vagas gratuitas, 
por veículo, para jovens de baixa 
renda no sistema de transporte 
coletivo interestadual, e mais 
duas vagas com desconto mínimo 
de 50% no valor da passagem, 
caso as passagens gratuitas 
estejam esgotadas.

Segundo a Abrati, o benefício 
viola a garantia constitucional 

de equilíbrio econômico-fi nan-
ceiro dos contratos e foi criado 
sem qualquer mecanismo de 
ressarcimento às empresas 
privadas que fazem o transporte 
coletivo interestadual. Com 
isso, os custos da gratuidade 
precisam ser repartidos com 
os demais usuários, exigindo a 
revisão de tarifas.

O relator da ação, ministro 
Luiz Fux, adotou o rito abrevia-
do para permitir que a medida 
seja analisada pelo STF de 
forma defi nitiva, sem prévia 
análise de pedido de liminar. O 
ministro também determinou 
a notifi cação dos presidentes 
da República e do Congresso 
para que prestem informações 
processuais. Tanto o Congresso 
quanto a Advocacia Geral da 
União já apresentaram a defesa 
do Estatuto da Juventude com 
a manutenção do benefício aos 
jovens pobres (Ag.Senado).

Secretário defende passagens 
gratuitas a pobres
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O Brasil na era da 
digitalização bancária

A digitalização bancá-

ria já é uma realidade. 

Mesmo as instituições 

que efetivamente ainda 

não possuem processos 

automatizados o bastan-

te para caracterizar esse 

conceito, esforçam-se 

para passar essa ima-

gem do “novo banco”

Para destacarem-se em 
um mercado cada vez 
mais competitivo, as 

instituições precisam estar 
alinhadas e preparadas para 
essa nova realidade digital. 
Essa necessidade está atrelada 
ao cenário de clientes cada vez 
mais informados e conectados 
e de suas novas expectativas 
em relação aos serviços que 
consomem, não só fi nanceiros, 
mas com infl uência inclusive 
das demais indústrias e de suas 
redes de relacionamento.

A digitalização bancária 
chega para atender esse con-
sumidor moderno, que agora 
consegue transacionar com as 
instituições sem a necessidade 
de intermediários por meio de 
seu dispositivo - como desktop, 
notebook, celular, tablet -, 
facilitando o relacionamento 
e melhorando a comodidade 
do cliente.

Com a chegada das agências 
digitais, os bancos passam por 
uma quebra de paradigma no 
que diz respeito ao relaciona-
mento com seus clientes. 

O foco deixa de ser a con-
corrência e as instituições 
direcionam seus esforços para 
aprofundar o entendimento de 
seus clientes, suas necessi-
dades e expectativas. Assim, 
surge uma nova cultura digital, 
na qual é necessária não só uma 
adaptação de produtos e ser-
viços, operações, modelos de 
negócio e organização, como 
uma ampliação de serviços 
para uma abordagem con-
sultiva em relação ao cliente 
e colaborativa em relação ao 
mercado.

Já os clientes esperam ser 
“encantados” e passam a exigir 
experiências cada vez mais 
consistentes e incorporadas 
às necessidades de seu dia 
a dia, com alta qualidade e 
disponibilidade nos canais 
de relacionamento de sua 
preferência. Cada vez mais 
deve-se necessitar menos das 
operações de retaguarda. O 
modo de pensar no momento 
da defi nição de produtos e 
processos deve levar isso em 
consideração. O conceito é 
que tudo deve ser resolvido de 
forma automatizada ou com o 
mínimo de interação manual.

O segmento bancário vem 
investindo em iniciativas para 
sua “transformação digital”, 
no entanto, muitas delas ainda 
estão focadas no front-end, 
como canais, aplicativos e 
atendimento. Uma das difi -
culdades em adequarem-se ao 
novo conceito está vinculada 
à necessidade de ampliar as 
ações para suas operações e 
modelos de negócio de forma 
rápida, ágil e com menor custo, 
frente à difi culdade de inte-
gração com sua infraestrutura 
atual (legados). Outro desafi o 
é a chegada de novos players 
como, por exemplo, as fi ntechs 
e as empresas de pagamentos. 
A associação com os sistemas 
de redes sociais e aplicativos 
colaborativos é mandatória.

O conceito de “jornada do 
cliente” passa a estar presente 
na forma de pensar dos respon-
sáveis pelos atuais produtos 
bancários, substituindo o mo-
delo de oferta desses produtos. 
Agora, é preciso identifi car as 
necessidades do cliente de 
acordo com seu perfi l e suas 
escolhas no momento em 
que está transacionando ou 
navegando na web. Após essa 
descoberta pode-se oferecer 
algo mais indicado para aquele 
cliente naquele instante. 

O maior benefício da digita-
lização reside na transforma-
ção do relacionamento e na 
fi delização do cliente, além 
da redução de custos e maior 
efi ciência operacional. Outra 
vantagem é a bancarização, ou 
seja, a ampliação de clientes 
considerando a população não 
bancarizada e já “conectada”. A 
exposição desse viés de moder-
nidade e mudança do modelo 
bancário tradicional visa atrair, 
também, a geração chamada 
“millennial”, de jovens entre 
18 e 34 anos.

Essa tendência já é fato no 
Brasil, e foi impulsionada pela 
questão dos não bancarizados 
e da pressão por efi ciência e 
redução de custos. Os bancos, 
mesmo não estando 100% 
preparados, já se preocupam 
em passar a imagem de que 
são digitais. Por conta da 
importância e urgência des-
sa transformação digital, as 
instituições fi nanceiras têm 
conseguido prioridade interna 
em seu portfólio de projetos, 
por isso, existem muitas inicia-
tivas e projetos em andamento 
no país. Entretanto, ainda 
há um longo caminho a ser 
percorrido para a completa 
digitalização.

Para tornar-se digital, é 
fundamental adotar uma es-
tratégia clara e consistente 
que engloba a transformação 
do relacionamento com o 
cliente, das operações e dos 
modelos de negócio. Ainda 
há muito trabalho a fazer com 
relação ao amadurecimento de 
uma cultura verdadeiramente 
digital nas organizações, e o 
consequente investimento 
em construir uma visão cla-
ra, o engajamento de toda a 
organização, o roadmap de 
transformação e mecanismos 
para aferi-la.

Pensar de forma digital é o 
grande desafi o das áreas inter-
nas dos bancos, pois muitos 
processos internos precisam 
ser repensados e as questões 
de segurança devem ser priori-
zadas. Recentemente, o Banco 
Central criou uma norma que 
autoriza a abertura de contas 
sem a presença do cliente 
em agência, validando o que 
antes era uma tendência para 
uma realidade palpável. Sem 
dúvida foi um grande avanço, 
mas ainda há um enorme gap 
na adoção de uma cultura di-
gital, associado à questão de 
segurança. 

A autorização de abertura de 
contas de forma não presencial 
pressupõe o desenvolvimento 
de mecanismos cada vez mais 
complexos e efetivos de segu-
rança e garantia de informa-
ções. Ademais, essa mensagem 
de segurança e cumprimento 
das obrigações legais também 
precisa chegar de forma clara 
ao consumidor, evitando des-
conforto e qualquer tipo de 
desconfi ança.

O Brasil caracteristicamente 
é um país com foco em inova-
ção, empreendedorismo e ado-
ção de tecnologias disruptivas 
e, consequentemente, aberto 
a mudanças. Este mindset 
passa a impressão de que já 
estamos prontos para adotá-
la ou até mesmo que esta já é 
uma realidade, mas está claro 
que ainda há muito trabalho a 
fazer quanto à transformação 
nos bastidores. A digitalização 
carrega em si a ideia de “simpli-
fi cação”, e este sim é o grande 
desafi o, um desafi o e tanto. 

Além dos bancos, outros 
players do segmento fi nanceiro 
também estão movimentando-
se para participarem desse 
movimento de digitalização. 
Financeiras, empresas de 
meios de pagamento, acqui-
rers, entre outros. É um movi-
mento sem volta e quem fi car 
de fora certamente terá muita 
difi culdade para sobreviver.

(*) - É Diretor Executivo da 
Provider IT, uma das consultorias 

e provedoras de serviços de TI que 
mais cresce e inova no país.

Reginaldo Santos (*)

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: EDSON ALVES ANTUNES, estado civil divorciado, profi ssão pastor 
evangélico, nascido em Itaquaquecetuba - SP, no dia 06/04/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Diolirio de Souza Antunes e de Maria Eunice 
Alves. A pretendente: THAÍS DOS SANTOS MIRANDA, estado civil solteira, profi ssão 
manicure, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 11/05/1995, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alexandre Miranda e de 
Fabiana Vaz dos Santos Miranda.

O pretendente: EMILIO QUADROTTI OTSURU, estado civil solteiro, profi ssão enge-
nheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/09/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mitsuru Otsuru e de Ana Maria Quadrotti Otsuru. 
A pretendente: CAROLINA MOREIRA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão conta-
dora, nascida em Belo Horizonte - MG, no dia 27/10/1988, residente e domiciliada em 
Belo Horizonte - MG, fi lha de Geraldo Rocha Pereira e de Marcia Moreira Pereira. Obs.: 
Cópia do Edital recebida do Ofi cial de Registro Civil do 2º Subdistrito de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais.

O pretendente: REINALDO DE LIMA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão supervisor 
de segurança, nascido em Itapevi - SP, no dia 08/02/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Reginaldo Ferreira da Silva e de Maria José de 
Lima Silva. A pretendente: ROBERTA ELIANE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
agente de crédito, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 19/12/1983, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Rosa da Silva e de Marta 
Janete dos Santos Fortunato da Silva.

O pretendente: SILVANO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar adminis-
trativo, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 09/07/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Miguel José dos Santos e de Matilde Medeiros 
de Carvalho dos Santos. A pretendente: SIMONE DAIANE DE OLIVEIRA FREITAS, 
estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Parnaíba - MS, no dia 27/07/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Antonio de 
Freitas e de Celina Gonçalves de Oliveira Freitas.

O pretendente: JOSÉ WALISON RABELO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão militar, 
nascido em Cascavel - CE, no dia 10/05/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Manoel Cicero Rabelo e de Maria José Carneiro da Silva. A 
pretendente: BRUNA MUNIZ MIRANDA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 26/07/1994, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Robson Carlos Miranda e de Lucimara Muniz.

O pretendente: ANDRÉ ALENCAR PRATT, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, 
nascido em Conchas - SP, no dia 16/01/1971, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Alencar Pratt e de Maria de Lourdes Barbosa. A preten-
dente: KÁTIA DANTAS ANTUNES SAÚDE, estado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativo, nascida em Serra dos Aimorés - MG, no dia 28/02/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Roberto Antunes Saúde 
e de Clemilda Rodrigues Dantas.

O pretendente: MENEMILTON SOARES DE SOUZA JUNIOR, estado civil divorciado, 
profi ssão funcionário público, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/01/1973, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Menemilton Soares de Souza 
e de Ana Maria Paixão Soares de Souza. A pretendente: LILIAN CAVALCANTE DE 
ALBUQUERQUE, estado civil divorciada, profi ssão funcionária pública, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 26/04/1963, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Sandoval Cavalcante de Albuquerque e de Luiza Rodrigues de 
Albuquerque.

O pretendente: GUSTAVO HENRIQUE GAMINO, estado civil solteiro, profi ssão pro-
gramador de TI, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 23/10/1994, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Elias Gamino e de Wania 
Regina Alvieri Valle Gamino. A pretendente: SARA MEGUMI UCHIYAMA, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em Diadema - SP, no dia 20/10/1994, residente 
e domiciliada em Diadema - SP, fi lha de Masakazu Uchiyama e de Alice Massako 
Yanagiya Uchiyama. Obs.: Cópia do Edital para ser afi xado no cartório de residência 
da pretendente.

O pretendente: THIAGO MANOEL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão militar, 
nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 15/01/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Manoel da Silva e de 
Edna Purcino dos Santos da Silva. A pretendente: INGRID AVILEZ VELIS ANGELINI, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Cambuci - SP, no dia 
29/12/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Douglas 
Ricardo Silveira Angelini e de Cristiane Avilez Velis Angelini.

O pretendente: LEANDRO RIBEIRO FELIPPE, estado civil divorciado, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 30/12/1993, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Izaias Felippe e de Maria 
Regina Ribeiro Felippe. A pretendente: ANNA CAROLINA FERREIRA RIBEIRO, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 
15/08/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo 
Henrique Ribeiro e de Rosangela Cristina Ferreira Ribeiro.

O pretendente: GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão es-
tudante, nascido em São Bernardo do Campo (2º Subdistrito) - SP, no dia 26/06/1995, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Vanderlei Pereira dos 
Santos e de Juliana D’ Aquila dos Santos. A pretendente: STEPHANIE MIGOTTO BRAGA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Liberdade 
- SP, no dia 05/03/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Josinaldo Bispo de Braga e de Roseli Aparecida Migotto Braga.

O pretendente: RODOLFO CECONI, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, naturalidade: 
em Guarulhos - SP, nascido aos: 18/07/1989, residente e domiciliado em Guarulhos - SP, 
fi lho de Antonio Celso Ceconi e de Marlene Gregio Ceconi. A pretendente: CLAÚDIA CA-
ROLINA DA SILVA CORRÊA, profi ssão: fonoaudióloga, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Rio Branco - AC, nascido aos: 15/12/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de José Guilherme Corrêa Nonato e de Adalzira Felix da Silva.

O pretendente: HILÁRIO SANTANA BEZERRA, profi ssão: supervisor de peixaria, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Canavieiras - BA, nascido aos: 14/01/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Reginaldo Conceição Bezerra e de Lindinalva 
Santos Santana. A pretendente: SINARA SANTOS SENA, profi ssão: doméstica, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Serrinha - BA, nascido aos: 21/10/1981, residente e domiciliada 
em Cotia - SP, fi lha de Ponciano Augusto de Sena e de Marina Pereira dos Santos.

O pretendente: DIEGO HENRIQUE BARBOSA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 09/02/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Marluce Severina Barbosa. A pretendente: SIMONE MAZAR 
SPOSITO PERES, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Santana - SP, nascido aos: 05/06/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Jose Francisco Sposito Peres e de Regina Mazar Sposito Peres.

O pretendente: VITOR YUDI COUTINHO, profi ssão: farmacêutico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, nascido aos: 06/12/1987, residente e domi-
ciliado nesta Capital - SP, fi lho de Walter Tavares Coutinho e de Maria Sadako Masuda 
Coutinho. A pretendente: MIRIAM DA SILVA, profi ssão: enfermeira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Massaranduba - Santa Luzia - MA, nascido aos: 14/11/1974, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Maria Antonia da Silva.

O pretendente: GUSTAVO CELESTINO MIRANDA, profi ssão: auditor fi scal da receita 
fede, estado civil: solteiro, naturalidade: em Belo Horizonte - MG, nascido aos: 30/05/1980, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Renato Araujo Miranda e 
de Maria da Assunção Lana Celestino Miranda. A pretendente: SUN JIN KIM, profi ssão: 
auditora fi scal da receita fed, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela 
Vista - SP, nascido aos: 27/01/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Yeong Seok Kim e de Ouk Su Yang Kim.

O pretendente: DENIS DA SILVA FRANCO, profi ssão: empresário, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Belford Roxo - RJ, nascido aos: 03/03/1975, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Sergio Caetano Franco e de Isabel Maria da Silva Franco. 
A pretendente: VANESSA APARECIDA RIVA, profi ssão: servidora pública, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 19/09/1974, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Walter Ferrari Riva e de Lindalva 
Moraes Riva.

O pretendente: RICARDO AUGUSTO MARTINS ALVES, profi ssão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: neste Capital - SP, nascido aos: 17/07/1982, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manuel Carlos Alves e de Elisabete Martins Costa 
Alves. A pretendente: AMANDA DE MENEZES PERUGINI, profi ssão: subgerente, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, nascido aos: 09/06/1994, 
residente e domiciliada São Paulo - SP, fi lha de Wagner Perugini e de Elisabete de 
Menezes Santos Perugini.

O pretendente: DIEGO THOMÁS SOTERO DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 14/02/1987, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jose Roberto Sotero da Silva e de Sueli Matias da 
Silva. A pretendente: RUTH DA SILVA XAVIER, profi ssão: analista fi scal, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde - SP, nascido aos: 22/10/1981, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulinico Francisco Xavier e de 
Marli Aparecida da Silva.

O pretendente: LOHAM SAID THEREZAN CASTRO, profi ssão: turismo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 07/07/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Victor Hugo Castro Miranda e 
de Rosana Marcia Soares Therezan. A pretendente: CAMILA PORTO POLLI, profi s-
são: paralegal, estado civil: divorciada, naturalidade: em Campinas - SP, nascido aos: 
25/02/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Claudino Polli e 
de Aparecida Souza Porto Polli.

O pretendente: PAULO LEONARDO ANTUNES, profi ssão: barbeiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: em Belo Horizonte - MG, ascido aos: 25/05/1982, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Gomes Antunes e de Zulmira Francisca Mota. 
A pretendente: ANA HELENA DE SEIXAS CORRÊA, profi ssão: fi sioterapeuta, estado 
civil: solteira, naturalidade: de Rio de Janeiro - RJ, nascido aos: 23/01/1981, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Roberto Henrique de Seixas Corrêa e de 
Lenora Maria do Nascimento de Seixas Corrêa.

O pretendente: MILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA, profi ssão: atendente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi - SP, nascido aos: 21/12/1962, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Nelson José de Oliveira e de Lindalva Ribeiro de 
Oliveira. A pretendente: MARIA SOCORRO SOARES, profi ssão: vendedora, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em Crato - CE, nascido aos: 14/09/1967, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de João Soares Sobrinho e de Ivony Gomes Soares.

O pretendente: MRHAF ALDAYOUB, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, natura-
lidade: de Kutaifeh - Subúrbio de Damasco - Síria, nascido aos: 18/10/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Haisam Aldayoub e de Sanaa Esber. A 
pretendente: LAIZ DE CHIRICO GUERRERO BISPO DOS SANTOS, profi ssão: pro-
fessora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 23/05/1988, 
residente e domiciliada São Paulo - SP, fi lha de Laercio Guerrero Bispo dos Santos e de 
Zelia Regina de Chirico Bispo dos Santos.

 

8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

A conclusão é do relatório da Águas Residuais: o Recur-
so Inexplorado, lançado pela ONU para marcar o Dia 
Mundial da Água. O mundo deve mudar a forma como a 

água residual é vista. Com a crescente demanda do produto, os 
especialistas dizem que as águas residuais devem se tornar uma 
fonte alternativa e confi ável. Atualmente, parte dessas águas são 
tratadas e depois eliminadas, mas a gestão deve ser de “reúso, 
reciclagem e recuperação”.

O relatório das Nações Unidas deixa claro que a incapacidade de 
abordar as águas residuais como um importante problema social 
e ambiental pode comprometer outros esforços necessários para 
alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
propostos pelas Nações Unidas e  assumidos por várias nações. 
Segundo a meta, os ODS devem ser implementados por todos 
os países do mundo até 2030.

Segundo os especialistas, a maior parte das atividades humanas 
que usam água produz águas residuais, que podem ser esgoto 
ou águas poluídas usadas por indústrias. O relatório diz que com 
o aumento da demanda global por água, aumenta também a 
quantidade de águas residuais. Em todos os países, com exceção 
dos mais desenvolvidos, 95% das águas residuais são despejadas 
diretamente no meio ambiente sem tratamento adequado. Isso 
gera impactos negativos na saúde humana, na produtividade 
econômica, na qualidade das águas doces e nos ecossistemas.

Em 2012, foram registradas mais de 800 mil mortes causadas 
pelo consumo de água contaminada e serviços de saneamento 
inadequados. Nos oceanos, as áreas chamadas de “zonas mortas 
desoxigenadas”, causadas pelo lançamento de águas residuais 
sem tratamento, já atingiram 245 mil km², quase três vezes o 
tamanho de Portugal. O relatório da ONU prevê que a demanda 
por água vai aumentar muito nas próximas décadas. O setor da 
agricultura é responsável atualmente pelo uso de 70% das ex-

Águas residuais podem ajudar a 
combater a escassez do recurso

O tratamento e a reutilização das águas residuais pode ser uma solução para combater a escassez do bem natural 
em todo o mundo

A escassez de água já é uma realidade em vários países

do mundo, necessitando de novas abordagens

e alternativas para minimizar a situação. 

José Jacome/Ag.Lusa

trações de água no mundo e o uso deve aumentar também nos 
setores da indústria e energia.

Segundo a ONU, dois terços da população mundial vivem hoje em 
áreas com escassez de água pelo menos uma vez ao ano. E cerca de 
500 milhões vivem em regiões onde o consumo de água é o dobro dos 
recursos hídricos. Os especialistas disseram que, se as tendências 
atuais persistirem, a qualidade da água continuará piorando nas 
próximas décadas, especialmente em países com poucos recursos 
e localizados em regiões secas. Isso vai aumentar ainda mais o risco 
para a saúde humana e para os ecossistemas, contribuindo para 
a escassez de água e prejudicando o desenvolvimento econômico 
sustentável, alerta o documento (ONU News).

O STF negou ontem (23) recurso para 
suspender parte da investigação sobre o 
ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. 
Em um rápido julgamento, por unanimida-
de, o plenário rejeitou uma reclamação na 
qual os advogados questionaram a decisão 
do ministro Teori Zavascki que devolveu 
ao juiz federal Sérgio Moro, da 13ª Vara 

STJ nega recurso de Lula
Federal em Curitiba, as investigações contra 
o ex-presidente na Lava Jato.

Os advogados pediram a anulação de 
toda a investigação por entenderem que 
Sérgio Moro usurpou a competência da 
Corte ao ter grampeado uma conversa da 
ex-presidente que, na época, tinha foro 
privilegiado. A interceptação telefônica 

veio à tona após Moro retirar o sigilo das 
investigações. De acordo com a defesa 
de Lula, a liminar não poderia ter sido 
julgada individualmente por Zavascki. 
Além disso, os advogados pediram que 
a Corte enviasse à Procuradoria-Geral 
da República (PGR) cópia da decisão 
de Teori para que Moro seja investigado 
por ter violado sigilo das conversas da 
Presidência da República (ABr).


