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“O casamento é 
o único jogo que 
acaba mal sem
que ninguém 
ponha a culpa
no juiz”. 
Max Nunes (1922/2014)
Humorista brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -0,43% Pontos: 
64.984,06 Máxima de +0,51% 
: 65.597 pontos Mínima de 
-0,62% : 64.859 pontos Volu-
me: 6,71 bilhões Variação em 
2017: 7,9% Variação no mês: 
-2,52% Dow Jones: -0,31% Pon-
tos: 20.663,22 Nasdaq: -0,04% 
Pontos: 5.911,74 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1285 Venda: R$ 3,1290 
Variação: -0,56% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,21 Venda: R$ 3,31 
Variação: -0,1% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1678 Venda: R$ 
3,1684 Variação: +1,4% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,0270 
Venda: R$ 3,2770 Variação: 
-0,18% - Dólar Futuro (abril) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 11,61% ao 
ano. - Capital de giro, 13,27% ao ano. 
- Hot money, 1,72% ao mês. - CDI, 
12,13% ao ano. - Over a 12,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.247,30 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,20% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 125,000 
Variação: +0,4%.

Cotação: R$ 3,6850 Variação: 
+0,56% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,0658 Venda: US$ 1,0659 
Variação: -0,19% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3340 Venda: R$ 
3,3360 Variação: -0,8% - Euro tu-
rismo Compra: R$ 3,2730 Venda: 
R$ 3,4900 Variação: -0,57%.

Futuro: -0,7% Pontos: 65.135 
Máxima (pontos): 65.850 Míni-
ma (pontos): 65.040. Global 40 
Cotação: 921,942 centavos de 
dólar Variação: -0,33%.

A taxa de desocupação do 
país fechou o trimestre 
móvel de dezembro 

de 2016 a fevereiro deste 
ano em 13,2%, alta de de 1,3 
ponto percentual (pp) frente 
ao trimestre móvel anterior. 
Com o resultado, a população 
desocupada do país chegou a 
13,5 milhões de trabalhadores, 
um novo recorde tanto da taxa 
quanto da população desocu-
pada de toda a série histórica 
iniciada em 2012.

Os dados são da Pnad Con-
tínua, divulgada sexta-feira 
(31),pelo IBGE. Em relação 
ao mesmo trimestre móvel 
do ano anterior, a taxa de de-
semprego cresceu 2,9 pontos 
percentuais.

Quando comparada à taxa 
de desemprego do trimestre 

     

Desemprego já atinge 13,5 
milhões de pessoas e tem 
a maior taxa desde 2012

encerrado em novembro do ano 
passado, o contingente de de-
sempregados cresceu 11,7%, o 
equivalente a mais 1,4 milhão de 
pessoas desocupadas, e 30,6% 
(mais 3,2 milhões de pessoas em 
busca de trabalho) em relação 
a igual trimestre de 2016. A 
população ocupada, de 89,3 
milhões, teve recuos tanto em 
relação ao trimestre encerrado 
em novembro de 2016 (-1%), 
quanto em relação ao mesmo 
trimestre de 2016 (-2%).

Apesar da continuidade do 
crescimento da taxa de desem-
prego, o rendimento médio real 
habitual do trabalhador bra-
sileiro neste último trimestre 
encerrado em fevereiro mante-
ve-se estável em R$ 2.068. No 
trimestre móvel anterior, foi de 
R$ 2.049. Também houve esta-

bilidade em relação ao mesmo 
trimestre de 2016, quando o 
rendimento médio real habitual 
era de R$ 2.037.

Os dados indicam, ainda, que 
houve crescimento do salário 
apenas para os empregados no 
setor público, com expansão 
de 3,2% frente ao trimestre 
móvel anterior. Em relação 
ao mesmo trimestre do ano 
anterior (dezembro de 2015 a 
fevereiro de 2016), este cres-
cimento chegou a 5,1%. Nas 
demais posições de ocupação, 
houve estabilidade em ambos 
os períodos analisados.

O número de trabalhadores 
do setor privado com carteira 
assinada continua em queda. 
O trimestre móvel encerrado 
em fevereiro fechou com 33,7 
milhões de pessoas com cartei-

O contingente de desempregados cresceu 11,7%, o equivalente a mais 1,4 milhão de pessoas 

desocupadas, em relação a igual trimestre de 2016.

ra assinada no setor, um recuo 
de 1% em relação ao trimestre 
móvel anterior e de de 3,3% 
(1,1 milhão de pessoas) se 
comparado ao mesmo trimes-

tre de 2016. Já o número de 
trabalhadores no setor privado 
sem carteira assinada, que em 
fevereiro foi de 10,3 milhões, 
fi cou estável em relação ao 

trimestre anterior. Em relação 
ao mesmo trimestre do ano 
passado, houve um cresci-
mento de 5,5% (ou mais 531 
mil pessoas) (ABr).

Aumentou a confi ança 
do comércio 

O Índice de Confi ança do 
Comércio (ICC), medido pela 
FGV, subiu 3,1 pontos entre 
fevereiro e março deste ano, ao 
passar de 82,5 para 85,6 pontos, 
em uma escala de zero a 200. 
Essa é a quarta alta consecu-
tiva do indicador, que atingiu 
o maior nível desde dezembro 
de 2014.

A confi ança do empresário 
do comércio sai dos níveis 
“atipicamente baixos” do biênio 
2015/2016 e entra em uma faixa 
considerada “moderadamente 
baixa”. A alta do indicador foi 
provocada por melhoras nas 
avaliações dos empresários em 
relação ao futuro, já que o Índice 
de Expectativas avançou 4,1 
pontos, atingindo 95,6 pontos. 
O quesito que mais avançou foi 
o otimismo com as vendas nos 
três meses seguintes, que subiu 
5,7 pontos em relação ao mês 
anterior. A confi ança dos em-
presários no momento presente 
também cresceu (1,8 ponto) e 
atingiu 76,1 pontos (ABr).

A Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) divulgou na 
sexta-feira (31) nova pesquisa 
com avaliação do governo do 
presidente Michel Temer. De 
acordo com o levantamento, 
10% dos entrevistados avaliam 
o governo como ótimo ou bom, 
31% como regular, 55% como 
ruim ou péssimo e 4% não 
sabem ou não responderam. 
Em dezembro de 2016, 13% 
consideravam ótimo ou bom, 
35% regular, 46% ruim ou pés-
simo e 6% não sabiam ou não 
responderam. A pesquisa foi 
encomendada ao Ibope. 

Sobre a maneira do presiden-
te Michel Temer governar, 73% 
responderam que desaprovam, 
20% aprovam e 7% não sa-
bem ou não responderam. Na 
avaliação feita no fi nal do ano 
passado, 64% desaprovavam, 
26% aprovavam e 10% não 
sabiam ou não responderam. 

Presidente Michel Temer.

Declaração do IRPF
Apenas um quarto dos con-

tribuintes acertou as contas 
com o Leão no primeiro mês de 
entrega da Declaração do IRPF 
2017. Segundo balanço divulgado 
pela Receita Federal, 7.137.551 
declarações foram recebidas até 
as 11h00 de sexta-feira (31). O 
número equivale a 25,2% do total 
de 28,3 milhões de documentos 
esperados.

O procurador-geral  da 
República, Rodrigo Janot, 
disse na sexta-feira (31) ao 
STF que não pode investigar 
as citações ao presidente 
Michel Temer no depoimento 
de delação premiada do ex-
diretor da Transpetro, Sérgio 
Machado, na Operação Lava 
Jato. Segundo o procurador, 
Temer não pode ser investi-
gado por fatos que suposta-
mente teriam ocorrido antes 
de assumir o cargo.

Em um dos trechos dos 
depoimentos de delação, 
Machado citou um suposto 
encontro com Temer, em 
2012, na Base Aérea de Bra-
sília, onde o presidente teria 
dito que precisava de recursos 
para a campanha do candi-
dato Gabriel Chalita (PMDB) 
à prefeitura de São Paulo. 
Na época, Temer era vice-
presidente. Após o pedido, o 
ex-diretor teria conseguido 
R$ 1,5 milhão junto a dois em-
preiteiros da Queiroz Galvão 
e fez o repasse ao diretório 
do PMDB. 

Procurador-geral da 

República, Rodrigo Janot.

Em Brasília, no 9º Encontro 
Interempresarial de Jurídico 
Trabalhista, o presidente do 
Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), ministro Ives Gandra, 
disse que a regulamentação 
da terceirização da atividade-
fim de empresas deve ser 
decidida no Supremo. “Nós 
temos dois projetos que tratam 
da mesma matéria. Se os dois 
conseguirem ser aprovados 
você pode sim criar uma lei 
que assimile as vantagens de 
cada um. Acho que a questão 
vai acabar sendo resolvida pelo 
próprio STF”, disse.

A aprovação do projeto pelos 
deputados ocorreu sob forte 
protesto de representantes 
de centrais sindicais e de 
parlamentares da oposição, 
que tentaram sem sucesso 
obstruir a votação. Como o 
projeto já tinha sido analisado 
pelo Senado, o texto aprovado 
pelo plenário seguiu direto para 
a sanção presidencial. “Está se 
pensando realmente no projeto 
do Senado ser utilizado para 
uma espécie de híbrido, pe-
gando um pouco de cada um. 
Eu acho muito difícil conseguir 
isso”, disse o ministro.

Ives voltou a defender uma 

Ministro Ives Gandra.
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Punta Del Este - O deputado 
Luis Carlos Hauly (PSDB-PR), 
relator da reforma tributária, 
disse que acredita que a re-
forma será aprovada este ano. 
“Tem de ser este ano”, afi rmou. 
Segundo ele, o governo precisa 
aprovar uma reforma ampla 
que não crie tantos problemas 
quanto os das reformas previ-
denciária e trabalhista. 

Na sua opinião é factível 
aprovar até dezembro, não 
só a emenda constitucional, 
mas também as leis comple-
mentares. Hauly participou na 
sexta-feira (31), de painel sobre 
tributos no 2º Simpósio Nacio-
nal de Varejo e Shopping, em 
Punta Del Este, no Uruguai. A 
uma plateia de 100 empresários 
do setor, o relator afi rmou que 
considera a reforma tributária 
neste momento mais importan-
te do que a previdenciária e a 
trabalhista. 

“A reforma tributária é a mãe 
das reformas”. Na sua avaliação, 
empresários, trabalhadores e 
governo precisam da reforma 
tributária, que terá impacto 
imediato na economia, trazendo 
de volta ao crescimento. Nos úl-
timos 35 anos, o Brasil tem cres-
cido abaixo da média mundial 

Deputado Luis Carlos Hauly 

(PSDB-PR).
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CNI/Ibope: 10% aprovam governo 
de Temer e 55% reprovam

titividade da CNI.
Em relação à confi ança no 

presidente Michel Temer, 79% 
disseram que não confi am, 17% 
confi am e 3% não sabem ou não 
responderam. Em dezembro no 
mesmo quesito, 72% disseram 
que não confi avam, 23% con-
fi avam e 5% não sabiam ou não 
responderam. Quando a avalia-
ção é feita por área de atuação do 
governo, as políticas com melhor 
avaliação são meio ambiente, 
educação e combate à infl ação. 
As áreas com o pior avaliação são 
impostos, taxa de juros, seguran-
ça pública e saúde. 

Em relação à expectativa 
ao restante do governo, 52% 
avaliam como ruim ou péssimo, 
28% regular, 14% ótimo ou 
bom e 6% não sabem ou não 
responderam. A pesquisa da 
CNI-Ibope ouviu 2.000 pessoas 
em 126 municípios, entre 16 e 
19 de março (ABr).

“Há uma correlação entre 
a popularidade do governo 
e a situação econômica do 
país. Por mais que tenhamos 
sinais de queda da infl ação, 
a população precisa ver isso 
no supermercado. Com taxa 
elevada de desemprego há uma 
insatisfação, e isso refl ete de 
forma muito forte na avaliação 
do governo”, afi rmou Renato 
Fonseca, gerente-executivo da 
Unidade de Pesquisa e Compe-

O ministro Edson Fachin, 
relator da Operação Lava Jato 
no Supremo Tribunal Federal 
(STF), anunciou que todas as 
decisões sobre os 320 pedidos 
feitos no último dia 15 pela 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR), relacionados às 
delações premiadas de ex-
executivos da empreiteira Ode-
brecht, serão de fato divulgadas 
neste mês de abril. O ministro, 
contudo, não quis especifi car a 
se isso se daria antes ou depois 
do feriado da Páscoa.

A assessoria do STF já havia 
divulgado que as decisões serão 
tornadas públicas em conjunto 
e que, por isso, os trabalhos do 
gabinete de Fachin adentra-
riam o mês de abril. O ministro 
afirmou que proferirá suas 
decisões impreterivelmente 
neste mês. Entre os pedidos 
que o procurador-geral da Re-
pública, Rodrigo Janot, enviou 
ao STF em 15 de março, estão 
83 solicitações de abertura de 
inquérito contra políticos com 

Fachin divulgará decisões 
sobre Odebrecht neste mês

foro privilegiado, incluindo 
parlamentares e ministros de 
Estado.

Janot também pediu a Fachin 
que retire o sigilo que vigora so-
bre boa parte dos 950 depoimen-
tos dados pelos ex-executivos da 
Odebrecht, nos quais detalham o 
envolvimento de políticos e par-
tidos no esquema de corrupção 
na Petrobras investigado pela 
Lava Jato (ABr).

Ministro Edson Fachin
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Atividade-fi m ‘deve 
ser decidida no STF’

legislação trabalhista enxuta, 
com direitos constitucionais 
garantidos, e que prestigie as 
negociações coletivas. Para 
ele, a fl exibilidade da legisla-
ção é a garantia de emprego, 
principalmente em épocas de 
crise. “Se deixar uma legislação 
muito rígida, o empregador não 
tem condições de manter o 
trabalhador. Se conseguir uma 
fl exibilização através de nego-
ciação coletiva, vai se resolver 
muito a questão da emprega-
bilidade. Não se dá um reajuste 
da infl ação, mas se consegue a 
garantia de emprego” (ABr).

Temer não pode ser 
investigado "por fato 
anterior ao mandato"

Segundo o delator, a quantia 
fazia parte de “comissão paga” 
por um contrato da empreitei-
ra com a Transpetro, empresa 
subsidiária da Petrobras.

Na manifestação feita ao 
ministro Edson Fachin, rela-
tor da Lava Jato no Supremo, a 
PGR argumenta que a Consti-
tuição garante ao presidente 
da República imunidade em 
relação a investigação de 
fatos que ocorreram antes de 
assumir o cargo (ABr).

Reforma tributária deve 
ser aprovada este ano

e a questão tributária é mais da 
metade de todos os problemas 
que impediram o crescimento. 
Segundo ele, a tributação como 
está hoje distorce a formação de 
preços relativos.

O relator acredita que País pre-
cisa “tirar todas as gorduras trans 
do sistema tributário”, diminuir 
o custo da burocracia e acabar 
com toda a parafernália entre 
União, Estados e municípios 
Com essas mudanças, o sistema 
seria extremamente funcional, 
dinâmico, na sua avaliação. 
Hauly destacou também o papel 
importante da tecnologia na 
reforma tributária (AE).



Mario Enzio (*)

Falo Tudo

Na verdade, só falo se 

for pego, antes vamos 

deixar que a sorte cuide 

dos detalhes com a 

divina providência. 

E, nada se comenta, 
de que um em cada 
três pode ser acusa-

do. Nada se sabe até que se 
descubra, investigue, prove, 
processe, julgue e faça-se 
cumprir. Mais uma coisa é cer-
ta e óbvia: temos alguns que 
fazem parte de um grupo de 
assalto aos cofres públicos. 

As linhas que demarcam 
o que é corrupção têm sido 
bem evidentes. Os números 
do dinheiro recuperado é uma 
clara indicação do que existe. 
Só que há controvérsias e es-
peculações nesses números. 
Dizem alguns chutadores 
calculistas ou especuladores 
de tendências que a corrup-
ção pode ser responsável por 
desviar ou consumir trezentos 
bilhões, quem sabe duzen-
tos, dos cofres públicos? A 
previsão, dependendo das 
cifras, pode ser pessimista 
ou otimista. 

Tudo é relativo na hora de 
se estabelecer uma comissão 
de desvio. Um por cento pode 
ser pouco, como dez por cento 
pode ser bom, dependendo do 
valor. Em dez mil reais, um 
por cento, será cem reais. Se 
dez por cento, mil reais. De 
um contrato de cem milhões, 
um por cento parece bom.  
Os olhos brilham quanto 
mais ouro está à sua frente, 
não é?

Então, cifras e valores, 
fi cam para serem debatidos 
ou acertados pelo pessoal do 
segundo ou terceiro escalão. 
O que lemos, na hora das 
revelações, é que o principal 
benefi ciário nunca sabe de 
nada. Nunca tratou daquele 
assunto e que 'tudo foi feito 
dentro da Lei'. Até que é pego 

ou grampeado. Aí o discurso 
muda, fala tudo o que sabe. 
Passa a contar quem eram os 
colegas que faziam parte do 
esquema, que dia o dinheiro 
foi entregue no endereço no 
centro da cidade. Todos os 
detalhes que, evidentemente, 
estavam funcionando até que 
o esquema fosse desmante-
lado. 

Há uma regra, no estilo 
mafi oso dessas associações, 
entre conhecidos com pouca 
intimidade: todos sabem que 
recebem, mas não comentam 
entre si. O silêncio, imposto às 
condições e os números que 
são divididos, é o cerne da 
perpetuação dessa amizade 
envolvendo as esferas priva-
das e públicas. 

Quando esse vínculo é ame-
açado ou descoberto deixam-
se de lado as formalidades 
e o distanciamento se torna 
necessário. 

Mudam-se os discursos e 
as poses e sorrisos. Passa-se 
a ouvir: - 'nunca estive com 
essa pessoa' ou 'recebemos 
e registramos dentro do que 
a Lei determina'. Em parte, 
pode ser verdade, de nunca 
ter estado com a pessoa, já 
que o benefi ciário fi nal não 
põe a mão na mala. Alguém faz 
isso por ele. Dessa maneira, 
esquemas se aperfeiçoam e 
medidas de pedir ou receber 
se sofi sticam. Nota-se que re-
ceber em cheque nem pensar. 
Além do comércio, essa mo-
dalidade caiu em descrédito. 
Assim como a maleta tipo 007, 
cheinha de dólares, muito 
usada nos anos setenta, não 
é recomendada.

Quando as difi culdades se 
mostram intransponíveis, o 
melhor é mudar as leis que 
atrapalham. Fica mais cômodo 
não ter que falar tudo. 

(*) - Escritor, Mestre em Direitos 
Humanos e Doutorando em Direito e 

Ciências Sociais (www.marioenzio.
com.br). Email: (enzio@uol.com.br).
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Pesquisa da Confederação 
Nacional da Indústria 
(CNI) com 2.002 pessoas 

mostra que 70% dos brasileiros 
estão tomando alguma medida 
restritiva, como evitar andar 
com dinheiro, sair à noite, 
deixar de circular por alguns 
bairros, aumentar a segurança 
privada e até mesmo trocar 
de casa ou os fi lhos de escola. 
Destaque para o fato de 27% das 
pessoas terem mudado o modo 
de se vestir para reduzir o risco 
de assalto ou de assédio: 30% 
das mulheres estão se privando 
de vestir como gostariam, con-
tra 23% dos homens. 

A pesquisa Retratos da So-
ciedade Brasileira - Segurança 
Pública - foi feita em 141 mu-
nicípios entre os dias 1 e 4 de 
dezembro de 2016. Cerrca de 
80% das pessoas vivenciaram 
de perto alguma situação de ris-
co, como pessoas usando dro-
gas (70%), a polícia prendendo 
alguém (50%), alguém sendo 
agredido (39%) ou assaltado 
(32%), ou estiveram presentes 

A certeza da impunidade é motivo para o aumento da 

criminalidade, na opinião de 82% dos entrevistados.

Participando de um con-
gresso no Vaticano sobre os 
500 anos da Reforma Pro-
testante, o papa Francisco 
disse na sexta-feira (31) 
que é preciso reconhecer os 
aspectos “positivos” do mo-
vimento iniciado pelo monge 
alemão Martinho Lutero. “O 
estudo atento e rigoroso, 
livre de preconceitos e po-
lêmicas ideológicas, permite 
às igrejas, hoje em diálogo, 
discernir e assumir o quanto 
de positivo e legítimo houve 
na Reforma e tomar distância 
de erros, exageros e fracassos, 
reconhecendo os pecados que 
levaram à divisão”, afi rmou 
o Papa.

Segundo o Pontífi ce, “apro-
fundamentos sérios” sobre 
a fi gura de Lutero e suas 
críticas contribuem para 
“superar aquele clima de des-
confi ança mútua e rivalidade 
que por tanto tempo carac-
terizou o relacionamento 
entre católicos e protestan-
tes”. Além disso, Francisco 
destacou o ineditismo de 
um congresso que reúne as 

Papa Francisco cumprimenta o secretário-geral da Federação 

Luterana Mundial, Martin Junge.
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Mais 106 municípios baianos 
tiveram situação de emergên-
cia reconhecida pelo governo 
federal devido à falta de chu-
vas no estado. O decreto de 
reconhecimento foi publicado 
na sexta-feira (31) no Diário 
Ofi cial da União pela Secretaria 
Nacional de Proteção e Defesa 
Civil, do Ministério da Integra-
ção Nacional. Com a inclusão 
de 106 cidades, o número 
de municípios baianos nessa 
situação subiu para 314. Com 
o reconhecimento da situação 
de emergência, os gestores po-
dem solicitar apoio do governo 
federal para “ações de socor-
ro, assistência à população e 
restabelecimento de serviços 
essenciais”.

Além disso, os municípios te-
rão direito a outros benefícios, 
como a renegociação de dívidas 
no setor de agricultura – para 
a retomada de atividades eco-
nômicas nas regiões afetadas 
pela seca – e poderão receber 
o serviço de fornecimento de 
água potável, pela Operação 
Carro-Pipa Federal. 

Entre os municípios que 
tiveram a situação de emer-

Por causa da falta de chuva, 106 municípios baianos tiveram 

situação de emergência reconhecida.
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70% dos brasileiros mudaram seus 
hábitos em função da violência

A falta de segurança pública restringe cada vez mais o uso das cidades pela população
Investidores desistem de inves-
tir no país. Como consequência, 
os produtos fi cam mais caros”, 
afi rma o gerente-executivo de 
Pesquisa e Competitividade da 
CNI, Renato da Fonseca.

A certeza da impunidade é 
motivo para o aumento da cri-
minalidade, na opinião de 82% 
dos entrevistados. Para 75% 
das pessoas, penas mais rigoro-
sas reduziriam a criminalidade 
e 85% defendem a redução da 
maioridade penal para 16 anos. 
As ações repressivas mais cita-
das como forma de melhorar 
a situação da segurança são 
o maior combate ao tráfi co 
de drogas (43%), o aumento 
do policiamento (41%), das 
penas pelos crimes (24%) e o 
combate à venda ilegal de armas 
(21%). Para 83% das pessoas 
é preciso ter uma política de 
tolerância zero, em que todo 
tipo de infração seja punida. E 
55% das pessoas concordam 
que a violência dos criminosos 
justifica a violência policial 
(Imprensa/CNI).

em um tiroteio (26%), entre 
outras. Das famílias brasileiras, 
40% tiveram algum de seus 
membros vítima de furto, as-
salto ou agressão nos últimos 
12 meses. Em 2011, 30% das 
famílias diziam ter sido afeta-
das. O medo da violência altera 
o modo de vida e impacta no 
bolso dos brasileiros. 

Dos entrevistados, 76% 
contrataram serviços ligados 
à segurança privada, como 

instalação de alarmes, grades 
e trancas, compraram armas 
ou contrataram seguros contra 
roubo. “A violência provoca 
tanto a perda da qualidade de 
vida, como da competitividade, 
ou seja, do desenvolvimento 
do país. Trabalhadores fi cam 
mais tensos e, com isso, menos 
focados no trabalho, menos 
produtivos. As empresas des-
viam recursos da produção 
para atividades de segurança. 

Papa reconhece aspectos 
‘positivos’ da Reforma Protestante

duas vertentes por iniciativa 
da Santa Sé. “Hoje, após 50 
anos de diálogo ecumênico 
entre católicos e protestantes, 
é possível realizar uma purifi -
cação da memória, sem traços 
daquele rancor pelas feridas 
sofridas que deforma a visão 
que temos uns dos outros”, 
acrescentou.

Os 500 anos da Reforma 
Protestante, comemorados em 
2017, marcam a primeira vez 
que a Igreja Católica participa 
ofi cialmente das celebrações 

de aniversário da revolução 
de Martinho Lutero. Em 1507, 
Lutero colou na porta da igreja 
do castelo de Wittenberg um 
manifesto com 95 teses para 
revolucionar a Igreja Católica, 
servindo de embrião para as 
diversas confi ssões protestan-
tes que surgiriam nos séculos 
seguintes. O monge era contra 
principalmente à “venda” do 
perdão aos fi éis - a chamada 
indulgência - e ao luxo cul-
tivado pelo papado (ANSA/
COM ANSA).

Mais 106 municípios da Bahia têm 
emergência reconhecida

gência reconhecida pelo 
governo federal está Parami-
rim, no sudoeste da Bahia. O 
prefeito da cidade, Gilberto 
Brito, comemorou o reconhe-
cimento, já que a região passa 
por uma estiagem “totalmente 
agressiva”.

“Nós temos aqui a Barragem 
do Zabumbão, e em março de 
2016 estava com potencial de 45 
milhões de metros cúbicos de 

água. Mas em março deste ano, 
esse potencial chegou somente 
a 22 milhões. Nossa esperança é 
a chuva, que pode aumentar um 
pouco o nível, mas mesmo assim 
não será sufi ciente porque o pe-
ríodo chuvoso na nossa região 
é no verão”. Após a publicação 
do reconhecimento da situação 
de emergência no Diário Ofi cial 
da União, a medida vale por 180 
dias (ABr).

Instituto 
suspende 
estudo da 
“pílula do 
câncer”

Instituto do Câncer do 
Estado de São Paulo (Icesp) 
suspendeu a inclusão de 
novos pacientes nos testes 
com fosfoetanolamina, subs-
tância que fi cou conhecida 
com a “pílula do câncer”. 
Segundo o diretor-geral da 
instituição, o oncologista 
Paulo Hoff, os testes com 72 
voluntários não mostraram 
evidências de que o produto 
seja efi ciente para combater 
tumores. “Neste momento 
o estudo tem se revelado 
muito aquém do que nós 
desejaríamos em termos 
de taxa de resposta”, disse 
em coletiva, ao lado do se-
cretário estadual de Saúde, 
David Uip.

Entre os 59 pacientes 
tratados com as dosagens 
diárias de fosfoetanolami-
na, quando reavaliados, 
apenas um registrou índice 
de remissão dos tumores 
maior do que 30%. Para dar 
continuidade aos estudos, a 
equipe esperava, de acordo 
com Hoff, que ao menos 20% 
dos voluntários tivessem re-
sultados semelhantes. Ainda 
estão sendo ministradas do-
ses a 20 pacientes. “Achamos 
mais prudente suspender a 
inclusão de novos pacientes 
no estudo, porque da manei-
ra como está sendo colocado 
não achamos ético continuar 
incluindo  pacientes nesse 
estudo”, afi rmou o diretor 
do Icesp.

Sobre o caso que teve 
resultados positivos, Hoff 
disse que a situação será 
estudada com mais profun-
didade. “Uma resposta em 
59 avaliações pode acon-
tecer por diversas razões. 
Gostaríamos que fosse pelo 
efeito benéfi co do produto 
e vamos estudar isso com 
cuidado”, acrescentou. Os 
pacientes que participaram 
do estudo tinham 10 tipos 
diferentes de câncer. Porém, 
apenas em relação ao câncer 
colorretal foi alcançada a 
meta de inclusão de 21 vo-
luntários para uma avaliação 
conclusiva dos efeitos. Neste 
grupo, os resultados foram 
todos insatisfatórios. Apenas 
um paciente com melanoma 
atingiu as taxas de sucesso 
esperadas (ABr).

A Procuradoria-Geral da República (PGR) 
recorreu ao STJ para anular a decisão que 
concedeu prisão domiciliar à advogada e 
ex-primeira-dama Adriana Ancelmo, mulher 
do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio 
Cabral, presa na Operação Calicute. A procu-
radoria pede a revisão da decisão proferida 
pela ministra Maria Thereza de Assis Moura, 
que concedeu o benefício com base em uma 
lei que prevê a concessão da prisão domiciliar 

de mães com fi lhos menores de 12 anos.
De acordo com a liminar, Adriana não po-

derá deixar seu apartamento, no bairro do 
Leblon, a não ser por emergência médica, e 
todos os meios de comunicação da residência 
foram retirados, incluindo rede de telefonia, 
de internet e até mesmo o interfone. Os visi-
tantes deverão deixar os aparelhos celulares 
na portaria do prédio.

Adriana Ancelmo e Sérgio Cabral são acusa-

dos pelo MP dos crimes de corrupção passiva 
e ativa, organização criminosa e lavagem de 
dinheiro. Segundo apurado nas investigações, 
os crimes chegam a R$ 220 milhões, valor pago 
por grandes empreiteiras como propina para 
garantir obras públicas. Na casa de Cabral, 
foram apreendidas joias no valor estimado de 
R$ 2 milhões. O ex-governador foi preso em 
novembro do ano passado e permanece no 
Complexo Prisional de Bangu (ABr).

PGR recorre para anular prisão domiciliar de Adriana
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Vendedor, o seu cliente 
é promotor,

neutro ou detrator?

Seja em tempos de crise 

ou de prosperidade, 

a melhor forma de 

fi delizar clientes é ter 

interesse genuíno em 

atendê-los

Quando um vendedor 
demonstra real vontade 
em ajudar, os produtos 

e serviços ofertados passam, 
automaticamente, a repre-
sentar valor. Dessa forma, há 
grandes chances de o compra-
dor voltar ao estabelecimento 
ou à empresa e, até mesmo, de 
indicá-lo a outras pessoas.

Vale lembrar que o proces-
so de compra está alinhado 
à necessidade. Portanto, se 
os profissionais de vendas 
não ajudarem realmente um 
cliente, serão trocados pelo 
concorrente. As pessoas estão 
cada vez mais exigentes e, com 
razão, passaram a procurar os 
melhores atendimentos, pre-
ços e demais vantagens.

Outra iniciativa que ajuda na 
fi delização é identifi car o perfi l 
dos compradores, que podem 
ser promotores, neutros ou 
detratores. Entenda que o 
promotor é aquele que gosta 
do que você faz, defende a sua 
marca e a indica para novos 
possíveis clientes. Isso é a 
maior riqueza de um vendedor, 
seja em tempos de crise ou de 
bonança.

Já o neutro é aquele que 
simplesmente não se importa. 
Ele experimenta o seu produto 
ou serviço, mas não repara na 
diferença. Não vai falar bem 
nem vai criticá-lo. É bom fi car 
atento, pois quem tem esse 
perfi l está suscetível a se tornar 

um promotor ou detrator - ou 
seja, é fundamental atendê-lo 
bem para que ele opte pela pri-
meira opção. Pergunte se fi cou 
satisfeito e, caso a resposta 
seja negativa, questione o que 
poderia fazer para melhorar e 
peça indicações.

Por fi m, o cliente detrator é o 
que fala mal, seja da qualidade 
do atendimento, do serviço 
ou do produto. Ele sempre 
vai dizer que não vale a pena 
gastar com você. Inclusive, 
há grandes chances de ele te 
criticar nos populares sites 
de reclamações e nas redes 
sociais. Nesse caso, corrija a 
relação imediatamente.

Agora, sabendo das caracte-
rísticas acima, como identifi car 
o perfi l em que as pessoas estão 
inseridas? Faça uma pesquisa 
simples, perguntando: “em 
uma escala de 0 a 10, qual é 
a probabilidade de você me 
indicar para um amigo seu?”. 
Quem responde entre 0 e 6 é 
um cliente detrator; as res-
postas entre 7 e 8 sinalizam os 
neutros; e somente 9 e 10 são 
as notas que correspondem aos 
promotores. 

Essa é uma forma fácil 
e rápida de mensurar com 
quais tipos de compradores 
você tem negociado e quais 
são as melhores estratégias 
para torná-los promotores. 
Mas lembre-se: identifi car o 
perfi l dos clientes é apenas 
uma parte do trabalho, afi nal 
todos eles podem mudar de 
categoria após o atendimento 
do vendedor – tanto para me-
lhor quanto para pior.

(*) - É diretor do Instituto Brasileiro de 
Vendas (www.ibvendas.com.br).

Mário Rodrigues (*)

A - Auxílio na Declaração
Alunos do curso de Ciências Contábeis da UMC Universidade, campus 
Villa-Lobos, promove, no próximo dia 8 (sábado), das 12h00 às 16h00,  
atendimento à população para a elaboração da Declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física 2017. O serviço é oferecido gratuitamente a todos que 
comparecerem ao Campus da Universidade, localizado na Av. Imperatriz 
Leopoldina, 550 próximo à Ceagesp e à Estação Imperatriz Leopoldina da 
CPTM, munidos dos documentos necessários para realizarem a declaração.  
As declarações serão realizadas pelos alunos, sob supervisão dos profes-
sores. Para tal, basta que o interessado traga o informe de rendimentos, 
endereço residencial completo e número do título de eleitor. 

B - Cerveja em Casa 
O hobby de produzir cerveja em casa, conhecido como homebrewing, torna-se 
cada vez mais signifi cativo, pois atua não só na formação de profi ssionais do 
mercado, mas também como responsável por despertar novos apaixonados 
pela bebida, o que contribui automaticamente para a valorização do setor 
no Brasil. A Lamas Brew Shop tem cumprido seu papel nesse cenário atra-
vés de serviços, cursos e atuando como um importante difusor da cultura 
cervejeira no país. Agora, batizado de Lamas Brew Club®, o novo negócio 
apresenta uma maneira fácil e descomplicada de receber em casa Receitas 
Completas de Cervejas, com todos os insumos necessários para produzi-
las. O consumidor escolhe se quer a receita para fazer 5, 10 ou 20 litros de 
cerveja. Mais informações: (www.lamasbrew.club). 

C - Criatividade e Inovação 
Nos dias 6 e 7 de maio, no Instituto Tomie Ohtake, o Panda Criativo realiza a 
5ª edição do Festival Path, um evento múltiplo que oferece experiências em 
educação, entretenimento, e negócios com o objetivo de conectar e inspirar a 
comunidade criativa e estimular o diálogo entre pessoas que desejam inovar 
a forma de pensar e agir. A programação inclui palestras de protagonistas da 
nossa sociedade inovadores em suas áreas, em diversos formatos (painéis, 
entrevistas, workshops, falas, entre outros). A edição abrange temas como 
tecnologia, empreendedorismo, sustentabilidade, design, gênero, mercado 
musical e audiovisual, educação, cultura contemporânea, games, entre 
outros. Saiba mais em: (www.festivalpath.com.br).

D - Cultura Mochica
Na próxima terça-feira (4), os usuários da Linha 4-Amarela do metrô 
vão poder fi car cara a cara com o Senhor de Sipán, um poderoso go-

vernante da antiga civilização peruana mochica, que viveu no século 
III d.C. A concessionária ViaQuatro e o Consulado Geral do Peru pro-
movem gratuitamente para os passageiros uma experiência interativa 
com óculos 3D na Estação Luz, das 10h00 às 16h00. Ao utilizar o 
equipamento, o usuário verá a reconstituição virtual do rosto da fi gura 
histórica. Uma TV instalada no local também reproduzirá a experiên-
cia para quem estiver sem os óculos. A ação ocorre paralelamente à 
exposição que o Consulado do Peru mantém na mesma estação sobre 
a cultura mochica. 

E - Programa de Estágio
A AkzoNobel, companhia global que atua nos mercados de tintas, reves-
timentos e de especialidades químicas, está com as inscrições abertas 
para o seu Programa de Estágio 2017. No total, são 40 vagas para estu-
dantes do ensino superior e de curso técnico. Os estagiários podem se 
candidatar às vagas disponíveis em qualquer unidade, a partir de um 
ano de estágio. Há vagas para as seguintes cidades: Itupeva, Jundiaí, 
Jacareí, Mauá, São Bernardo do Campo, Santo André, São Paulo,Recife, 
Eunápolis/BA, Rio de Janeiro e Três Lagoas/MS. O início do programa de 
estágio está previsto para agosto e requer disponibilidade dos candidatos 
de seis horas diárias durante o horário comercial. O passo a passo para 
a candidatura no processo está no site (http://www.ciadetalentos.com.
br/estagioakzonobel/).

F - Gelato Italiano
Os segredos da arte secular do sorvete artesanal, surgida há mais de 
400 anos na Itália, serão compartilhados no primeiro curso no Brasil 
ministrado por dois mestres italianos. Paolo Calanchini e Mirko Storti-
ni, com mais de 20 anos de experiência no setor de sorvete artesanal, 
sendo dois anos como professores e consultores, trazem para São Paulo 
o Projeto Gelato Italiano, única escola no país comandada por donos de 
legítimas “gelaterias artigianales”, que ensinarão a fazer sorvete utilizando 
apenas produtos naturais. O curso é dividido em três módulos: Básico, 
Avançado e Sorvete Vegano e Sobremesas Geladas. O ‘gelato’ italiano é 
uma tradição passada de pai para fi lho no país de origem. Inscrições e 
mais informações: (www.projetogelatoitaliano.com.br).

G - Saúde das Crianças 
No sábado (8), das 9h00 às 14h00, a Sociedade de Pediatria de São Paulo 
(SPSP) realiza um mutirão com serviços e orientação de saúde para as 

crianças e adolescentes da Baixada Santista no evento ‘Cuidando do Pre-
sente e do Futuro dos Nossos Filhos’. A ação terá como palco a barraca 
da Associação Paulista de Medicina no Canal 3 da Praia do Gonzaga, em 
Santos, e contará com a participação voluntária de pediatras de vários 
pontos do Estado de São Paulo. Com esse intuito, a SPSP preparou um 
cenário bem especial para receber crianças e seus familiares, com direito 
a suco, frutas chás, distribuição de bexigas, música, muita animação e 
até sorteio de brindes. Para os menores, serão distribuídas pulseiras 
com identifi cação no intuito de evitar que se percam. 

H - Formação de Liderança 
A Fundação Estudar está com inscrições abertas para o Laboratório São 
Paulo, programa de formação de lideranças focado em universitários e 
recém-formados. O encontro tem como objetivo acelerar a vida profi ssional 
dos participantes e trazer motivação e ambição a cada um deles, apre-
sentando as  características de um líder: sonho grande, legado, execução, 
conhecimento aplicado, protagonismo e integridade. O programa tem dois 
módulos: o primeiro nos próximos dias 24 a 27, enquanto o segundo acon-
tece de 22 a 25 de maio – sempre das 18h às 22h. A taxa de participação 
é de R$ 590,00, mas há vagas gratuitas por meio de um processo seletivo. 
Verifi que mais em:(www.napratica.org.br/laboratorio). 

I - Temporada de Neve 
A Latam Airlines Brasil acaba de iniciar as vendas de passagens aéreas 
para Bariloche. A companhia vai operar entre 1º de julho e 13 de agosto, 
período de temporada de neve na cidade argentina. Sserão utilizadas ae-
ronaves A320, que comportam até 174 passageiros. Na ida, o voo JJ9750 
(Guarulhos - Bariloche) decolará às 10h35 aos sábados e domingos, entre 
1º e 30 de julho. De 7 a 28 de julho, o voo será operado às sextas, com 
partida às 10h05. Já de 4 a 13 de agosto, haverá voos de sexta a domingo, 
com decolagem programada às 10h40. No sentido inverso, o voo JJ9751 
(Bariloche/Guarulhos) decolará às 16h20 entre 1º e 30 de julho aos sá-
bados e domingos. De 7 a 28 de julho, o voo será operado às sextas, com 
partida às 15h45. E de 4 a 13 de agosto, haverá voos de sexta a domingo, 
com decolagem programada às 17h25 (www.latam.com).

J - Taxi para Mulheres
App de táxi exclusivo para mulheres e crianças desacompanhadas, o 
FemiTaxi acaba de lançar promoção que concede 20% de desconto em 
todas as corridas solicitadas pelas usuárias em São Paulo e Belo Horizon-
te. Para utilizar os benefícios, as passageiras devem selecionar a opção 
“20% off” no aplicativo disponível em iOS e Android. Além de incentivar 
a chegada de novas passageiras e fi delizar ainda mais as mulheres que 
já utilizam frequentemente o app, a ideia da ação é valorizar também o 
trabalho exercido pelas taxistas. A empresa conta com mais de 15 mil 
downloads e opera nas cidades de São Paulo e Belo Horizonte. A equipe 
do app já está realizando cadastro de taxistas no Rio de Janeiro e espera 
também expandir o serviço para as principais capitais do país ao longo 
de 2017 (www.femitaxi.com.br).

A - Auxílio na Declaração
Alunos do curso de Ciências Contábeis da UMC Universidade, campus 

vernante da antiga civilização peruana mochica, que viveu no século
III d.C. A concessionária ViaQuatro e o Consulado Geral do Peru pro-
movem gratuitamente para os passageiros uma experiência interativa

De acordo com a pesqui-
sa, 45% das consultadas 
acreditam na ampliação 

da atividade industrial este ano. 
Deste total, 10% das empresas 
têm a intenção de realizar o 
aumento no primeiro trimestre; 
35%, no segundo trimestre e 55%, 
no segundo semestre de 2017. 

O levantamento também 
indicou melhora nas vendas e 
encomendas do setor. De acor-
do com a sondagem, 37% das 
consultadas apontaram cresci-
mento nas vendas em fevereiro, 
em relação ao mesmo período 
do ano anterior. Outras 37% 
indicaram queda no indicador. 
Segundo a Abinee, esta foi a 
primeira vez, desde janeiro de Presidente da Abinee, Humberto Barbato.

O Diário Ofi cial da União 
publicou na sexta-feira (31) 
resolução do Conselho de 
Ministros da Câmara de Regu-
lação do Mercado de Medica-
mentos (Cmed) autorizando 
os índices do reajuste anual 
de preços de medicamentos 
para 2017, que variam de 
1,36% a 4,76%. De acordo com 
a resolução, o reajuste máxi-
mo permitido é o seguinte: 
nível 1: 4,76%; nível 2: 3,06; e 
nível 3: 1,36%. O Cmed é um 
órgão do governo integrado 
por representantes de vários 
ministérios.

O Sindicato da Indústria 
Farmacêutica  (Sindusfar-
ma) informou, por meio de 
nota, que os índices de rea-
juste não repõem a infl ação 
passada, medida pelo Índice 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) no acumula-

O aumento de preços já está valendo.
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Atividade 
econômica 
inicia ano com 
queda de 0,26%

A atividade econômica iniciou 
o ano em queda. De acordo 
com dados divulgados na sexta-
feira (31), pelo Banco Central 
(BC), na internet, o Índice 
de Atividade Econômica do 
Banco Central (IBC-Br) des-
sazonalizado (ajustado para o 
período) registrou retração de 
0,26%, em janeiro, comparado 
a dezembro. A queda segue em 
ritmo um pouco menor do que 
em dezembro, quando fi cou em 
0,32% comparado a novembro. 
O resultado de janeiro mostra o 
sétimo mês seguido de retração 
da economia.

Na comparação com janeiro 
de 2016, houve queda de 4,61%, 
de acordo com os dados sem 
ajustes já que a comparação é 
entre períodos iguais. Em 12 
meses encerrados em janeiro, 
houve retração 3,99%, nos 
dados sem ajuste.

O IBC-Br é uma forma de 
avaliar a evolução da atividade 
econômica brasileira e ajuda o 
BC a tomar suas decisões sobre 
a taxa básica de juros, a Selic.

O índice incorpora informa-
ções sobre o nível de atividade 
dos três setores da economia: 
indústria, comércio e serviços 
e agropecuária, além do volume 
de impostos. Mas o indicador 
ofi cial sobre o desempenho da 
economia é o Produto Interno 
Bruto (PIB), a soma de todas 
as riquezas produzidas no país, 
calculado pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografi a e Estatística 
(IBGE).

Eletroeletrônicos esperam 
ampliar produção neste ano
Uma sondagem feita com associados da Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica (Abinee) em 
fevereiro indicou que a maioria das empresas espera aumentar sua produção em 2017

2015, que o percentual de em-
presas com queda nas vendas 
não foi superior ao das que 
obtiveram crescimento. 

A sondagem também indicou 
melhora nos estoques de com-
ponentes e matérias-primas e 
de produtos acabados. Para o 
presidente da Abinee, Humberto 
Barbato, o resultado vai ao en-
contro do Índice de Confi ança do 
Empresário Industrial (ICEI), 
divulgado pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), que 
apontou, em março, o aumento 
da confi ança do setor produ-
tivo. “Os recentes indicadores 
demonstram que iniciamos uma 
tendência de recuperação”, 
afi rmou (Abinee).

Preços de remédios sobem 
até 4,76%

do de 12 meses, de março de 
2016 a fevereiro deste ano. 
“Do ponto de vista da indústria 
farmacêutica, mais uma vez os 
índices são insufi cientes para 
repor os custos crescentes do 
setor nos últimos anos”, diz 

a nota. Segundo o Sindus-
farma, o reajuste anual de 
preços fi xado pelo governo 
poderá ser aplicado em cer-
ca de 19 mil medicamentos 
disponíveis no mercado va-
rejista brasileiro (ABr).

Depois de registrar superávit 
primário recorde em janeiro, o 
setor público consolidado inverteu 
a tendência e teve o maior défi cit 
da história para meses de fevereiro. 
União, estados, municípios e esta-
tais fecharam o mês passado com 
resultado negativo de R$ 23,468 
bilhões. O montante é o défi cit 
mais alto registrado para o mês 
desde o início da série histórica, 
em 2001.

Os números foram divulgados 

na tarde de sexta-feira (31,) pelo 
Banco Central. Nos dois primeiros 
meses do ano, no entanto, o setor 
público acumula superávit de R$ 
13,244 bilhões, montante quase 
três vezes maior que o resultado 
negativo de R$ 4,873 bilhão obti-
do no mesmo período de 2016. O 
défi cit primário é o resultado ne-
gativo nas contas do setor público 
desconsiderando o pagamento dos 
juros da dívida pública. 

Pela contabilidade do BC, em 

fevereiro, o Governo Central regis-
trou défi cit primário de R$ 28,769 
bilhões. Os governos estaduais 
apresentaram resultado positivo 
em fevereiro, com superávit pri-
mário de R$ 4,061 bilhões; e os 
municipais, superávit de R$ 1,195 
bilhão. As empresas estatais 
federais, estaduais e municipais, 
excluídas empresas dos grupos 
Petrobras e Eletrobras, registra-
ram superávit de R$ 46 milhões 
no mês passado (ABr).

Setor público registra maior défi cit da 
história para fevereiro

A Comissão de Defesa do 
Consumidor da Câmara apro-
vou proposta que obriga fa-
bricantes e importadores de 
automóveis e motos a divulgar 
na internet lista com nome e 
código de referência das peças 
desses veículos. As informações 
deverão ser disponibilizadas 
de forma individualizada, de 
acordo com o ano e o modelo 
de cada produto.

O texto aprovado é um subs-
titutivo apresentado pelo rela-
tor, deputado Marco Tebaldi 
(PSDB-SC), ao projeto do Se-
nado. O substitutivo detalhou o 
projeto original, ao especifi car 
como será disponibilizada a 

informação e aperfeiçoar a 
parte referente às punições. 
Ele acredita que a medida está 
em consonância com o direito 
do consumidor de ter informa-
ções claras e precisas sobre os 
produtos e serviços ofertados 
no mercado.

“A proposta vai facilitar a repo-
sição de peças para o consumi-
dor, que poderá ele próprio ver a 
especifi cação da peça e adquiri-
la no fornecedor que melhor lhe 
convier”, observou. A proposta 
tramita em caráter conclusivo 
e será analisada ainda pelas 
comissões de Desenvolvimento 
Econômico; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Informação sobre peças de 
veículos na internet
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Transforme seus 
empregados em donos

Faça de seus 

colaboradores donos 

de sua empresa. É isso 

mesmo! Você não leu 

errado e pode fi car 

despreocupado, você 

não está lendo nenhuma 

propaganda de algum 

sindicato qualquer

Alguns dos maiores líde-
res de empresa do Brasil 
seguem esse raciocínio, 

um exemplo é Jorge Paulo 
Lemann, que tem como pilares 
de suas empresas sempre dar 
espaço para as pessoas boas 
e comprometidas, permitindo 
assim que elas construam e 
cresçam dentro da organiza-
ção. Um dos maiores sócios 
dele, o carioca Marcel Telles, 
começou trabalhando para 
Lemann, no Banco Garantia, 
como offi ce boy, a posição mais 
júnior das empresas. 

Ele se destacou, contribuiu 
e subiu nos cargos. Anos de-
pois ele acabou virando sócio 
do banco e um dos homens 
mais ricos do Brasil. Ele se 
transformou em dono. Esta-
belecer os incentivos corretos 
é fundamental para o sucesso 
de uma companhia. Isso ajuda 
a separar as empresas que 
fazem sucesso daquelas que 
veem o seu valor estagnar ou 
mesmo cair. 

Um dos fatores determinan-
tes é o engajamento da força 
de trabalho. Um estudo da 
Aon Hewitt que analisou 6,7 
milhões de colaboradores e 
2.900 organizações no mundo 
inteiro identifi cou que as cor-
porações que apresentavam, 
no período analisado, alto grau 
de engajamento, tiveram um 
retorno 22% superior à média 
do mercado, enquanto aquelas 
nas que o engajamento era bai-
xo performaram 28% abaixo da 
média. Não há dúvidas, então, 
que estamos na presença de 
um efeito fundamental. 

É preciso saber, também, 
como é gerado esse engaja-
mento que faz uma diferença 
tão grande nos resultados. 
Um elemento chave é a men-

talidade de dono, na verdade, 
dos diversos donos: dono das 
responsabilidades, dono de 
missões relevantes, dono dos 
sucessos e reconhecimento, 
dono do orgulho de pertencer 
a uma empresa bem-sucedida e 
ter ajudado na sua criação. Em 
última instância ele será dono 
de parte dos lucros, ou mesmo 
de parte da empresa. 

Esse conceito foi entendido 
não só pelos grandes empre-
sários brasileiros, mas é pedra 
fundamental da cultura no 
Vale do Silício. Os sofi sticados 
investidores dessas terras 
colocam como requerimento 
essencial, para realizar um 
investimento, que a empresa 
aportada reserve uma parcela 
de ações para seus emprega-
dos. A motivação para essa 
exigência é o aumento do valor 
da companhia, pois reter e 
incentivar as pessoas certas 
determina o destino do em-
preendimento. 

Embora a participação acio-
nária ou nos lucros seja um ele-
mento importante, nos últimos 
anos um crescente número de 
estudos vem demonstrando 
que o sentido de propriedade 
não é determinado só por isso. 
Os elementos ‘soft’ ou psico-
lógicos são tão importantes 
quanto. Os colaboradores têm 
que ter liberdade e infl uência 
na resolução dos problemas 
e melhoria dos processos 
relativos à própria atuação. 
Os projetos e as ideias devem 
ser estimulados e as conquis-
tas reconhecidas, sem isso 
nenhuma empresa chega a 
lugar algum. 

Quando essa responsabili-
dade é designada aos colabo-
radores, quando se esperam 
grandes coisas das pessoas e 
elas são devidamente recom-
pensadas por um trabalho 
bem feito, se inicia um círculo 
virtuoso que leva ao sucesso. 
Então sim, converta os empre-
gados em donos. Converta a 
sua empresa numa plataforma 
para que eles virem donos do 
próprio destino. 

 
(*) - Head of Data da CargoX

(www.cargox.com.br).

Javier Kreiner (*)

O opositor venezuelano Leo-
poldo López, preso há mais de 
três anos, afi rmou que a decisão 
do Tribunal Supremo de Justiça 
(TSJ) da Venezuela, de assumir 
as funções do parlamento, é a 
formalização de uma “ditadu-
ra”,  afi rmou, através de sua 
conta no Twitter, o fundador do 
partido Vontade Popular (VP), 
que cumpre pena de quase 14 
anos em uma prisão militar.

A reação do opositor foi di-
vulgada por sua esposa, Lilian 
Tintori. Na série de mensagens, 
López afi rma que acontecem 
“momentos definitivos para 
a Venezuela e toda América” 
onde “devemos escolher se 
estamos a favor da democracia 
ou da ditadura”, e diz que a 
“luta” para “recuperar nossa 
liberdade e democracia deve 
ocorrer em todos os campos”. 
O político, conhecido por ser 
um dos principais opositores do 
chavismo, pediu para a OEA a 
“aplicação da Carta Democrá-
tica e a revisão de cláusulas 
e protocolos democráticos ao 
Mercosul” para seu país.

O governo dos Estados Unidos 

Porta-voz do Departamento de Estado, Mark Toner.
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Foi sancionada com vetos 
e publicada no Diário Ofi cial 
da União de sexta-feira (31), 
a Lei que cria uma política de 
controle de natalidade de cães 
e gatos. A nova lei tem origem 
no projeto aprovado no Senado 
em agosto de 2010 e na Câmara 
dos Deputados no último dia 7. 
Segundo o texto, o controle de 
natalidade de cães e gatos em 
todo o território nacional será 
por esterilização permanente por 
cirurgia, ou outro procedimento 
que garanta efi ciência, segurança 
e bem-estar ao animal.

O programa levará em conta 
o estudo das localidades com 
superpopulação ou quadro 
epidemiológico, além da quan-
tidade de animais a serem 
esterilizados, por localidade. 
Terão prioridade também ani-
mais situados ou pertencentes 
a comunidades de baixa renda. 
Haverá campanhas educativas 
nos meios de comunicação, 
para conscientizar o público 
sobre a posse responsável de 
animais domésticos.

Foi vetado o estabelecimento 
de prazo para a adaptação às 
novas regras por municípios que 
não possuem unidades de con-
trole de zoonoses. Na justifi cativa 
do veto, o presidente Michel 
Temer alegou que a obrigação 
viola a autoridade municipal, 
sem contar que o dispositivo 

O controle de natalidade 

de cães e gatos será por 

esterilização permanente por 

cirurgia.

O programa concede sub-
venção econômica para 
aquisição de materiais 

de construção destinados à 
reforma, ampliação ou conclu-
são de moradias de pessoas de 
baixa renda. A proposta que 
estabelece o fi m do foro privi-
legiado vai cumprir sua quinta 
e última sessão de discussão em 
primeiro turno, fi cando pronta 
para votação. 

Muitas emendas, no entanto, 
foram apresentadas, o que pode 
atrasar a votação da proposta. 
A proposta determina o fi m do 
foro por prerrogativa de função 
para todas as autoridades brasi-
leiras, inclusive o presidente da 
República, nas infrações penais 
comuns. De autoria do senador 
Alvaro Dias (PV-PR), também 
permite a prisão de membros 
do Congresso Nacional conde-
nados em segundo grau nas in-
frações comuns. Hoje, eles são 
julgados pelo STF e só podem 
ser presos após condenação 
defi nitiva naquela Corte. 

Segundo Alvaro Dias, o fi m 

A proposta determina o fi m do foro por prerrogativa de função para todas as autoridades 

brasileiras nas infrações penais comuns.
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As emendas individuais 
apresentadas por deputados e 
senadores ao Orçamento deste 
ano vão sofrer um corte de R$ 
2,3 bilhões. O número, equi-
valente a 26,4% das emendas 
de execução obrigatória, foi 
divulgado na sexta-feira (31) 
e integra o contingenciamento 
geral de R$ 42,1 bilhões que 
será feito nas despesas deste 
ano. Com o bloqueio, os par-
lamentares terão à disposição 
para execução, conforme uma 
programação definida pelo 
Executivo, R$ 6,4 bilhões, o que 
dá aproximadamente R$ 10,8 
milhões por congressista (513 
deputados e 81 senadores).

No total, deputados e se-
nadores apresentaram R$ 
9,1 bilhões em emendas ao 
Orçamento deste ano. O va-
lor de execução obrigatória 
é um pouco menor, de R$ 
8,7 bilhões. É sobre este 
montante que incidiu o con-
tingenciamento. Os recursos 
das emendas são geralmente 
direcionados para obras e ser-
viços nas bases eleitorais dos 
parlamentares. Em sua maior 
parte, a execução é feita por 
um órgão federal em convênio 
com as prefeituras.

O contingenciamento é um 

Deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS).
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Punição 
para loja 

com preços 
diferentes 

para o 
mesmo 
produto

A Comissão de Defesa 
do Consumidor da Câma-
ra aprovou proposta que 
pune o estabelecimento 
comercial,  no caso de 
preços diferentes para um 
mesmo produto nos siste-
mas de informação, como 
o informado na gôndola e 
aquele registrado no termi-
nal de caixa. Essa punição 
incluirá advertência, multa 
de R$ 1 mil na primeira 
reincidência e multa de R$ 
5 mil a partir da segunda 
reincidência.

A fiscalização de preços 
será feita pelos órgãos de 
defesa do consumidor nos 
estados e municípios, que 
receberão o valor arreca-
dado com as multas. Esses 
mesmos órgãos deverão 
publicar anualmente na 
internet a relação dos es-
tabelecimentos que infrin-
girem a regra. A proposta 
inclui as medidas na Lei de 
Afixação de Preços, que 
hoje já determina o paga-
mento do menor preço pelo 
consumidor em caso de 
valores divergentes para 
um mesmo produto.

O texto aprovado é o 
substitutivo apresentado 
pelo relator, deputado Vi-
nicius Carvalho (PRB-SP), 
ao projeto do deputado 
Severino Ninho (PSB-PE), 
e a outros dois que trami-
tam em conjunto e tratam 
do assunto. O substituti-
vo reúne o conteúdo das 
propostas, que segundo 
Carvalho complementam 
a lei atual. “As multas pro-
postas pelo projeto têm a 
finalidade de estimular o 
fornecedor a ser mais di-
ligente. Quando ele falha, 
estabelecendo um preço 
menor na gôndola sem a 
correspondente redução 
no caixa, quem perde é o 
consumidor”, afirmou Car-
valho. O projeto ainda será 
analisado pela Comissão de 
Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

Pauta do Plenário do Senado tem 
PEC que acaba com foro privilegiado
A pauta do Plenário desta semana, no Senado, começa trancada pela MP que criou o Programa Cartão 
Reforma, lida na última quinta-feira (30)

do foro privilegiado será um 
avanço histórico. “O que esta-
mos pretendendo é uma nova 
Justiça, que só vai valer se 
eliminarmos os privilegiados e 
tornamos todos iguais perante 
a lei”, declarou o senador. 

Também consta da pauta 
substitutivo da Câmara ao pro-
jeto do Senado que estabelece a 
perda de bens e valores usados 

na prática de exploração sexual 
de crianças e adolescentes. 
Ainda, as emendas dos depu-
tados ao projeto que trata da 
regulamentação de ações de 
infi ltração de agentes policiais 
na internet, em operação para 
fl agrar pedófi los que aliciam 
crianças e adolescentes pelas 
redes sociais. 

Na terça-feira (4), os líderes 

partidários reúnem-se com o 
presidente do Senado, Eunício 
de Oliveira. Um dos temas que 
deve ser tratado é a tramitação 
do projeto de iniciativa popular 
que estabelece medidas contra 
a corrupção. Eunício decidiu 
deliberar sobre o caminho do 
projeto com os líderes antes 
de ofi cializar qualquer decisão 
sobre o assunto (Ag.Senado).

Contingenciamento bloqueia
R$ 2,3 bi de emendas parlamentares

corte provisório nos gastos pú-
blicos. Ele é feito todos os anos 
pelo governo para cumprir a 
meta fi scal do ano. Os recursos 
são liberados ao longo do ano, 
à medida que a meta vai sendo 
atingida. A meta que o governo 
se propôs a entregar em 2017 é 
um defi cit primário de R$ 139 
bilhões. As emendas de ban-
cada de execução obrigatória 
também sofreram um bloqueio 
provisório. O Orçamento deste 
ano autoriza a liberação de R$ 
4,3 bilhões, dos quais R$ 1,1 
bilhão foram represados pelo 
contingenciamento, restando 
R$ 3,2 bilhões para execução.

Para o vice-líder do governo, 
deputado Darcísio Perondi 
(PMDB-RS), o contingencia-
mento total de R$ 42,1 bilhões 
mostra que o governo optou 
por não aumentar tributos. 
Para ele, a iniciativa mostra 
que o governo tem respon-
sabilidade fi scal e está com-
prometido com a entrega da 
meta fi scal do ano. O deputado 
Arlindo Chinaglia (PT-SP) 
criticou o contingenciamento. 
Para ele, a medida prejudica a 
população, pois haverá menos 
recursos para áreas importan-
tes, como saúde e educação 
(Ag.Câmara).

Controle de natalidade 
de cães e gatos

Líder da oposição, EUA e OEA 
condenam “golpe” na Venezuela

também “condenou” a decisão 
do TSJ da Venezuela. Segundo 
o porta-voz do Departamento 
de Estado, Mark Toner, o ju-
diciário “usurpou” os poderes 
da Assembleia Nacional eleita 
democraticamente. “Esta rup-
tura das normas democráticas 
e constitucionais prejudica em 
grande medida as instituições 
democráticas da Venezuela e 
nega ao povo venezuelano o 
direito de moldar o futuro de 
seu país através de seus repre-
sentantes eleitos. Consideramos 
isso um grave revés para a de-
mocracia na Venezuela”.

O secretário-geral da OEA, 
Luis Almagro, tachou de “auto-
golpe de Estado” a manobra da 
Corte e reiterou a necessidade 
de convocar de maneira “urgen-
te” um Conselho Permanente 
conforme prevê o Artigo 20 da 
Carta Democrática.

Cerca de 20 países, dos 35 
Estados-membros, se com-
prometem em uma declaração 
conjunta a fazer um roteiro 
“no menor prazo possível” 
para “apoiar o funcionamento à 
democracia e o respeito ao Es-
tado de Direito” na Venezuela 
(Agência EFE).

1ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1017328-
46.2016.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Alessander Marcondes França Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) Eventuais interessados desconhecidos, que lhe foi proposta uma ação de Tutela Antecipada 
Antecedente por parte de Marcos Eduardo Francisco, alegando em síntese: A Associação indicada 
acima foi fundada em 15/12/2005, oportunidade em que os presentes deliberaram e aprovaram o 
Estatuto Social, bem como a eleição e a posse de sua primeira Diretoria e Conselho Fiscal, para o 
triênio 15/12/2005 a 15/15/2007, conforme ata de fundação lavrada na referida data. Após a 
deliberação e aprovação do estatuto social e após a eleição da única chapa que se apresentou para 
concorrer ao pleito, a Diretoria da Associação foi constituída da seguinte forma: Presidente Marcos 
Eduardo Francisco, Vice José Eduardo Medeiros de Carvalho, 1º Secretário Osvaldo Olinto Júnior, 2º 
Secretário Marco António Magalhães, 1º Tesoureiro Adriana Aparecida Gomes, 2º Tesoureiro José 
Bernardo da Silva Filho, Diretor Social Alice Aparecida Soares, Conselho Fiscal, Osvaldo Luis 
Alexandre, José Bernardo da Silva Filho e Marilda Francisca de Faria. Não foram eleitos suplentes 
para a Diretoria e conselho Fiscal. Tendo o autor requerido a antecipação da tutela para a nomeação 
do requerente interessado como administrador provisório da Associação denominada Associação 
Popular Fraternidade Cristã, com a procedência total da ação. Dando-se à causa o valor de 
R$1.000,00. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, 
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

provocaria insegurança jurídica. 
Também foi vetado o trecho que 
estabelece que as despesas com 
o programa virão da seguridade 
social da União, mediante contra-
partida dos municípios de pelo 
menos 10% dos recursos. 

Na justifi cativa para o veto, 
consta que essa regra atrela 
recursos da seguridade social 
a programa não vinculado dire-
tamente à saúde. A estimativa 
do impacto fi scal é de R$ 23,4 
bilhões, o que comprometeria o 
equilíbrio fi nanceiro e entraria 
em confl ito com a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal e com a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para 2017 (Ag.Senado). 
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       Controladora         Consolidado
Nota   2016      2015     2016      2015

  (reapre  (reapre
  sentado)  sentado)

Circulante         148        499 132.373  168.160
Caixa e equivalentes de caixa 6 – 11 15.304 26.412
Contas a receber de clientes 7 – – 53.461 53.137
Estoques de produtos
  e mercadorias 8 – – 43.138 62.764
Despesas antecipadas  – – 274 244
Impostos a recuperar 9 148 488 16.132 19.942
Adiantamentos a fornecedores  – – 2.204 1.930
Outros créditos 10 – – 1.860 3.731
Não circulante  180.367 198.709 204.863 224.420
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais  26 1 1.257 1.155
Aplicações financeiras 6 – – – 4.983
Partes relacionadas 11 4.926 6.131 2.655 2.420
Ativos fiscais diferidos 12 – – 12.702 12.702
Outras contas a receber 10   12.788     9.402   30.991    27.822
    17.740   15.534   47.605   49.082
Permanente
Investimentos 13 140.930 156.539 – –
Imobilizado 14 241 – 134.219 146.960
Intangível 15 21.456 26.636 23.039 28.378
  162.627 183.175 157.258 175.338

Total do ativo  180.515 199.208 337.236 392.580

             Controladora            Consolidado
Passivo e Nota       2016        2015        2016       2015
 patrimônio líquido   (reapre-  (reapre-
   sentado)  sentado)
Circulante            45              9    72.356    80.767
Fornecedores e outras 
 contas a pagar 16 42 8 27.634 27.153
Empréstimos 
 e financiamentos 17 – – 32.237 38.707
Obrigações fiscais 18 3 1 6.435 10.114
Obrigações trabalhistas 
 e encargos sociais  – – 6.050 4.793
Não circulante     81.855    85.928  151.683  178.588
Partes relacionadas 11 18.692 13.330 13.216 15.220
Provisão para perda
 investimentos 13 16.368 17.343 – –
Fornecedores e 
outras contas a pagar 16 14 – 20.162 12.729
Empréstimos
 e financiamentos 17 – – 59.211 87.201
Obrigações fiscais 18 – – 8.619 4.489
Adiantamento para 
 aumento de capital 10 46.781 55.255 46.781 55.255
Provisão para contingência 19 – – 3.694 3.694
Patrimônio líquido 22    98.615  113.271  113.197  133.225
Capital social  353.395 353.395 353.395 353.395
Resultados abrangentes  14.444 15.512 14.444 15.512
Prejuízos acumulados  (269.224) (255.636) (269.224) (255.636)
Patrimônio líquido atribuível
 aos controladores  98.615 113.271 98.615 113.271
Participação dos acionistas 
não controladores              –             –    14.582    19.954
Total do passivo e
 patrimônio líquido   180.515  199.208  337.236  392.580

Demonstrações do resultado
             Controladora             Consolidado
 Nota     2016       2015       2016         2015
   (reapre-  (reapre-
   sentado)  sentado)
Receita operacional líquida 23 – – 232.725 243.495
Custo dos produtos vendidos 24           –             – (180.998)  (194.211)
Resultado bruto  – – 51.727 49.284
Despesas/(receitas) 
 operacionais
Comerciais 25 – – (31.495) (40.992)
Administrativas e gerais 26 (7.091) (6.446) (27.812) (30.156)
Resultado de 
 equivalência patrimonial 13 (13.754) (39.617) – –
Outras receitas/(despesas) 
 operacionais 27           –            9     5.473       7.801
  (20.845) (46.054) (53.834) (63.347)
Resultado operacional antes 
 dos efeitos financeiros  (20.845) (46.054)    (2.107)   (14.063)
Resultado financeiro 28    7.257 (17.170) (12.552)   (49.317)
Resultado do exercício 
antes do IR e da CS  (13.588) (63.224)  (14.659)   (63.380)
IR e CS corrente 12 – – 17 79
IR e CS diferido 12           –           –            –              –
Prejuízo do exercício – (13.588) (63.224)  (14.642)   (63.301)
Atribuível a
Acionistas da Companhia –   (13.588) (63.224)
Participação dos 
 não controladores –      (1.054)          (77)
Prejuízo do exercício     (14.642)   (63.301)

Demonstrações do resultado abrangente
          Controladora           Consolidado
    2016       2015     2016    2015
  (reapre-  (reapre-
  sentado)  sentado)
Prejuízo do exercício (13.588) (63.224) (14.642) (63.301)
Ajuste de avaliação patrimonial 
] em coligadas (2.372) 3.962 (2.372) 3.962
Equivalência sobre ganhos/perdas 
 abrangentes em controladas    1.304             –   1.304              –
Resultado abrangente do exercício (14.656)   (59.262) (15.710)    (59.339)
Total do resultado abrangente do
  período atribuível a
Acionistas da Companhia   (14.656) (59.262)
Participação dos não controladores     (1.054)          (77)
   (15.710)   (59.339)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
    Participação 

Capital Resultado Lucros/(prejuízos)  patrimônio dos Total do
  social abrangente         acumulados Total não controladores   líquido

Saldos em 1o de janeiro de 2014 353.395 11.550 (192.412) 172.533 1.999 174.532
Ajustes de conversão de investida no exterior – 3.962 – 3.962 – 3.962
Prejuízo do exercício – – (63.224) (63.224) (77) (63.301)
Participação de não controladores            –                   –                              –            –                     18.032    18.032
Saldos em 31 de dezembro de 2015 - representado 353.395 15.512 (255.636) 113.271 19.954 133.225
Ajustes de conversão de investida no exterior – (2.372) – (2.372) – (2.372)
Ajuste variação patrimonial de controlada – 1.304 – 1.304 – 1.304
Prejuízo do exercício – – (13.588) (13.588) (1.054) (14.642)
Participação de não controladores            –                  –                              –            –                      (4.318)     (4.318)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 353.395         14.444                  (269.224)   98.615                     14.582  113.197

Demonstrações dos fluxos de caixa
         Controladora        Consolidado
     2016        2015     2016        2015
Fluxo de caixa das atividades  (reapre-  (reapre
 operacionais  sentado)  sentado)
Resultado do exercício (13.588) (63.224) (13.588) (63.224)
Ajuste para reconciliar o resultado do 
 exercício com recursos provenientes 
 de atividades operacionais
Depreciação e amortização 5.329 5.300 17.514 19.343
Resultado de equivalência patrimonial 13.754 39.617 – -
Ajustes de conversão de investida no exterior – – (2.372) 3.962
Ajuste avaliação patrimonial de controlada – – 1.304 –
Ajustes de conversão de adiantamento 
 para aumento de capital (8.662) – (8.474) –
Participação de não controladores – – (1.054) (77)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa – – – 11.112
Provisão para contingência – – – 1.863
Juros sobre empréstimos e financiamentos – 18.146 14.903 49.211
Impostos diferidos           –            –           –             –
 (3.167) (161) 8.233 22.190
Variações nos ativos e 
 passivos operacionais
Contas a receber – – (324) 11.103
Estoques – – 19.626 29.209
Impostos a recuperar 340 (128) 3.810 2.543
Despesas antecipadas – – (30) (7)
Adiantamento a fornecedores – – (274) 2.065
Outros recebíveis (3.386) (2.630) (1.298) (8.505)
Depósitos judiciais (25) (1) (102) (8)
Participação de não controladores – – (4.318) 18.032
Fornecedores e outras contas a pagar 48 (43) 7.914 (13.119)
Obrigações trabalhistas e sociais – – 1.257 (579)
Obrigações fiscais           2             1       451     7.757
   (3.021)     (2.801)  26.712    48.491
Recursos líquidos utilizados
  nas atividades operacionais   (6.188)    (2.962)  34.945   70.681
Fluxo de caixa das atividades
 de investimentos
Investimentos – 336 – -
Imobilizado (270) – 566 (6.274)
Intangível (120) (46) – (565)
Aplicações financeiras de longo prazo        –             –    4.983     (4.983)
Recursos líquidos utilizados 
 das atividades operacionais      (390)         290    5.549  (11.822)
Fluxo de caixas nas atividades
 de financiamentos
Empréstimos e financiamentos
 de curto e longo prazo:
Pagamentos – (156) (63.145) (81.892)
Captações – – 13.782 32.018
Partes relacionadas    6.567      2.827 (2.239)     3.187
Recursos líquidos provenientes das
 atividades de financiamentos    6.567     2.671  (51.602)  (46.687)
Variação no caixa 
 e equivalentes de caixa        (11)            (1) (11.108)   12.172
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do período 11 12 26.412 14.240
Caixa e equivalentes de caixa
 no fim do período           –           11  15.304    26.412
        (11)            (1) (11.108)    12.172

1. Contexto operacional - A BSB Participações S.A. (“Companhia” ou “BSB”) possui 
sua sede localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2012, 9º andar, na Cidade de 
São Paulo - SP. Seu objeto social é a participação no capital social de outras socieda-
des, comerciais ou civis, nacionais ou estrangeiras, na qualidade de sócia, acionista, 
quotista ou similar. Em 29 de junho de 2012, os acionistas aprovaram por unanimidade 
a alteração do tipo jurídico da Companhia de empresária limitada para sociedade por 
ações, passando de BSB Participações Ltda. para BSB Participações S.A., aprovan-
do também o novo estatuto social. Com a aprovação da alteração do tipo societário, a 
Companhia converteu as quotas representativas do capital social em ações pelo mesmo 
valor, não havendo, portanto, qualquer tipo de alteração no capital social da Companhia. 
A Companhia atua: a) Na fabricação, confecção, comercialização, marketing, importação 
e exportação de calçados de segurança, de equipamentos de proteção para segurança 
individual do trabalho, de acessórios de vestuário para segurança individual do trabalho, 
em couros e seus derivados e de outros materiais, de calçados em geral de uso comum 
de couros e de outros materiais; b) No beneficiamento, industrialização, comercializa-
ção, importação e exportação de couros e peles e de seus derivados; c) Na prestação 
de serviços a outras Companhias comerciais e industriais de setor correlatos ao objeto 
social; d) Na fabricação de solas, palmilhas e outros produtos do reaproveitamento de 
couros e peles; e) Na representação comercial de outras sociedades nacionais ou es-
trangeiras, por conta própria ou de terceiros; f) Na participação em outras Sociedades 
como quotista ou acionista; g) Com arrendamento de seus bens móveis ou imóveis. 
Suas principais controladas e seu ramo de atuação são descritas abaixo: BSB Equi-
pamentos de Proteção Individual S.A. - A BSB Equipamentos de Proteção Individual 
S.A. possui sua sede na Cidade de São Paulo – SP e foi constituída no dia 20 de outubro 
de 2008. Em 30 de março de 2011, os acionistas aprovaram por unanimidade a altera-
ção do tipo jurídico dessa investida de sociedade empresária limitada para sociedade 
por ações, passando de BSB Produtora de Equipamentos de Proteção Individual Ltda. 
para BSB Produtora de Equipamentos de Proteção Individual S.A., aprovando também 
o novo estatuto social. Com a aprovação da alteração do tipo societário, essa investida 
converteu as suas quotas representativas do capital social em ações pelo mesmo valor, 
não havendo, portanto, qualquer tipo de alteração no capital social dessa investida. Sua 
atividade consiste na fabricação, comercialização, marketing, importação e exportação 
de calçados de segurança, de equipamentos de proteção para segurança individual do 
trabalho, de acessórios de vestuário para segurança individual do trabalho, em cou-
ros e seus derivados e de outros materiais, de calçados em geral de uso comum de 
couros e de outros materiais; comercialização, importação e exportação de couros e 
peles e de seus derivados; fabricação de equipamentos e acessórios para segurança 
pessoal e profissional. Londrina Equipamentos de Proteção Individual Ltda. - Con-
trolada indireta com sede na Cidade de Apucarana (PR) e foi constituída em 29 de 
setembro de 2008. Sua atividade consiste na comercialização, marketing, importação, 
exportação de calçados de segurança, de equipamentos de proteção para segurança 
individual do trabalho, de acessórios de vestuário para segurança individual do trabalho, 
em couros e seus derivados, e de outros materiais, de calçados em geral de uso comum 
de couros e outros materiais e participação em outras sociedades como quotista ou 
acionista. Marseg S.R.L. - Controlada direta com início das operações em 2008 por 
projeto estruturado entre a Companhia e outro acionista. O início do negócio consistiu 
no fornecimento de matérias-primas e insumos pela Companhia com a consequente 
capitalização desses materiais nessa investida em junho de 2011. Tem sede na Cidade 
de Assunção (Paraguai). O objeto social da Sociedade é a importação, compra, venda, 
distribuição e/ou representação de produtos, bens e serviços relacionados à segurança 
industrial. 2. Entidades do grupo - As demonstrações contábeis consolidadas incluem 
as informações da Companhia e das suas controladas:

Porcentagem de participação
Controladas diretas       2016        2015
BSB Equipamentos de Proteção 
Individual S.A. – BRASIL 100,00% 100,00%

BSB International S.A. – CHILE 100,00% 100,00%
GSP Holding GMBH – ÁUSTRIA 100,00% 100,00%
Marseg S.R.L – PARAGUAI 53,90% 90,00%
Inversiones Raquitue Ltd – CHILE 100,00% 100,00%

Porcentagem de Participação
Controladas indiretas       2016        2015
BSB International S.A.:
Inversiones BSB Chile Ltda. – CHILE 100,00% 100,00%
GSP Holding GMBH:
Londrina EPI Ltda. – BRASIL 99,99% 99,99%
Guardian Capital Ventures Ltda. – ILHAS VIRGENS 100,00% 100,00%
Asvic Participações Ltda.–BRASIL 99,99% 99,99%
As informações referentes as investidas, quanto aos ativos líquidos, passivos, patrimônio 
liquido e resultado estão apresentados na nota explicativa 13. 3. Base de preparação - 
Declaração de conformidade - As presentes demonstrações contábeis foram prepara-
das de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil os pronunciamentos do 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A emissão das demonstrações contábeis 
foi autorizada pelo Conselho de Administração em 03 de março de 2017. a) Base de 
mensuração - As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histó-
rico. b) Moeda funcional e moeda de apresentação - A moeda funcional de uma enti-
dade é a moeda do ambiente econômico primário em que ela opera. As demonstrações 
contábeis são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. c) 
Uso de estimativa e julgamento - A preparação das demonstrações contábeis de acor-
do com as normas do CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e 
premissas que afetam a apresentação e os valores reportados de ativos, passivos, recei-
tas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e 
premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação às estimativas 
contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em 
quaisquer exercícios futuros afetados. As informações sobre os julgamentos efetuados 
pela Administração referente ao uso de estimativas e julgamentos adotados e que apre-
sentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis da Compa-
nhia estão incluídas na Nota Explicativa nº 29 - Instrumentos financeiros. As informações 
sobre incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de 
resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro estão incluídas nas 
seguintes notas explicativas: • Nota Explicativa nº 11 - partes relacionadas; • Nota Expli-
cativa nº 14 - vida útil de ativo imobilizado; • Nota Explicativa nº 15 – vida útil de ativo 
intangível; • Nota Explicativa nº 19 – obrigações contingenciais (fiscais, sociais e traba-
lhistas). 4. Apresentação das demonstrações e principais políticas contábeis - As 
políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consis-
tente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Base de 
consolidação - i) Investimentos em coligadas - As coligadas são aquelas entidades 
nas quais a Companhia, direta ou indiretamente, tenha influência significativa, mas não 
controle, sobre as políticas financeiras e operacionais. A influência significativa suposta-
mente ocorre quando a Companhia, direta ou indiretamente, mantém entre 20 e 50 por 
cento do poder votante de outra entidade. Os investimentos em coligadas são contabili-
zados por meio do método de equivalência patrimonial e são reconhecidos inicialmente 
pelo custo. Quando a participação do Grupo nos prejuízos de uma companhia investida 
cujo patrimônio líquido tenha sido contabilizado exceda a sua participação acionária 
nessa companhia registrada por equivalência patrimonial, o valor contábil daquela parti-
cipação acionária, incluindo quaisquer investimentos de longo prazo, é reduzido a zero, 
então, é constituída uma provisão para a perda de investimentos. ii) Transações elimi-
nadas na consolidação - Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou 
despesas derivadas de transações intragrupo, são eliminados na preparação das de-
monstrações financeiras consolidadas. Ganhos não realizados oriundos de transações 
com companhias investidas registradas por equivalência patrimonial são eliminados 
contra o investimento na proporção da participação do Grupo na Companhia investida. 
b) Transação em moeda estrangeira - Transações em moeda estrangeira são conver-
tidas para a moeda funcional da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas das tran-
sações. Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras 
na data de apresentação são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio 
apurada naquela data. O ganho ou perda cambial em itens monetários é a diferença 
entre o custo amortizado da moeda funcional no começo do período, ajustado por juros 
e pagamentos efetivos durante o período, e o custo amortizado em moeda estrangeira à 
taxa de câmbio no final do período de apresentação. Itens não monetários que sejam 
medidos em termos de custos históricos em moeda estrangeira são convertidos pela 
taxa de câmbio apurada na data da transação. c) Instrumentos financeiros - i) Ativos 
financeiros não derivativos - A Companhia reconhece os empréstimos e recebíveis 
(incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) inicialmente na 
data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos ini-
cialmente na data da negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das 
disposições contratuais do instrumento. A Companhia desreconhece um ativo financeiro 
quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram ou quando a Compa-
nhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo 
financeiro em uma transação na qual essencialmente todos os riscos e benefícios da ti-
tularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada ou 
retida pela Companhia nos ativos financeiros são reconhecidos como um ativo ou passi-
vo individual. Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apre-
sentado no balanço patrimonial quando e somente quando, a Companhia tenha o direito 
legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de 
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. A Companhia classifica os ativos 
financeiros não derivativos como empréstimos e recebíveis. Ativos financeiros regis-
trados pelo valor justo por meio do resultado - Um ativo financeiro é classificado pelo 
valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para negociação 
e seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros 
são designados pelo valor justo por meio do resultado se a Companhia gerencia tais in-
vestimentos e toma decisões de compra e venda baseada em seus valores justos de 
acordo com a gestão de riscos documentada e a estratégia de investimentos da Compa-
nhia. Os custos da transação, após o reconhecimento inicial, são reconhecidos no resul-
tado quando incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resul-
tado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhe-
cidas no resultado do exercício. Empréstimos e recebíveis - São ativos financeiros com 
pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são 
reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação 
atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos 
pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer 
perda por redução ao valor recuperável. Os empréstimos e os recebíveis abrangem cai-
xa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes e outros recebíveis. Caixa e 
equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e in-
vestimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos, a partir da 
data da contratação. Os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, 
e são utilizadas na gestão das obrigações de curto prazo. ii) Passivos financeiros não 
derivativos - A Companhia reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordina-
dos inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros 
são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se torna 
uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Companhia baixa um passivo 
financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. A 
Companhia classifica os passivos financeiros não derivativos na categoria de outros 
passivos financeiros. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor 
justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento 
inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do méto-
do dos juros efetivos. A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivati-
vos: empréstimos e financiamentos, fornecedores e outras contas a pagar. Limites de 
cheques especiais que tenham que ser pagos à vista e que façam parte integrante da 
gestão de caixa da Companhia são incluídos como um componente dos equivalentes de 
caixa para fins de demonstração dos fluxos de caixa. iii) Capital social - Ações ordiná-
rias - Ações ordinárias são classificadas como patrimônio líquido. Custos adicionais di-
retamente atribuíveis à emissão de ações são reconhecidos como dedução do patrimô-
nio líquido, líquido de quaisquer efeitos tributários. Os dividendos mínimos obrigatórios 
conforme definido em estatuto e na Lei nº 6.404/76 são reconhecidos como passivo. Vide 
Nota Explicativa nº 22. d) Imobilizado - Reconhecimento e mensuração - Itens do 
imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido 
de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acu-
muladas. O custo de ativos construídos pela própria Companhia inclui o custo de mate-
riais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condi-
ção necessários para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela 
Administração. Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas 
são registradas como itens individuais (componentes principais) de imobilizado. Ganhos 
e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre 
os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconheci-
dos líquidos dentro de outras receitas (despesas) operacionais no resultado. i) Custos 
subsequentes - Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que seja prová-
vel que benefícios futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia. 
Gastos de manutenção e reparos recorrentes são registrados no resultado. ii) Deprecia-
ção - Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do 
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exercício baseado na vida útil-econômica estimada de cada componente. Terrenos não 
são depreciados. Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são 
instalados e estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, 
do dia em que a construção é finalizada e o ativo está disponível para utilização. As vidas 
úteis médias estimadas para o exercício corrente e comparativo são as seguintes:
Edifícios 30 anos
Máquinas e equipamentos 13 anos
Móveis e utensílios 8 anos
Instalações 11 anos
Veículos 4 anos
Equipamentos de informática 5 anos
Benfeitorias em bens de terceiros 30 anos
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada 
encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mu-
dança de estimativas contábeis. e) Intangível - Direito de uso de sistema - Outros ati-
vos intangíveis que são adquiridos pelo grupo e que têm vidas úteis finitas são mensu-
rados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e das perdas por redução ao 
valor recuperável acumulada. Amortização - A amortização é reconhecida no resultado 
baseando-se no método linear considerando as vidas úteis estimadas dos ativos intan-
gíveis, a partir da data em que estes estão disponíveis para uso. f) Estoques - Os esto-
ques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo 
dos estoques é baseado no princípio da média ponderada e inclui gastos incorridos na 
aquisição de estoques, acrescidos de gastos relativos a transportes, custos de produção 
e transformação, impostos não recuperáveis e outros custos incorridos em trazê-los às 
suas localizações e condições existentes. No caso dos estoques manufaturados e pro-
dutos em elaboração, o custo inclui uma parcela dos custos gerais de fabricação basea-
do na capacidade operacional normal. O valor realizável líquido é o preço estimado de 
venda no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados de conclusão e 
despesas de vendas. g) Redução ao valor recuperável - impairment - i) Ativos finan-
ceiros - Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é 
avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha 
ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se 
uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento 
inicial do ativo e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa 
futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável. A evidência ob-
jetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não pagamento ou 
atraso no pagamento por parte do devedor, indicações de que o devedor ou emissor 
entrará em processo de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para um 
título. ii) Ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado - A Companhia con-
sidera evidência de perda de valor de ativos mensurados pelo custo amortizado tanto no 
nível individualizado como no nível coletivo. Ativos individualmente significativos são 
avaliados quanto à perda de valor específico. Todos os recebíveis individualmente signi-
ficativos identificados como não tendo sofrido perda de valor individualmente são então 
avaliados coletivamente quanto a qualquer perda de valor que tenha ocorrido, mas não 
tenha sido ainda identificada. Ativos individualmente importantes são avaliados coletiva-
mente quanto à perda de valor por agrupamento conjunto desses títulos com caracterís-
ticas de risco similares. Ao avaliar a perda de valor recuperável de forma coletiva a 
Companhia utiliza tendências históricas da probabilidade de inadimplência, do prazo de 
recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para refletir o julgamento da 
administração quanto às premissas se as condições econômicas e de crédito atuais são 
tais que as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que as sugeridas 
pelas tendências históricas. Uma redução do valor recuperável com relação a um ativo 
financeiro medido pelo custo amortizado é calculada como a diferença entre o valor 
contábil e o valor presente dos futuros fluxos de caixa estimados descontados à taxa de 
juros efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em 
uma conta de provisão contra recebíveis, quando aplicável. Os juros sobre o ativo que 
perdeu valor continuam sendo reconhecidos através da reversão do desconto. Quando 
um evento subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de 
valor é revertida e registrada no resultado. A Administração da Companhia não identifi-
cou qualquer evidência que justificasse a necessidade de provisão para recuperabilida-
de. iii) Ativos não financeiros - Os valores contábeis dos ativos não financeiros da 
Companhia, que não os estoques e o Imposto de Renda e Contribuição Social deferidos, 
são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor 
recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado. 
Uma perda por redução no valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo 
ou UGC (Unidade Geradora de Caixa) exceder o seu valor recuperável. O valor recupe-
rável de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso e o valor 
justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros 
estimados são descontados aos seus valores presentes através da taxa de desconto 
antes de impostos que reflita as condições vigentes de mercado quanto ao período de 
recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo. Perdas por redução no valor 
recuperável são reconhecidas no resultado. As perdas de valor recuperável são reverti-
das somente na condição em que o valor contábil do ativo não exceda o valor contábil 
que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor 
não tivesse sido reconhecida. A Administração da Companhia não identificou qualquer 
evidência que justificasse a necessidade de provisão para recuperabilidade em 31 de 
dezembro de 2016 e 2015. h) Benefícios a empregados - i) Benefícios de curto 
prazo a empregados - Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são 
mensuradas em uma base não descontada e são incorridas como despesas, conforme 
o serviço relacionado seja prestado. O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser 
pago sob os planos de bonificação em dinheiro ou participação nos lucros de curto 
prazo se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva de pagar esse valor em 
função de serviço passado prestado pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada 
de maneira confiável. a) Provisões - Uma provisão é reconhecida, em função de um 
evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser 
estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para 
liquidar a obrigação. As provisões são registradas no resultado tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido b) Receita operacional - i) Venda de merca-
dorias - A receita operacional da venda de mercadorias no curso normal das atividades 
é medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber. A receita operacio-
nal é reconhecida quando existe evidência convincente que os riscos e benefícios mais 
significativos inerentes a propriedade dos bens foram transferidos para o comprador, que 
for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para a Companhia, que os 
custos associados e a possível devolução de mercadorias pode ser estimada de manei-
ra confiável, que não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos, e que o valor da 
receita operacional possa ser mensurada de maneira confiável. Caso seja provável que 
descontos serão concedidos e o valor possa ser mensurado de maneira confiável, então 
o desconto é reconhecido como uma redução da receita operacional conforme as ven-
das são reconhecidas. O momento correto da transferência de riscos e benefícios varia 
dependendo das condições individuais do contrato de venda, mas normalmente coincide 
com o momento da retirada do produto vendido. Receitas financeiras e despesas fi-
nanceiras - As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas de juros sobre 
aplicações financeiras e variação cambial ativa. A receita de juros é reconhecida no re-
sultado, por meio do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem basi-
camente despesas com juros sobre empréstimos, líquidas do desconto do valor presen-
te das provisões e variação cambial passiva. Custos de empréstimos que não são dire-
tamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável são 
mensurados no resultado por meio do método de juros efetivos. c) Imposto de Renda e 
Contribuição Social - O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício corren-
te e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 
10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para Imposto de Renda e 9% sobre o 
lucro tributável para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, e consideram a compen-
sação de prejuízos fiscais e base negativa de Contribuição Social, limitada a 30% do 
lucro real. d) Informação por segmento - São considerados como único segmento a 
produção equipamentos de proteção individual no processamento de couro para a ma-
nufatura comercial de diversos calçados, luvas e botas impermeáveis. O fator principal 
que faz com que o controle gerencial da Companhia seja o conjunto dos negócios de 
proteção individual é a complementaridade na comercialização desses produtos. A 
Companhia não administra os resultados operacionais de calçados, luvas e botas sepa-
radamente. e) Aspectos ambientais - A Companhia considera que suas instalações e 
atividades estão sujeitas as regulamentações ambientais. A Companhia acredita que 
nenhuma provisão para perdas relacionadas a assuntos ambientais é requerida atual-
mente, baseada nas atuais leis e regulamentos em vigor. f) Determinação do ajuste a 
valor presente - A Companhia entende que as contas a receber de clientes e contas a 
pagar não sofrem impactos significativos de ajuste a valor presente devido à rápida rea-
lização de recebimento e pagamento. g) Novos pronunciamentos - Uma série de novas 
normas ou alterações de normas e interpretações serão efetivas para exercícios inicia-
dos a partir de 1º de janeiro de 2017. A Companhia está avaliando os efeitos que essas 
normas e interpretações poderão ter nas demonstrações financeiras e nas suas divulga-
ções, a saber:  • IFRS 9 Financial Instruments (Instrumentos Financeiros); • IFRS 15 
Revenue from Contracts with Customers (Receita de Contratos com Clientes); • IFRS 16 
Leases (Arrendamentos). • Modificações à IAS 7/ CPC 26 – Apresentação das demons-
trações contábeis. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda não emitiu pronuncia-
mento contábil ou alteração nos pronunciamentos vigentes correspondentes a todas as 
novas IFRS. Portanto, a adoção antecipada dessas IFRS não é permitida para entidades 
que divulgam as suas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. 5. Determinação do valor justo - Diversas políticas e divulgações 
contábeis da Companhia exigem a determinação do valor justo, tanto para os ativos e 
passivos financeiros como para os não financeiros. Os valores justos têm sido apurados 
para propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos abaixo. Quando 
aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos va-
lores justos são divulgadas nas notas específicas àquele ativo ou passivo. Caixa e 
equivalentes de caixa - Os valores contábeis informados no balanço patrimonial apro-
ximam-se dos valores justos em virtude do curto prazo de vencimento destes instrumen-
tos. Contas a receber e outros recebíveis - O valor justo de contas a receber e outros 
recebíveis é estimado como valor presente de fluxos de caixas futuros. Devido ao curto 
prazo para realização dos recebíveis, a Companhia opta por não adotar taxas para cál-
culo do valor justo. Passivos financeiros não derivativos - O valor justo, que é determi-
nado para fins de divulgação, é calculado baseando-se no valor presente do principal e 
fluxos de caixa futuros, descontados pela taxa de mercado dos juros apurados na data 
de apresentação das demonstrações contábeis. 6. Caixa e equivalentes de caixa - As 
disponibilidades e aplicações financeiras são os itens do balanço patrimonial que são 
apresentados na demonstração dos fluxos de caixa como caixa e equivalentes de caixa, 
e são assim apresentadas:
    Controladora        Consolidado
  2016   2015     2016     2015
Bancos conta movimento – 11 7.012 24.283
CDB – DI – – 8.292 7.112
 – 11 15.304 31.395
Circulante – 11 15.304 26.412
Não Circulante – – – 4.983
As aplicações financeiras de curto prazo são de alta liquidez prontamente conversíveis 
em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mu-
dança de valor. As aplicações são remuneradas por taxas variáveis, principalmente CDI, 
tendo como contraparte bancos de primeira linha. A exposição da Companhia e suas 
controladas a riscos de taxas de juros e uma análise de sensibilidade para ativos e 
passivos financeiros são divulgadas na Nota Explicativa nº 21.
7. Contas a receber de clientes  Controladora        Controladora
 2016 2015     2016     2015
Clientes nacionais – – 62.591 57.434
Clientes estrangeiros – – 2.266 7.009
Provisão Estimada para Créditos 
 de Liquidação Duvidosa (PCLD) – – (11.396) (11.306)
 – – 53.461 53.137
  Controladora        Controladora
 2016 2015     2016     2015
Duplicatas a vencer – – 48.145 51.035
Duplicatas vencidas
De 1 a 30 dias – – 1.167 642
De 31 a 60 dias – – 297 243
De 61 a 90 dias – – 1.333 226
Acima de 90 dias – – 13.915 12.297
 – – 64.857 64.443
Conforme CPC 39 – Instrumentos financeiros, segue a movimentação da PCLD:
  Controladora         Consolidado
 2016 2015     2016     2015
Saldo inicial – – 11.306 284
(+) Adições – – 90 11.022
(–) baixas – – – –
 – – 11.396 11.306

Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia e suas controladas mantinha R$ 22.328 (R$ 
22.703 em 31 de dezembro de 2015) referente a títulos a receber de clientes em carteira 
de cobrança junto a instituições financeiras, com o objetivo de cobertura de crédito, 
exigido como garantia a captações de empréstimos efetuadas. A exposição da Compa-
nhia a riscos de crédito, moeda e perdas por redução no valor recuperável relacionadas 
às contas a receber de clientes e a outras contas, são divulgadas na Nota Explicativa 
nº 21. Reapresentação de saldo - A Administração da Companhia realizou ajuste de 
R$11.112, na controlada direta BSB Equipamentos de Proteção Individual S.A., referen-
te a saldos de contas a receber que possuía liquidação duvidosa já no exercício de 2015, 
dessa forma os ajustes foram efetuados no exercício citado, conforme segue:
Ativo        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
Circulante sentado)  sentado)
Demais contas do Ativo Circulante 499 – 499
Total do ativo circulante 499 – 499
Não Circulante
Demais contas do Ativo Circulante 42.170 – 42.170
Investimento 167.651 (11.112) 156.539
Total do ativo não circulante 209.821 (11.112) 198.709
Total do Ativo 209.822 (11.112) 199.208
        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
Circulante sentado)  sentado)
Demais passivos circulantes 9 – 9
Total do passivo circulante 9 – 9
Não Circulante
Demais passivos não circulantes 85.928 – 85.928
Total do passivo não circulante 85.928 – 85.928
Patrimônio líquido
Demais Contas PL 368.907 – 368.907
Prejuízos acumulados (244.524) (11.112) (255.524)
Total do patrimônio líquido 124.383 (11.112) 113.271
Total do Passivo e patrimônio líquido 210.320 (11.112) 199.208
DRE        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre
 sentado)  sentado)
Receita operacional líquida – – 291.292
Custo dos produtos vendidos – – (250.350)
Resultado bruto – – 40.942
Despesas comerciais – – –
Despesas gerais e administrativas (6.446) – (6.446)
Resultado de equivalência patrimonial (28.505) (11.112) (39.617)
Outras receitas/despesas operacionais 9 – 9
Resultado antes do resultado financeiro (34.942) – (46.054)
Prejuízo do exercício (52.189) (11.112) (63.301)
        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
Circulante sentado)  sentado)
Demais contas do Ativo Circulante 115.023 – 115.023
Contas a receber 53.519 (382) 53.137
Total do ativo circulante 168.642 (382) 168.160
Não Circulante
Contas a receber 10.730 (10.730) –
Demais contas do Ativo Circulante 224.420 – 224.420
Total do ativo não circulante 235.150 (10.730) 224.420
Total do Ativo 403.692 (11.112) 392.580
        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
Circulante sentado)  sentado)
Demais passivos circulantes 80.767 – 80.767
Total do passivo circulante 80.767 – 80.767
Não Circulante
Demais passivos não circulantes 178.588 – 178.588
Total do passivo não circulante 178.588 – 178.588
Patrimônio líquido
Demais Contas PL 368.907 – 368.907
Prejuízos acumulados (244.524) (11.112) (255.524)
Total do patrimônio líquido 124.383 (11.112) 113.271
Total do Passivo e patrimônio líquido 403.692 (11.112) 392.580
DRE - Consolidado        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
 sentado)  sentado)
Receita operacional líquida 243.495 – 291.292
Custo dos produtos vendidos (194.211) – (250.350)
Resultado bruto 49.284 – 40.942
Despesas comerciais (29.880) (11.112) (40.992)
Despesas gerais e administrativas (30.156) – (30.156)
Outras receitas/despesas operacionais 7.801 – 7.801
 (52.235) (11.112) (63.347)
Resultado Financeiro (49.317) – (49.317)
IR/CS 79 – 79
Prejuízo do exercício (52.189) (11.112) (63.301)
8. Estoques de produtos e mercadorias
      Controladora       Consolidado
   2016  2015    2016    2015
Matérias-primas e almoxarifados – – 21.233 47.449
Produtos em elaboração – – 2.179 1.604
Produtos acabados – – 19.726 13.711
 – – 43.138 62.764
A Administração concluiu o processo de melhorias nas alocações dos gastos gerais de 
fabricação, que estavam alocados por planilhas eletrônicas. Agora, todos os dispêndios 
são compilados no sistema integrado de custeio.
9. Impostos a recuperar      Controladora       Consolidado
   2016  2015    2016    2015
Imposto Circulação de Mercadorias e Serviços – – 11.789 14.525
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF – 488 533 1.407
Crédito PIS/COFINS/IPI – – 859 797
IRPJ a recuperar 148 – 611 346
CSCL a recuperar – – 53 53
IVA a recuperar (tributo internacional) – – 2.287 2.759
Outros – – – 55
Ativo não circulante 148 488 16.132 19.942
10. Outros créditos      Controladora       Consolidado
   2015 2014    2015    2014
Banco do Brasil – – 1.250 1.250
Montreal Equipamentos de
  Prote. Individual Ltda. 3.178 3.184 15.451 12.701
Nasser LB Gerenciamento de Obras Ltda. 2.383 2.383 2.383 2.383
I.Hudson & Hawke Corp – – 1.468 1.658
Recebíveis de minoritários – – 2.090 1.466
Outros valores a receber 7.227 3.835 10.209 12.095
 12.788 9.402 32.851 31.553
Ativo circulante – – 1.860 3.731
Ativo não circulante 12.788 9.402 30.991 27.822

Não é procedimento do Grupo constituir provisão para saldos sem movimentação de 
longa data. 11. Partes relacionadas - Remuneração do pessoal-chave da Adminis-
tração - A Controlada direta BSB Equipamentos de Proteção Individual S.A. remunerou 
seus Administradores, conforme valores demonstrados abaixo:
      Controladora       Consolidado
   2016  2015    2016    2015
Salários e ordenados – – 2.991 1.989
Assistência Médica – – 146 47
 – – 3.137 2.036
A Companhia não possui outros tipos de remuneração, tais como, benefícios pós-empre-
go, outros benefícios de longo prazo ou benefícios de rescisão de contrato de trabalho. 
Benefícios a empregados - A Companhia fornece aos seus colaboradores benefícios 
que englobam basicamente: seguro de vida, assistência médica, assistência odontoló-
gica, o fornecimento de vale-refeição e transporte. A Companhia inclui em suas políticas 
de recursos humanos, o Plano de Participação nos Resultados (PPR), sendo elegível a 
todos os colaboradores com vínculo empregatício formal. As metas e critérios de sele-
ção e distribuição da verba de premiação são acordados entre as partes, incluindo os 
sindicatos que representam os colaboradores, com objetivo de ganhos de produtividade, 
de competitividade e de motivação e engajamento dos participantes. Os montantes refe-
rentes a benefícios a empregados estão apresentados abaixo:
      Consolidado
  2016   2015
Vale transporte 1.419 1.141
Assistência Médica 144 749
 1.563 1.890
Outras transações com partes relacionadas - Os principais saldos de ativos e pas-
sivos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, bem como as transações que influenciaram 
o resultado do exercício, relativas a operações com partes relacionadas, decorrem 
principalmente de transações com acionistas e Companhias ligadas do mesmo grupo 
econômico.
                              Controladora                                 
               Ativos         Passivos        Resultado
  2016 2015 2016 2015 2016 2015
Inversiones BSB Chile Ltda. 3.259 3.904 – – – –
BSB Equipamentos
 de Proteção Individual S.A. – 1 9.492 4.130 – –
BSB International S.A. 562 1.210 – – – –
Heber Participações S.A. 800 800 9.200 9.200 – –
BERF Participações S.A. 35 35 – – – –
JBF Participações S.A. 35 35 – – – –
JUFERB Participações S.A. 35 35 – – – –
REIVO Participações S.A. 35 35 – – – –
SRB Participações S.A. 35 35 – – – –
VIAMAR Participações S.A. 35 35 – – – –
Inversiones Raquitue SpA 6 6 – – – –
Venesa SRL – – – –
 4.926 6.131 18.692 13.330 – –
                               Consolidado                                  
               Ativos      Passivos       Resultado
  2016   2015  2016 2015 2016 2015
Tinto Holding Ltda. 1.645 940 4 – – –
Heber Participações S.A. 800 800 9.200 9.647 – –
BERF Participações S.A. 35 35 – – – –
JBF Participações S.A. 35 35 – – – –
JUFERB Participações S.A. 35 35 – – – –
REIVO Participações S.A. 35 35 – – – –
SRB Participações S.A. 35 35 – – – –
VIAMAR Participações S.A. 35 35 – – – –
Andres Gwynn – 470 – – – –
Veneza Participações Ltda. – – 4.012 5.573 – –
 2.655 2.420 13.216 15.220 – –
12. Ativo fiscal diferido - Impostos diferidos Consolidados - O Imposto de Renda e a 
Contribuição Social diferidos são provenientes da controlada direta BSB Equipamentos 
de Proteção Individual Ltda., como segue:
                Ativos          Passivos        Resultado
    2016    2015  2016 2015  2016 2015
Prejuízo Fiscal
 a compensar 12.702 12.702 – – – –
 12.702 12.702 – – – –
Conciliação do Imposto de Renda e Contribuição Social - correntes e diferidos 
- A conciliação da despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social no resultado é 
demonstrada a seguir:     2016      2015
Resultado do exercício antes dos impostos (13.588) (63.224)
Alíquota nominal 34% 34%
IR e CS à alíquota nominal (4.620) (21.496)
Ajuste do Imposto de Renda e Contribuição Social 4.676 12.836
Diferenças temporárias – –
Diferenças permanentes 4.676 12.836
Compensação prejuízo fiscal e base negativa 56 –
Prejuízo fiscal e base negativa – 8.660
Imposto correntes – –
Imposto diferido – –
Alíquota efetiva de impostos 0% 0%
As diferenças temporárias dedutíveis e os prejuízos fiscais acumulados não prescrevem 
de acordo com a legislação tributária vigente. Os prejuízos fiscais do Imposto de Renda 
e a base negativa da Contribuição Social tem sua compensação limitada à base de 
30% dos lucros tributáveis, sem prazo de prescrição. 13. Investimentos - Abertura dos 
investimentos
Em 31 de dezembro de 2015  Patrimônio Resultado
 Participação        líquido   exercício
BSB Equip. Prot. Individual S.A. (I) 100,00% 134.158 (36.496)
BSB International S.A. (II) 100,00% (8.827) (1.946)
Inversiones Raquitue Ltda. 100,00% 2.087 217
GSP Holding GMBH 100,00% (8.516) 198
Marseg (IV) 90,00% 22.548 (1.797)
Em 31 de dezembro de 2016  Patrimônio Resultado
 Participação        líquido   exercício
BSB Equip. Prot. Individual S.A. (I) 100,00% 122.226 (11.931)
BSB International S.A. (II) 100,00% (7.858) (86)
Inversiones Raquitue Ltda. 100,00% 1.561 (323)
GSP Holding GMBH 100,00% (8.510) (43)
Marseg (IV) 53,90% 31.804 (2.463)

 BSB Equipamentos de BSB Inter- GSP  Inversiones 
 Proteção Individual S.A. national S.A. Holding GMBH Marseg Raquitue Ltd.    Total
Movimentação
Saldo em 31/12/2014 (investimentos) 170.654 – – 17.963 663 189.280
Saldo em 31/12/2014 (provisão perda de investimentos) – (5.475) (8.618) – – (14.093)
Saldos líquidos em 01/01/2015 170.654 (5.475) (8.618) 17.963 663 175.187
Valor a capitalizar – – – – (336) (336)
Aumento de capital
Ganho de capital
Equivalência patrimonial (36.496) (1.946) 198 (1.590) 217 (39.617)
CTA – investimentos exterior – (1.906) (96) 3.920 1.544 3.962
Saldos líquidos em 31/12/2015 134.158 (8.827) (8.516) 20.293 2.088 139.196
Saldo em 31/12/2015 (investimentos) 134.158 – – 20.293 2.088 156.539
Saldo em 31/12/2015 (provisão perda de investimentos) – (8.827) (8.516) – – (17.343)
Movimentação
Saldo em 31/12/2015 (investimentos) 134.158 – – 20.293 2.088 156.539
Saldo em 31/12/2015 (provisão perda de investimentos) – (8.827) (8.516) – – (17.343)
Saldos líquido em 1º de janeiro de 2016 134.158 (8.827) (8.516) 20.293 2.088 139.196
Valor a capitalizar
Aumento de capital – – – – 188 188
Ajuste variação patrimonial – – – 1.304 – 1.304
Equivalência patrimonial (11.931) (86) (43) (1.371) (323) (13.754)
CTA – investimentos exterior – 1.055 49 (3.084) (392) (2.372)
Saldos líquidos em 31/12/2016 122.227 (7.858) (8.510) 17.142 1.561 124.562
Saldo em 31/12/2016 (investimentos) 122.227 – – 17.142 1.561 140.930
Saldo em 31/12/2016 (provisão perda de investimentos) – (7.858) (8.510) – – (16.368)
Reapresentação de saldo - A Administração da Companhia realizou ajuste de 
R$11.112, na controlada direta BSB Equipamentos de Proteção Individual S.A., refe-
rente a saldos de contas a receber que possuía liquidação duvidosa já no exercício 
de 2015, dessa forma os ajustes foram efetuados no exercício citado, conforme segue:
        2015 Ajustes        2015
Ativo (Apre-  (Reapre-
Circulante sentado)  sentado)
Demais contas do Ativo Circulante 499 – 499
Total do ativo circulante 499 – 499
Não Circulante
Demais contas do Ativo Circulante 42.170 – 42.170
Investimento 167.651 (11.112) 156.539
Total do ativo não circulante 209.821 (11.112) 198.709
Total do Ativo 209.822 (11.112) 199.208
Passivo e Patrimônio Líquido        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
Circulante sentado)  sentado)
Demais passivos circulantes 9 – 9
Total do passivo circulante 9 – 9
Não Circulante
Demais passivos não circulantes 85.928 – 85.928
Total do passivo não circulante 85.928 – 85.928
Patrimônio líquido
Demais Contas PL 368.907 – 368.907
Prejuízos acumulados (244.524) (11.112) (255.524)
Total do patrimônio líquido 124.383 (11.112) 113.271
Total do Passivo e patrimônio líquido 210.320 (11.112) 199.208
DRE        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
 sentado)  sentado
Receita operacional líquida – – 291.292
Custo dos produtos vendidos – – (250.350)
Resultado bruto – – 40.942
Despesas comerciais – – –
Despesas gerais e administrativas (6.446) – (6.446)
Resultado de equivalência patrimonial (28.505) (11.112) (39.617)
Outras receitas/despesas operacionais 9 – 9
Resultado antes do resultado financeiro (34.942) – (46.054)
Prejuízo do exercício (52.189) (11.112) (63.301)
Ativo - Consolidado        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
Circulante sentado)  sentado
Demais contas do Ativo Circulante 115.023 - 115.023
Contas a receber 53.519 (382) 53.137
Total do ativo circulante 168.642 (382) 168.160
Não Circulante
Contas a receber 10.730 (10.730) –
Demais contas do Ativo Circulante 224.420 – 224.420
Total do ativo não circulante 235.150 (10.730) 224.420
Total do Ativo 403.692 (11.112) 392.580

Passivo e Patrimônio Líquido        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
Circulante sentado)  sentado
Demais passivos circulantes 80.767 – 80.767
Total do passivo circulante 80.767 – 80.767
Não Circulante
Demais passivos não circulantes 178.588 – 178.588
Total do passivo não circulante 178.588 – 178.588
Patrimônio líquido
Demais Contas PL 368.907 – 368.907
Prejuízos acumulados (244.524) (11.112) (255.524)
Total do patrimônio líquido 124.383 (11.112) 113.271
Total do Passivo 
 e patrimônio líquido 403.692 (11.112) 392.580
DRE - Consolidado        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre- 
 sentado)  sentado
Receita operacional líquida 243.495 – 291.292
Custo dos produtos vendidos (194.211) – (250.350)
Resultado bruto 49.284 – 40.942
Despesas comerciais (29.880) (11.112) (40.992)
Despesas gerais e administrativas (30.156) – (30.156)
Outras receitas/despesas operacionais 7.801 – 7.801
 (52.235) (11.112) (63.347)
Resultado Financeiro (49.317) – (49.317)
IR/CS 79 – 79
Prejuízo do exercício (52.189) (11.112) (63.301)
14. Imobilizado - Imobilizado controladora
                                      Controladora                                   
 Taxas anuais  Depreciação 2016 2015
 de depreciação Custo acumulada líquido líquido
Veículos 25,0% 270 (29) 241 -
  270 (29) 241 -
Movimentação do custo                     Controladora                                 
 01/01/2015 Adição Baixa 31/12/2015
Veículos – 270 – 270
 – 270 – 270
Movimentação da                     Controladora                                  
 depreciação
  acumulada 01/01/2015 Adição Baixa 31/12/2015
Veículos – (29) – (29)
 – (29) – (29)

Imobilizado consolidado
                                                   Consolidado                                  
 Taxas anuais  Depreciação     2016     2015
 de depreciação  Custo    acumulada líquido líquido
Edifícios 3,33% 83.975 (29.197) 54.778 57.721
Máquinas 
 e equipamentos 7,70% 154.287 (99.032) 55.255 65.431
Móveis e utensílios 12,50% 4.036 (3.764) 272 642
Instalações 9,10% 5.081 (2.109) 2.972 2.895
Veículos 25,0% 1.114 (793) 321 296
Equipamentos 
 de informática 20,0% 6.513 (4.996) 1.517 878
Benfeitorias em
  bens de terceiros 3,33% 44 – 44 44
Terrenos  18.970 – 18.970 18.970
Adiantamento 
 para imobilização  41 – 41 7
Outros imobilizados  79 (30) 49 76
  274.140 (139.921) 134.219 146.960
Movimentação do custo                              Consolidado                    
 01/01/2015 Adição  Baixa 31/12/2015
Edifício 83.060 14 (8) 83.066
Máquinas e equipamentos 153.432 13.065 (6.795) 159.702
Móveis e utensílios 4.181 71 (237) 4.015
Instalações 4.545 101 (13) 4.633
Veículos 1.257 – (37) 1.220
Equipamentos de informática 5.350 487 (179) 5.658
Benfeitorias em bens de terceiros 41 3 – 44
Terrenos 18.970 – – 18.970
Adiantamento para imobilização 396 35 (424) 7
Outros imobilizados 79 – – 79
 271.311 13.776 (7.693) 277.394
                               Consolidado                    
 31/12/2015 Adição Baixa 31/12/2016
Edifício 83.066 2.359 (1.450) 83.975
Máquinas e equipamentos 159.702 7.939 (13.354) 154.287
Móveis e utensílios 4.015 195 (174) 4.036
Instalações 4.633 497 (49) 5.081
Veículos 1.220 127 (233) 1.114
Equipamentos de informática 5.658 1.161 (306) 6.513
Benfeitorias em bens de terceiros 44 – – 44
Terrenos 18.970 – – 18.970
Adiantamento para imobilização 7 359 (325) 41
Outros imobilizados 79 – – 79
 277.394 12.637 (15.891) 274.140
Movimentação da depreciação acumulada
                               Consolidado                    
 01/01/2015 Adição Baixa 31/12/2015
Edifício (21.882) (3.464) 1 (25.345)
Máquinas e equipamentos (84.910) (9.432) 71 (94.271)
Móveis e utensílios (3.288) (130) 45 (3.373)
Instalações (1.384) (354) – (1.738)
Veículos (901) (60) 37 (924)
Equipamentos de informática (4.429) (386) 35 (4.780)
Benfeitorias em bens de terceiros – – – –
Terrenos – – – –
Adiantamento para imobilização – – – –
Outros Imobilizados – (5) – (3)
 (116.794) (13.831) 191 (130.434)
                               Consolidado                     
 31/12/2015 Adição Baixa 31/12/2016
Edifício (25.345) (3.852) – (29.197)
Máquinas e equipamentos (94.271) (6.853) 2.092 (99.032)
Móveis e utensílios (3.373) (461) 70 (3.764)
Instalações (1.738) (371) – (2.109)
Veículos (924) (97) 228 (793)
Equipamentos de informática (4.780) (364) 148 (4.996)
Benfeitorias em bens de terceiros – – – –
Terrenos – – – –
Adiantamento para imobilização – – – –
Outros Imobilizados (3) (27) – (30)
 (130.434) (12.025) 2.538 (139.921)
Teste de recuperabilidade de ativo - Durante o exercício encerrado em 31 de dezem-
bro de 2016, a Companhia e suas controladas efetuaram o teste de recuperabilidade do 
ativo imobilizado e concluiu que não há provisão por redução do valor recuperável a ser 
registrada. 15. Intangível - Intangível controladora
                                             Controladora                                    
 Taxas anuais  Amortização 2016 2015
 de amortização Custo acumulada Líquido líquido
Direito de uso
  sistema 10% 53.00 (31.800) 21.200 26.500
Marcas  256 – 256 136
  53.256 (31.800) 21.456 26.636
Movimentação do custo controladora
                                   Controladora                        
 01/01/2015 Adição Baixa 31/12/2015
Direito de uso sistema 53.000 – – 53.000
Marcas 90 46 – 136
 53.090 46 – 53.136
                                    Controladora                         
 31/12/2015 Adição Baixa 31/12/2016
Direito de uso sistema 53.000 – – 53.00
Marcas 136 120 – 256
 53.136 120 – 53.256
Movimentação da amortização acumulada controladora
                                    Controladora                         
 01/01/2015 Adição  Baixa 2015
Direito de uso sistema (21.200) (5.300) – (26.500)
 (21.200) (5.300) – –
                                    Controladora                         
 31/12/2015 Adição Baixa 31/12/2016
Direito de uso sistema (26.500) (5.300) – (31.800)
 (26.500) (5.300) – (31.800)
Intangível consolidado
                                               Consolidado                                    
 Taxas anuais  Amortização 2016 2015
 de amortização Custo acumulada Líquido líquido
Ágio sobre
  investimentos – 1.027 – 1.027 837
Software 33% 2.175 (1.790) 385 734
Marcas – 427 – 427 307
Direito de uso sistema 10% 53.000 (31.800) 21.200 26.500
  56.629 (33.590) 23.039 28.378
Movimentação do custo consolidado
                                   Consolidado                        
 01/01/2015 Adição Baixa 31/12/2015
Ágio sobre investimentos 837 – – 837
Software 1.716 509 – 2.225
Marcas 251 56 – 307
Direito de uso sistema 53.000 – – 53.000
 55.804 565 – 56.369
                                   Consolidado                         
 31/12/2015 Adição Baixa 31/12/2016
Ágio sobre investimentos 837 190 – 1.027
Software 2.225 – (50) 2.175
Marcas 307 120 – 427
Direito de uso sistema 53.000 – – 53.000
 56.369 310 (50) 56.629
Movimentação da amortização acumulada consolidado
                                   Consolidado                        
 01/01/2015 Adição Baixa 31/12/2015
Ágio sobre investimentos – – – –
Software (1.279) (212) – (1.491)
Marcas – – – –
Direito de uso sistema (21.200) (5.300) – (26.500)
 (22.479) (5.512) – (27.991)
                                    Consolidado                         
 31/12/2015 Adição Baixa 31/12/2016
Ágio sobre investimentos – – – –
Software (1.491) (189) (110) (1.790)
Marcas – (5.300) – (31.800)
Direito de uso sistema (26.500) – – –
 (27.991) (5.489) (110) (33.590)
Direito do uso de sistema - Por meio de um Termo de Confissão de Dívida firmado 
com a empresa Heber Participações S.A., a BSB Participações S.A. adquiriu o direito 
de uso do sistema integrado de informática utilizado em todo o Grupo Bertin, do qual 
a Heber Participações S.A. foi a responsável pelo desenvolvimento e é a detentora da 
licença de operação. Este sistema abrange os seguintes itens: • Sistemas de gestão: 
composto pelos módulos de cadastros corporativos, suprimentos, comercial, faturamen-
to, estoques, financeiros, fiscais, orçamento matricial, sistemas de custos integrados, 
contabilidade, controle de ponto eletrônico, sistemas de recurso humanos, gestão de 
indicadores e controle patrimonial, com uma equipe para desenvolvimento e manu-
tenções das necessidades diárias da Contern, para cada sistema, com atendimento 
24x7 e treinamento com Banco de Dados Oracle e ferramentas de desenvolvimento 
Oracle (Oracle-Forms, Oracle-Reports, SQL, PL-SQL e Discoverer); • Infraestrutura: 
Data-center corporativo, composto por ar condicionado, nobreak, geradores, detector 
de incêndio, gás, monitoramento, etc., além de toda uma equipe para contratar, mo-
nitorar e dar suporte 24x7 em links de comunicação, internet, telefonia, cabeamento, 
etc.; • Infraestrutura de servidores: recursos humanos e de hardware necessários 
para toda a implantação e suporte para servidores de arquivos, servidores de banco de 
dados, servidores de meio de comunicação (Citrix), Antivírus, VPN, Filtro de Conteúdo, 
etc. Os servidores de banco de dados corporativos rodam em duas Super Dome HP; • 
Infraestrutura de base de dados: base de dados Oracle. Para respaldar a formalização 
foi realizado um estudo interno da Heber Participações S.A., conduzido pelo Departa-
mento de Informática, no qual se valorizou a licença utilizada por cada Empresa. Os 
valores relacionados com as licenças foram pagos mediante cessão de direitos a rece-
ber e compensação de valores a pagar. O valor da licença foi calculado internamente, 
mediante comparações com valores de licenças e custos de implantação de softwares 
compatíveis disponíveis no mercado. A licença, da Companhia junto a Heber tem sua 
validade até 31 de dezembro de 2019.
16. Fornecedores Controladora       Consolidado
 2016 2015    2016     2015
Fornecedores diversos – – 23.163 22.818
Outras contas a pagar 56 8 24.633 17.064
 56 8 47.796 39.882
Passivo circulante 42 8 27.634 27.153
Passivo não circulante 14 – 20.162 12.729
A Companhia avaliou o ajuste a valor presente dos seus saldos de fornecedores e outras 
contas a pagar em 31 de dezembro de 2016 e 2015 e concluiu que os valores não 
geram ajustes materiais a valor presente nas demonstrações contábeis. A exposição 
da Companhia para os riscos de liquidez relacionados a fornecedores e outras con-
tas a pagar encontram-se divulgados na Nota Explicativa nº 21. 17. Empréstimos e 
financiamentos - Esta nota explicativa fornece informações sobre os termos contratuais 
dos empréstimos com juros, que são mensurados pelo custo amortizado. Para mais 
informações sobre a exposição da Empresa a riscos de taxa de juros e liquidez, veja 
Nota Explicativa nº 21:
      Consolidado    
               Taxa de juros     2016     2015
Capital de giro (USD) 8% a.a. – 5.613
Capital de giro (USD) 7% a.a. 9.793 16.995
Capital de giro 1,7% a 1,95% a.m. 5.236 –
Capital de giro 100% CDI+0,44 a.m. 60.892 64.558
Capital de giro 100% CDI+5,28% 6.462 6.770
Capital de giro 100% CDI+8,18% a.a. – 24.794
Capital de giro 100% CDI+0,50% a.m. 209 6.419
Capital de giro 100% CDI+0,8 a.m. 7.536 –
Capital de giro 100% CDI+0,7 a.m. 773 –
FINAME 5,5% a.a. 118 153
FINAME 8,7% a.a. 309 371
FINAME 11,9% a.a. – 90
FINAME 13,2% a.a. 120 145
  91.448 125.908
Circulante  32.237 38.707
Não circulante  59.211 87.201
Cronograma de pagamentos - consolidado     2016      2015
2017 – 20.920
2018 19.202 20.807
2019 13.955 18.921
2020 13.837 14.336
2021 11.283 11.283
2022 934 934
 59.211 87.201
Garantias - As operações de empréstimos da Companhia são garantidas parte com aval 
dos acionistas e parte com garantia de recebíveis de clientes (duplicatas). 
18. Impostos a recolher    Controladora        Consolidado
 2015  2014   2015     2014
COFINS 1 – 175 4.551
PIS 1 – 38 986
ICMS – – 210 53
IRRF 1 1 228 224
IRPJ – – 3.906 3.872
CSSL – – 5
IVA – imposto internacional – – 16 25
Outros – – 38 41
Parcelamentos fiscais (*) – – 10.438 4.851
 3 1 10.054 14.603
Passivo circulante – – 6.435 10.114
Passivo não circulante – – 8.619 4.489
 – – 10.054 14.603
(*) A Companhia possui parcelamento de impostos de PIS, COFINS, IPI, INSS e Con-
tribuição Social junto à Receita Federal com prazo de 160 meses com vencimento em 
outubro de 2024. O valor da parcela mensal é acrescido de juros equivalente a taxa 
referencial SELIC acumulada mensalmente. 19. Obrigações contingenciais (fiscais, 
sociais e trabalhistas) - Os diversos processos em andamento são de natureza cível, 
trabalhista e tributária, decorrentes do curso normal dos negócios das Controladas. A 
respectiva provisão para contingências foi constituída para os processos cujas possi-
bilidades de perda foram avaliadas como prováveis, com base na opinião de seus con-
sultores legais. Em virtude dos processos vigentes, foram provisionados os montantes 
envolvidos de R$ 3.694 (mesmo valor, em 31 de dezembro de 2015): Com base nos 
pareceres emitidos pelos assessores jurídicos, a provisão de R$ 103.353 (R$ 103.326, 
em 31 de dezembro de 2014), é considerada, pela Administração, como suficiente para 
cobrir eventuais perdas:
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Consolidado  2014 Baixa Adição   2015
Cível 1.831 – 1.804 3.635
Trabalhista – – 59 59
 1.831 – 1.863 3.694
Consolidado  2015 Baixa Adição   2016
Cível 3.635 – – 3.635
Trabalhista 59 – – 59
 3.694 – – 3.694
Processos trabalhistas - Correspondem, principalmente, a pleitos de indenizações por 
danos materiais e morais e reclamações de horas-extras e aviso prévio, não existindo 
processo de valor individual relevante. Em 31 de dezembro de 2016, existem R$ 3.635 
(mesmo valor em 31 de dezembro de 2015) processos prováveis de perdas, existem 
também processos da mesma natureza que totalizam R$ 15.841, os quais foram ava-
liados como perdas possíveis pelos consultores legais e pela Administração, portanto, 
a constituição de provisão é suficiente para cobrir eventuais perdas. 20. Adiantamento 
para aumento de capital–AFAC - Em 20 de outubro de 2015 a Companhia assinou 
Memorando de Entendimentos com a Saint Peter Investiments LCC. Entre outros temas, 
o documento pactua um aumento de capital, por parte da Saint Peter, que ocorrerá 
no futuro. Como parte deste acordo, havia a exigência da realização de trabalhos de 
auditora denominados “Due Diligence” na Companhia, bem como a assunção de dívidas 
bancárias por parte da Saint Peter. Estas duas cláusulas condicionantes foram plena-
mente cumpridas no exercício de 2015. Desta forma, os administradores da Companhia 
já consideram o respectivo valor como parte integrante do Patrimônio Líquido. 21. Instru-
mentos financeiros consolidados - Gerenciamento dos riscos financeiros - Visão 
geral - A Companhia possui exposição para os seguintes riscos advindos do uso de 
instrumentos financeiros: • Risco de crédito; • Risco de liquidez; • Risco de mercado. Esta 
nota apresenta informações sobre a exposição da Companhia para cada um dos riscos 
acima, os objetivos da Companhia, políticas e processos de mensuração e gerencia-
mento de riscos e gerenciamento do capital da Companhia. Estrutura de gerenciamen-
to de risco - A Administração tem a responsabilidade global para o estabelecimento e 
supervisão da Companhia de estrutura de gerenciamento de risco. A Administração é 
responsável pelo desenvolvimento e acompanhamento das políticas de gerenciamento 
de risco da Companhia. Os gestores de cada departamento reportam regularmente a 
Administração sobre suas atividades. As políticas de gerenciamento de risco da Com-
panhia foram estabelecidas para identificar e analisar os riscos ao qual a Companhia 
está exposta, para definir limites de riscos e controles apropriados, e para monitorar os 
riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas são revistos 
regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas atividades da 
Companhia. A Companhia através de treinamento e procedimentos de gestão busca 
desenvolver um ambiente de disciplina e controle, no qual todos os funcionários tenham 
consciência de suas atribuições e obrigações. Riscos de crédito - Risco de crédito é 
o risco de a Companhia incorrer em perdas caso um cliente ou de uma contraparte em 
um instrumento financeiro falha em cumprir com suas obrigações contratuais. O risco é 
basicamente proveniente das contas a receber de clientes e outros recebíveis e de caixa 
e equivalentes de caixa. Exposição a riscos de crédito - O valor contábil dos ativos 
financeiros representa a exposição máxima do crédito. A exposição máxima do risco do 
crédito na data das demonstrações contábeis foi:
 Controladora      Consolidado
 Nota  2016 2015    2016    2015
Caixa e equivalentes de caixa 7 – 11 15.304 31.395
Contas a receber 8 – – 53.461 53.137
  – 11 68.765 84.532
Circulante  – 11 68.765 79.549
Não circulante  – – – 4.983
Contas a receber - O valor das contas a receber de clientes é originário da venda 
de equipamentos de segurança individual. A composição por vencimento de contas a 
receber de clientes e outros recebíveis na data das demonstrações contábeis para os 
quais não foram reconhecidas perdas por redução no valor recuperável era a seguinte:
    2016    2015
Duplicatas a vencer 48.145 51.035
Duplicatas vencidas
De 1 a 30 dias 1.167 642
De 31 a 60 dias 297 243
De 61 a 90 dias 1.333 226
Acima de 90 dias 13.915 12.297
 64.857 64.443
A exposição da Companhia a risco de crédito é influenciada principalmente pelas carac-
terísticas individuais de cada cliente. Contudo, a Administração considera a distribuição 
e características dos clientes em sua avaliação, incluindo o risco de não pagamento do 
setor no qual o cliente opera, uma vez que esses fatores podem ter impacto no risco de 
crédito. Não há concentração geográfica de risco de crédito. A realização do crédito do 
contas a receber de clientes é avaliada com base na política de crédito estabelecida pela 
administração. O contas a receber de clientes é relacionado a vários clientes e por serem 
pulverizados a Companhia utiliza o histórico de inadimplência coletiva para a decisão 
de constituição de provisão em contrapartida ao resultado, que corresponde a títulos 
vencidos a mais de 180 dias. Baseado no monitoramento do risco de crédito de clientes, 
a Companhia acredita que, conforme indicado acima, nenhuma provisão adicional será 
necessária com relação aos saldos de contas a receber. Caixa e equivalentes de caixa 
- A Companhia não detinha caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2016 
(R$ 11, em 31 de dezembro de 2015), na controladora e no consolidado R$ 15.304 (R$ 
26.412, em 31 de dezembro de 2015), os quais representam sua máxima exposição de 
crédito sobre aqueles ativos. O caixa e equivalentes de caixa são mantidos com bancos 
e instituições financeiras, as quais são consideradas de primeira linha. Garantias - A 
Companhia tem como política não fornecer garantias financeiras a nenhuma entidade do 
grupo econômico. Risco de liquidez - Risco de liquidez é o risco em que a Companhia 
irá encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos 
financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financei-
ro. A abordagem da Companhia na administração de liquidez é de garantir, o máximo 
possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao 
vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou 
com risco de prejudicar a reputação da Companhia:
Consolidado                                          2016                                          
      Mais
 Valor Até 12 1–2 2–3 3–5 que 5
 contábil meses anos anos anos anos
Passivos financeiros 
 não derivativos
Fornecedores e outras 
 contas a pagar 47.796 27.634 20.162 – – –
Empréstimos 
 bancários garantidos 91.448 32.237 19.202 13.955 25.120 934
 139.244 59.871 39.364 13.955 25.120 934
Consolidado                                        2015                                          
      Mais
 Valor Até 12 1–2 2–3 3–5 que 5
 contábil meses anos anos anos anos
Passivos financeiros
  não derivativos
Fornecedores e outras
 contas a pagar 39.679 27.153 12.526 – – –
Empréstimos bancários
 garantidos 125.908 38.707 20.920 20.807 33.257 12.217
 165.587 65.860 33.446 20.807 33.257 12.217
Risco de mercado - Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, 
tais como as taxas de juros têm nos ganhos da Companhia ou no valor de suas partici-

pações em instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado 
é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros acei-
táveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. Risco de taxa de juros - Risco de taxa 
de juros é o risco de a Companhia vir a sofrer perdas econômicas devido às alterações 
adversas nas taxas de juros e câmbio, que podem ser ocasionadas por fatores relacio-
nados a crises econômicas e/ou alterações na política monetária no mercado interno e 
externo. As operações da Companhia estão expostas a taxa de juros do Certificado de 
Depósito Interbancário (CDI), não existindo operações com derivativos no intuito de pro-
teção para estas taxas de juros. Perfil - Na data das demonstrações contábeis, o perfil 
dos instrumentos financeiros remunerados por juros da Companhia era:
Consolidado      Valor contábil   
     2016       2015
Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa 26.412 31.395
Passivos financeiros
Empréstimos (91.448) (125.908)
 (65.036) (94.513)
O objetivo da Companhia é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência de 
prejuízos financeiros e danos à reputação da Companhia, buscando eficácia de custos, 
para evitar procedimentos de controle que restrinjam iniciativa e criatividade. Análise de 
sensibilidade de fluxo de caixa para instrumentos de taxa variável Uma elevação de 25 
e 50 pontos base nas taxas de juros ou redução de 25 e 50 pontos base nas taxas de 
juros, na data das demonstrações contábeis, teria aumentado (reduzido) o patrimônio 
e o resultado do exercício de acordo com os montantes mostrados abaixo. A análise é 
conduzida com a mesma base para 2014:
 Efeitos no resultado do
 exercício e patrimônio líquido
 25 pb 25 pb
 aumento diminuição
Em 31 de dezembro de 2016
Aplicações de taxa variável 38 (30)
Empréstimos de taxa variável (3.726) 2.981
Sensibilidade do fluxo de caixa (líquido) (3.688) 2.950
Em 31 de dezembro de 2015
Aplicações de taxa variável 6 (5)
Empréstimos de taxa variável (6.112) 4.889
Sensibilidade do fluxo de caixa (líquido) (6.106) 4.885
Em 31 de dezembro de 2016
Aplicações de taxa variável 76 (50)
Empréstimos de taxa variável (74.52) 4.968
Sensibilidade do fluxo de caixa (líquido) (7.376) 4.917
Em 31 de dezembro de 2015
Aplicações de taxa variável 12 (8)
Empréstimos de taxa variável (12.224) 8.149
Sensibilidade do fluxo de caixa (líquido) (12.212) 8.141
Gerenciamento do capital - A política da Administração é manter uma sólida base 
de capital para manter a confiança do investidor, credor e mercado e manter o de-
senvolvimento futuro do negócio. Para tanto, a Administração monitora a relação da 
dívida líquida em relação ao patrimônio líquido total. A Administração procura manter 
um equilíbrio entre os mais altos retornos possíveis com níveis mais adequados de 
financiamento e as vantagens e a segurança proporcionada por uma posição de capital 
saudável. A dívida da Companhia para relação ajustada do capital ao final do exercício 
é apresentada a seguir:
Consolidado      2016        2015
Total do passivo 177.258 204.100
Menos: caixa e equivalentes de caixa (15.304) (31.395)
Dívida líquida (a) 161.954 172.705
Total do patrimônio líquido (b) 145.396 168.526
Índice da dívida líquida pelo patrimônio 
ajustado em 31 de dezembro (A/B) 1,11 1,02
Valor justo versus valor contábil - Os valores contábeis, referentes aos instrumentos 
financeiros constantes no balanço patrimonial, quando comparados com os valores que 
poderiam ser obtidos na sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência destes, 
com o valor presente líquido ajustado com base na taxa vigente de juros no mercado, 
se aproximam, substancialmente, de seus correspondentes valores de mercado. Os se-
guintes métodos e premissas foram adotados na determinação do valor justo: Caixa e 
equivalentes de caixa - São definidos como ativos destinados à negociação. Os valores 
contábeis informados no balanço patrimonial aproximam-se dos valores justos em virtu-
de do curto prazo de vencimento desses instrumentos. O contas a receber e outros re-
cebíveis, fornecedores e outras contas a pagar decorrentes diretamente das operações 
da Companhia, estão sendo contabilizados pelo seu custo amortizado, deduzidos de 
provisão para perdas, quando aplicável. Os valores contábeis informados no balanço pa-
trimonial aproximam-se dos valores justos na data da apuração. Os empréstimos estão 
classificados como passivos financeiros não derivativos mensurados pelo custo amorti-
zado. Para fins de divulgação, os saldos contábeis são equivalentes aos valores justos, 
por se tratarem de captações com características exclusivas, decorrentes de fontes de 
financiamento específicas, indexados às taxas de mercado correspondentes ao risco 
de crédito da Companhia. Hierarquia do valor justo - Diversas políticas e divulgações 
contábeis da Companhia exigem a determinação do valor justo, tanto para os ativos e 
passivos financeiros como para os não financeiros. Os valores justos têm sido apurados 
para propósitos de mensuração e/ou divulgação. A tabela abaixo apresenta instrumen-
tos financeiros registrados pelo valor justo, utilizando um método de avaliação, conforme 
CPC 40 - Instrumentos Financeiros - Evidenciação nº 27-A. Os diferentes níveis foram 
definidos como a seguir: • Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos 
para ativos e passivos e idênticos; • Nível 2: inputs, exceto preços cotados, incluídas no 
nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indireta-
mente (derivado de preços); • Nível 3: premissas, para o ativo ou passivo, que não são 
baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis):
                          2016                    
 Nível 1 Nível 2 Nível 3
Ativos circulantes
Caixa e equivalentes de caixa – 15.304 –
                          2015                    
 Nível 1 Nível 2 Nível 3
Ativos circulantes
Caixa e equivalentes de caixa – 31.395 –
22. Patrimônio líquido - O capital social em 31 de dezembro de 2015 e de 2014 é de R$ 
353.395 representados por 353.394.883 ações ordinárias sem valor nominal.
Acionistas Percentual de participação-%
Gestão e crescimento I Fundo de 
 Investimentos e Participações 100,00
Reserva de capital - reserva legal - Calculada ao final de cada exercício social, no 
montante equivalente a 5% do lucro líquido, visando assegurar a integridade do capital 
social, limitada a 20% do capital social integralizado. Dividendos propostos - Os acio-
nistas terão direito a receber, em cada exercício social, um dividendo mínimo obrigatório 
equivalente a 10% (dez por cento) do lucro líquido do exercício. Resultado abrangen-
te - Incluem ajustes acumulados de conversão das diferenças de moeda estrangeira 
decorrentes da conversão das demonstrações contábeis de operações no exterior. Os 
valores registrados em ajustes de avaliação patrimonial são reclassificados para o resul-
tado do exercício integral ou parcialmente, quando da alienação dos ativos a que eles 
referem. Reapresentação de saldo - A Administração da Companhia realizou ajuste 
de R$11.112, na controlada direta BSB Equipamentos de Proteção Individual S.A., re-
ferente a saldos de contas a receber que possuía liquidação duvidosa já no exercício 
de 2015, dessa forma os ajustes foram efetuados no exercício citado, conforme segue:

>>>Continuação...

Ativo        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
Circulante sentado)  sentado)
Demais contas do Ativo Circulante 499 – 499
Total do ativo circulante 499 – 499
Não Circulante
Demais contas do Ativo Circulante 42.170 42.170
Investimento 167.651 (11.112) 156.539
Total do ativo não circulante 209.821 (11.112) 198.709
Total do Ativo 209.822 (11.112) 199.208
Passivo e Patrimônio Líquido        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
Circulante sentado)  sentado)
Demais passivos circulantes 9 – 9
Total do passivo circulante 9 – 9
Não Circulante
Demais passivos não circulantes 85.928 – 85.928
Total do passivo não circulante 85.928 – 85.928
Patrimônio líquido
Demais Contas PL 368.907 – 368.907
Prejuízos acumulados (244.524) (11.112) (255.524)
Total do patrimônio líquido 124.383 (11.112) 113.271
Total do Passivo e patrimônio líquido 210.320 (11.112) 199.208
DRE        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
 sentado)  sentado)
Receita operacional líquida – – 291.292
Custo dos produtos vendidos – – (250.350)
Resultado bruto – – 40.942
Despesas comerciais – – –
Despesas gerais e administrativas (6.446) – (6.446)
Resultado de equivalência patrimonial (28.505) (11.112) (39.617)
Outras receitas/despesas operacionais 9 – 9
Resultado antes do resultado financeiro (34.942) – (46.054)
Prejuízo do exercício (52.189) (11.112) (63.301)
Ativo - Consolidado        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
Circulante sentado)  sentado)
Demais contas do Ativo Circulante 115.023 _ 115.023
Contas a receber 53.519 (382) 53.137
Total do ativo circulante 168.642 (382) 168.160
Não Circulante
Contas a receber 10.730 (10.730) _
Demais contas do Ativo Circulante 224.420 _ 224.420
Total do ativo não circulante 235.150 (10.730) 224.420
Total do Ativo 403.692 (11.112) 392.580
Passivo e Patrimônio
 Líquido - Consolidado        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
Circulante sentado)  sentado)
Demais passivos circulantes 80.767 – 80.767
Total do passivo circulante 80.767 – 80.767
Não Circulante
Demais passivos não circulantes 178.588 – 178.588
Total do passivo não circulante 178.588 – 178.588
Patrimônio líquido
Demais Contas PL 368.907 – 368.907
Prejuízos acumulados (244.524) (11.112) (255.524)
Total do patrimônio líquido 124.383 (11.112) 113.271
Total do Passivo e patrimônio líquido 403.692 (11.112) 392.580
DRE - Consolidado        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
 sentado)  sentado)
Receita operacional líquida 243.495 – 291.292
Custo dos produtos vendidos (194.211) – (250.350)
Resultado bruto 49.284 – 40.942
Despesas comerciais (29.880) (11.112) (40.992)
Despesas gerais e administrativas (30.156) – (30.156)
Outras receitas/despesas operacionais 7.801 – 7.801
 (52.235) (11.112) (63.347)
Resultado Financeiro (49.317) – (49.317)
IR/CS 79 – 79
Prejuízo do exercício (52.189) (11.112) (63.301)
23. Receitas operacionais líquidas
       Controladora             Consolidado
   2016      2015        2016        2015
Receita bruta – – 272.301 306.822
Menos
Impostos sobre vendas – – (37.487) (44.312)
Abatimentos e devoluções – – (2.089) (19.015)
 – – 232.725 243.495
24. Custo dos produtos vendidos               Consolidado
       2016        2015
Matéria-prima e outros insumos (131.309) (146.356)
Despesas com pessoal (27.348) (25.464)
Depreciação e amortização (12.009) (13.262)
Despesas com utilidades e serviços (2.794) (2.144)
Conservação e manutenção (2.600) (2.049)
Outros (4.848) (4.936)
 (180.998) (194.211)
25. Despesas comerciais              Consolidado
       2016       2015
Despesas de pessoal (4.449) (1.808)
Fretes (8.525) (11.233)
Comissões de venda (8.893) (10.216)
Despesas portuárias e de inspeção (510) (1.112)
Marketing e propaganda (6.127) (4.045)
Provisão crédito de liquidação duvidosa (71) (11.112)
Outros (2.920) (1.466)
 (31.495) (40.992)
Reapresentação de saldo - A Administração da Companhia realizou ajuste de 
R$11.112, na controlada direta BSB Equipamentos de Proteção Individual S.A., refe-
rente a saldos de contas a receber que possuía liquidação duvidosa já no exercício 
de 2015, dessa forma os ajustes foram efetuados no exercício citado, conforme segue:
Ativo        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
Circulante sentado)  sentado)
Demais contas do Ativo Circulante 499 – 499
Total do ativo circulante 499 – 499
Não Circulante
Demais contas do Ativo Circulante 42.170 – 42.170
Investimento 167.651 (11.112) 156.539
Total do ativo não circulante 209.821 (11.112) 198.709
Total do Ativo 209.822 (11.112) 199.208

Passivo e Patrimônio Líquido        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
Circulante sentado)  sentado)
Demais passivos circulantes 9 – 9
Total do passivo circulante 9 – 9
Não Circulante
Demais passivos não circulantes 85.928 – 85.928
Total do passivo não circulante 85.928 – 85.928
Patrimônio líquido
Demais Contas PL 368.907 – 368.907
Prejuízos acumulados (244.524) (11.112) (255.524)
Total do patrimônio líquido 124.383 (11.112) 113.271
Total do Passivo e patrimônio líquido 210.320 (11.112) 199.208
DRE        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
 sentado)  sentado)
Receita operacional líquida – – 291.292
Custo dos produtos vendidos – – (250.350)
Resultado bruto – – 40.942
Despesas comerciais – – –
Despesas gerais e administrativas (6.446) – (6.446)
Resultado de equivalência patrimonial (28.505) (11.112) (39.617)
Outras receitas/despesas operacionais 9 – 9
Resultado antes do resultado financeiro (34.942) – (46.054)
Prejuízo do exercício (52.189) (11.112) (63.301)
Ativo - Consolidado        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
Circulante sentado)  sentado)
Demais contas do Ativo Circulante 115.023 – 115.023
Contas a receber 53.519 (382) 53.137
Total do ativo circulante 168.642 (382) 168.160
Não Circulante
Contas a receber 10.730 (10.730) –
Demais contas do Ativo Circulante 224.420 – 224.420
Total do ativo não circulante 235.150 (10.730) 224.420
Total do Ativo 403.692 (11.112) 392.580
Passivo e Patrimônio
 Líquido - Consolidado        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
Circulante sentado)  sentado)
Demais passivos circulantes 80.767 – 80.767
Total do passivo circulante 80.767 – 80.767
Não Circulante
Demais passivos não circulantes 178.588 – 178.588
Total do passivo não circulante 178.588 – 178.588
Patrimônio líquido
Demais Contas PL 368.907 – 368.907
Prejuízos acumulados (244.524) (11.112) (255.524)
Total do patrimônio líquido 124.383 (11.112) 113.271
Total do Passivo e patrimônio líquido 403.692 (11.112) 392.580
DRE - Consolidado        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
 sentado)  sentado)
Receita operacional líquida 243.495 – 291.292
Custo dos produtos vendidos (194.211) – (250.350)
Resultado bruto 49.284 – 40.942
Despesas comerciais (29.880) (11.112) (40.992)
Despesas gerais e administrativas (30.156) – (30.156)
Outras receitas/despesas operacionais 7.801 – 7.801
 (52.235) (11.112) (63.347)
Resultado Financeiro (49.317) – (49.317)
IR/CS 79 – 79
Prejuízo do exercício (52.189) (11.112) (63.301)
26. Despesas administrativas       Controladora           Consolidado
    2016   2015     2016     2015
Despesas de pessoal – – (11.015) (13.160)
Despesas de aluguel – – (528) (679)
Despesas legais e tributárias (991) (819) (1.878) (1.093)
Depreciação e amortização (5.329) (5.300) (6.941) (6.081)
Seguros – – (148) (144)
Serviços de terceiros (229) (325) (3.817) (5.734)
Viagens e estadias (9) (2) (1.126) (1.383)
Despesas de pessoal (533) – (2.359) (1.882)
Outros – – (11.015) (13.160)
 (7.091) (6.446) (27.812) (30.156)
27. Outras receitas/(despesas) operacionais
     Controladora            Consolidado
   2016   2015     2016     2015
Receita com venda de imobilizado – – 2.507 237
Custo residual com venda de imobilizado – – (2.163) (335)
Incentivos fiscais – – 5.428 8.866
Outras despesas/receitas – 9 (299) (976)
 – 9 5.473 7.801
28. Resultado financeiro      Controladora           Consolidado
Despesas financeiras   2015     2014     2015     2014
Imposto sobre Operações 
 Financeiras - IOF – (1) (191) (96)
Juros sobre financiamentos – (18.146) (14.903) (49.211)
Despesas com financiamentos – – (2) (17)
Despesas e comissões bancárias (80) (104) (1.003) (689)
Variação cambial passiva (1.405) (6.729) (15.524) (31.710)
Variação monetária passiva – – (555) (279)
Outros (10) (115) (3.409) (3.280)
 (1.495) (25.095) (35.587) (85.282)
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicação financeira – 1 151 24
Descontos obtidos – – 40 362
Variação cambial ativa 8.752 7.924 22.243 35.116
Variação monetária ativa – – 167 –
Juros ativos – – 434 466
 8.752 7.925 23.035 35.965
Financeiras líquidas 7.257 (17.170) (12.552) (49.317)
29. Seguros - A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para 
os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais 
sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de risco adotadas, 
dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria das demonstrações 
contábeis. Consequentemente, não foram analisadas pelos nossos auditores indepen-
dentes. A política de contratação de seguros da Companhia leva em consideração a 
estrutura física dos locais de risco, histórico de sinistralidade e medias protecionais. 

Aos Administradores e Acionistas da  BSB Participações S.A.  São Paulo - SP - Opinião - Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da BSB Participações S.A. (Companhia), 
identificadas como Controladora e Consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações dos resultados, 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 contábeis individuais e consolidadas - Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para opinião 
com ressalva sobre as demonstrações contábeis”, as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Empresa 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 com ressalva sobre as demonstrações contábeis - Constituição do Intangível - Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 15 às demonstrações con-
tábeis, a “Companhia” adquiriu o direito de uso do sistema integrado de dados de sua antiga controladora Heber Participações S.A. pelo montante de R$ 53.000 mil (em 31 de dezembro de 2016 com 
valor líquido R$26.500 mil), o qual foi liquidado por meio de créditos existentes com partes relacionadas, e registrado na rubrica de Ativo Intangível. Entretanto, a Administração da controlada não nos 
disponibilizou laudo de avaliação de recuperação futura do direito de uso vinculado ao benefício econômico para a controlada. Consequentemente, não nos foi possível concluir quanto ao registro e 
recuperação futura conforme requerido de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 04 - Ativo Intangível. Ênfase - Sem ressalvar nossa opinião, chamamos a atenção para a nota explicativa no. 11, 
onde demonstra que a Companhia mantém saldos e transações em montantes significativos com partes relacionadas que não foram pactuadas em condições usuais de mercado. Consequentemente, o 
resultado de suas operações pode ser diferente daquele que seria obtido de transações efetuadas apenas com parte não relacionadas. Outros assuntos - Auditoria dos valores correspondentes - O 
exame das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, foram executados por outros auditores independentes, que emitiram relatório em 28 de março de 2016, com res-
salvas sobre a recuperabilidade dos impostos diferidos, sobre os covenants quebrados e a não atualização dos impostos a recolher, todos esses pontos da controlada BSB Equipamentos de Proteção 
Individual S.A., sendo esses assuntos regularizados dentro do exercício, e enfatizou o mesmo assunto nesse enfatizado. Reapresentação de informações nas demonstrações contábeis - Conforme 
descrito nas Notas Explicativas nos 7, 13, 22 e 25, as demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2015 da Companhia foram alteradas em relação àquelas apresentadas anteriormente, inclusive 
seus valores correspondentes. Como parte de nossos exames das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, examinamos também as reapresentações descritas 
nas notas explicativas nos 6 e 20.c., que foram efetuadas para alterar certos saldos patrimoniais e de exercício findo em 31 de dezembro de 2015. Em nossa opinião, tais ajustes são apropriados e 
foram corretamente efetuados. Não fomos contratados para auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros procedimentos sobre os saldos patrimoniais e de exercício findo em 31 de dezembro de 2015 
da Companhia e, portanto, não expressamos opinião ou qualquer forma de asseguração sobre esses saldos patrimoniais tomados em conjunto. Responsabilidades do auditor pela auditoria das 

Antonio Carlos Maurício
Diretor Presidente

Gustavo Bortolan Martins
Contador – CRC 1SP 220.651/O-9

Relatório dos auditores independentes 

30. Apresentações adicionais - Não auditadas - a) Demonstrações consolidadas 
transcritas em moeda estrangeira - Dólar - 2016 e 2015

BSB Participações S.A.
Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2016

(Valores expressos em milhares de Dolares)
Ativo         Consolidado        
Circulante    Reais Dólares
Caixa e equivalentes de caixa 15.304 4.769
Contas a receber de clientes 53.461 16.659
Estoques de produtos e mercadorias 43.138 13.442
Despesas antecipadas 274 85
Impostos a recuperar 16.132 5.027
Adiantamentos a fornecedores 2.204 687
Outros créditos 1.860 579
 132.373 41.248
Não circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais 1.257 392
Aplicações financeiras – –
Partes relacionadas 2.655 827
Ativos fiscais diferidos 12.702 3.958
Outras contas a receber 30.991 9.657
 47.605 14.834
Permanente
Investimentos – –
Imobilizado 134.219 41.823
Intangível 23.039 7.179
 157.258 49.002
 204.863 63.836
Total do ativo 337.236 105.084
Passivo e Patrimônio Líquido        Consolidado        
Circulante    Reais Dólares
Fornecedores e outras contas a pagar 27.634 8.611
Empréstimos e financiamentos 32.237 10.045
Obrigações fiscais 6.435 2.005
Obrigações trabalhistas e encargos sociais 6.050 1.885
 72.356 22.546
Não circulante
Partes relacionadas 13.216 4.118
Provisão para perda investimentos – –
Fornecedores e outras contas a pagar 20.162 6.283
Empréstimos e financiamentos 59.211 18.450
Obrigações fiscais 8.619 2.686
Adiantamento para aumento de capital 46.781 14.577
Provisão para contingência 3.694 1.151
 151.683 47.265
Patrimônio líquido
Capital social 353.395 110.119
Resultados abrangentes 14.444 4.501
Prejuízos acumulados (269.224) (83.891)
Patrimônio líquido atribuível aos controladores 98.615 30.729
Participação dos acionistas não controladores 14.582 4.544
 113.197 35.273
Total do passivo e patrimônio líquido 337.236 105.084

Demonstrações do resultado Exercício findos 
em 31 de dezembro de 2016 (Valores expressos em milhares Dolares)

      Consolidado     
      Reais Dólares
Receita operacional líquida 232.725 62.880
Custo dos produtos vendidos (180.998) (48.904)
Resultado bruto 51.727 13.976
Despesas/(receitas) operacionais
Comerciais (31.495) (8.510)
Administrativas e gerais (27.812) (7.514)
Outras receitas/(despesas) operacionais 5.473 1.479
 (53.834) (14.545)
Resultado operacional antes 
 dos efeitos financeiros (2.107) (569)
Resultado financeiro (12.552) (3.391)
Resultado do exercício antes do IR e da CS (14.659) (3.960)
Imposto de Renda e Contribuição Social corrente 17 5
Prejuízo do exercício (14.642) (3.955)
Atribuível a
Acionistas da Companhia (13.588) (3.671)
Participação dos não controladores (1.054) (285)
Prejuízo do exercício (14.642) (3.956)
Para fins exclusivos de facilitar a apresentação paras entidades internacionais, confec-
cionamos as demonstrações contábeis consolidadas finalizadas em 31 de dezembro de 
2016 e 2015 em Dólares: Os valores em Reais, auditados, foram transcritos da seguinte 
forma: Exercício de 2016 - Os ativos e passivos em Reais foram valorizados pela taxa 
final de compra do Dólar comercial em 31 de dezembro de 2016, ou seja, taxa de R$ 
3,2092; As contas de resultado foram valorizadas pela taxa média de compra anual do 
Dólar comercial, ou seja, taxa de R$ 3,7011; A fonte de dados utilizada, para as taxas de 
câmbio, foi o site do Banco Central do Brasil. Exercício de 2015 - Os ativos e passivos 
em Reais foram valorizados pela taxa final de compra do Dólar comercial em 31 de de-
zembro de 2015, ou seja, taxa de R$ 3,9042; As contas de resultado foram valorizadas 
pela taxa média de compra anual do Dólar comercial, ou seja, taxa de R$ 3,3381; A 
fonte de dados utilizada, para as taxas de câmbio, foi o site do Banco Central do Brasil. 
b) Cálculo EBTIDA consolidado 2016 e 2015 - Confeccionamos o cálculo do EBITDA 
(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and amortization) consolidado, com base 
nas demonstrações contábeis auditadas:
Descrição     2016       2015
Lucro bruto 51.728 49.284
Despesas comerciais (31.495) (40.992)
Despesas administrativas (27.812) (30.156)
Outras receitas/(despesas) 5.474 7.801
Despesas não recorrentes (a) – 1.804
Reapresentação de saldo (b) – 11.112
Depreciação e Amortização (19.040) 19.343
EBITDA 16.935 18.196
a) A despesa representa o provisionamento de contingência trabalhista, referente a um 
prestador de serviços terceirizado que sofreu acidente de trabalho nas dependências da 
BSB Equipamentos de Proteção Individual S.A. A empresa terceirizada é o sujeito pas-
sivo principal da causa, enquanto a BSB Equipamentos de Proteção Individual S.A., foi 
arrolada como responsável subsidiária; b) Administração da Companhia realizou ajuste 
de R$11.112, referente a saldos de contas a receber, na empresa controlada BSB Equi-
pamentos de Proteção Individual S.A., que possuía liquidação duvidosa já no exercício 
de 2015, dessa forma os ajustes foram efetuados no exercício citado.

demonstrações contábeis - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 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 contábeis. 
Como parte da 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 contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de audi-
toria 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; • Conclu-
ímos 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 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 contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 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.

Ribeirão Preto, 03 de março de 2017.

Marcelo Castro Valentini - CT - CRC 1SP -239.472/O-2
Grant Thornton Auditores Independentes - CRC 2SP-025.583/O-1

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - Exercícios fi ndos em 31.12.16 e 15 (valores expressos em reais, com supressão de centavos)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31.12.16 e 15 (valores expressos em reais, com supressão de centavos)

Balanços Patrimoniais - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (valores expressos em reais, com supressão de centavos)
ATIVO 2016 2015
Circulante 41.716.721 39.617.830
 Caixa e Equivalentes de caixa 5.143.450 4.220.514
 Contas a Receber de Clientes 12.229.040 9.462.346
 Estoques 22.631.356 23.677.449
 Impostos a Recuperar 1.370.064 1.921.977
 Outros Ativos Circulantes 342.811 335.544
Não Circulante 2.346.697 2.660.466
 Realizável a Longo Prazo 536.137 566.615
  Depósitos Judiciais 536.137 566.615
 Imobilizado 1.492.540 1.937.137
 Intangível 318.020 156.714

Total do Ativo 44.063.418 42.278.296

PASSIVO 2016 2015
Circulante 24.664.582 22.882.770
 Fornecedores 21.446.703 20.173.332
 Empréstimos e Financiamento  20.502 -
 Salários e Encargos Sociais 249.296 245.836
 Obrigações Tributárias 11.330 991
 Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar 1.900.000 1.720.000
 Provisões Trabalhistas 1.036.750 730.525
 Outros Passivos Circulantes - 12.086
Não Circulante 284.266 477.091
 Impostos a Pagar 284.266 477.091
Patrimônio Líquido 19.114.570 18.918.435
 Capital Social 10.000.000 10.000.000
 Reserva de Capital 3.515 3.515
 Reserva de Lucros 9.111.055 8.914.920
Total do Passivo 44.063.418 42.278.296

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., os Balanços Patrimoniais e respectivas demonstrações fi nanceiras, devidamente acompanhadas das notas 
explicativas correspondentes aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015.  A Diretoria

DISAL S/A DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS
CNPJ 62.277.041/0001-87

Relatório da Diretoria

Receita Bruta 2016 2015
 Revenda de Mercadorias 83.756.882 84.412.053
 Impostos e Contribuições sobre Vendas (68.714) (3.386)
 Devoluções (4.265.774) (3.088.035)
Receita Operacional Líquida 79.422.394 81.320.632
 Custo das Mercadorias Revendidas (56.599.023) (59.640.930)
Lucro Bruto 22.823.370 21.679.702
Despesas (Receitas) Operacionais (20.514.404) (19.070.066)
 Vendas e Administração (20.905.489) (19.700.032)
 Resultado Financeiro Líquido 573.419 (69.988)
 Outras Receitas (Despesas) (182.335) 699.954
Lucro antes do IRPJ e da CSLL 2.308.966 2.609.636
 Imposto de Renda e Contribuição Social (912.831) (503.997)
Lucro Líquido antes da Reversão do JCP 1.396.135 2.105.639
 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio - -
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 1.396.135 2.105.639
Quantidade de Ação 114.174 114.174
Lucro/(Prejuízo) Líquido por Ação 12,23 18,44

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31.12.16 e 15 
(valores expressos em reais, com supressão de centavos)

 2016 2015
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2.236.662 3.729.232
Recebimentos de clientes 76.612.770 82.461.358
Pagamentos de fornecedores de 
 mercadorias e despesas gerais (64.288.936) (68.699.667)
Pagamentos de salários, encargos e benefícios (10.207.280) (9.576.357)
Pagamento de impostos e contribuições (203.017) (202.762)
Recebimento (pagamento) de depósitos judiciais 30.478 47.518
Recebimento (pagamento) 
 de encargos fi nanceiros líquido 718.757 (69.988)
Pagamento do imposto de renda e da 
 contribuição social sobre o lucro (426.110) (230.870)
Fluxos de Caixa das 
 Atividades de Investimentos (100.902) (353.767)
Adição do imobilizado/intangível (100.902) (261.405)
Venda do imobilizado - -
Reclassifi cação para o intangível - (92.362)
Fluxos de Caixa das 
 Atividades de Financiamentos (1.212.825) (1.143.978)
Pagamento de REFIS (192.825) (271.144)
Juros sobre capital próprio – pago - (342.835)
Dividendos pagos (1.020.000) (530.000)
Aumento (Redução) de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa 922.935 2.231.487
Demonstração do Aumento (Redução) 
 do Caixa e Equivalentes de Caixa
 No início do exercício 4.220.514 1.989.028
 No fi m do exercício 5.143.449 4.220.514
Variação do Caixa e Equivalentes 
 de Caixa no Período 922.935 2.231.487

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios Findos em 31.12.16 
e 15 (valores expressos em reais, com supressão de centavos)

Francisco Salvador Canato - Diretor Presidente Renato Guazzelli - Diretor Luciano Miranda Fernandes - Contador CRC 1SP146509/O-1

 Reservas de Lucros
 Capital Reserva  Reserva para Retenção Lucros Total
 Social Capital Legal Expansão de Lucros Acumulados Patrimônio
Em 31 de Dezembro de 2013 3.500.000 3.515 700.000 691.912 13.134.682 - 18.030.109
Lucro líquido do Exercício - - - - - 262.686 262.686
Aumento de Capital com Reservas 6.500.000 - - - (6.500.000) - -
Destinações: Provisão de Juros sobre Capital Próprio  - - - - - (480.000) (480.000)
Transferência para Reserva de Lucros - - - - (217.314) 217.314 -
Constituição da Reserva Legal - - 1.300.000 - (1.300.000) - -
Em 31 de Dezembro de 2014 10.000.000 3.515 2.000.000 691.912 5.117.368 - 17.812.795
Lucro Líquido do Exercício - - - - - 2.105.639 2.105.639
Retenção de Lucros - - - - 2.105.639 (2.105.639) -
Distribuição de Lucros - - - - (1.000.000) - (1.000.000)
Em 31 de Dezembro de 2015 10.000.000 3.515 2.000.000 691.912 6.223.007 - 18.918.435
Lucro Líquido do Exercício - - - - - 1.396.135 1.396.135
Retenção de Lucros - - - - 1.396.135 (1.396.135) -
Distribuição de Lucros - - - - (1.200.000) - (1.200.000)
Em 31 de Dezembro de 2016 10.000.000 3.515 2.000.000 691.912 6.419.142 - 19.114.570

1. Contexto Operacional: A DISAL S/A Distribuidores Associados de Li-
vros (a seguir designada como Companhia) é uma companhia anônima de 
capital fechado, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
à Avenida Marginal Direita do Tietê, 800, Bairro Jaguara. A Companhia tem 
por objeto social a importação, exportação, comercialização, representa-
ção e distribuição de livros técnicos, culturais, científi cos, didáticos, revistas 
e outros. 2.  Base para Preparação e Apresentação das Demonstrações 
Financeiras: As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas com base 
nas práticas contábeis adotadas no Brasil e normas da CVM, observando 
as diretrizes contábeis emanadas da legislação societária (Lei 6404/76) 
que incluem dispositivos introduzidos, alterados e revogados pelas leis nºs 
11.638, de 28 de dezembro de 2007 e 12.973, de 13 de maio de 2014. 
3. Resumo das Principais Práticas Contábeis: Apuração do Resulta-
do: O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime 
contábil de competência de exercício. A receita com as vendas de merca-
dorias é reconhecida no resultado em função de sua realização. Uma recei-
ta não é reconhecida quando há incerteza signifi cativa de sua realização. 
Estimativas contábeis: As estimativas contábeis, revisadas anualmente, 
foram baseadas no julgamento da Administração para determinação do va-
lor adequado a ser registrado nas demonstrações fi nanceiras, em confor-
midade com a prática contábil vigente. Itens signifi cativos, sujeitos a estas 
estimativas e premissas incluem, entre outros, depreciações de bens do 
ativo imobilizado. Disponibilidade: São representadas pelo valor de sua 
efetiva realização. Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa: Essa 
provisão é fundamentada em análise do histórico de perdas monitorada 
pela Administração, sendo constituída em montante considerado sufi ciente 
para cobrir as prováveis perdas na realização das contas a receber. Esto-
ques: O estoque foi avaliado com base no custo médio ponderado não su-
perando o custo de mercado. Demais Ativos Circulantes e Não Circulan-
tes: Estão apresentados ao valor de custo ou de realização, e inclui, sem-

pre que cabível os rendimentos auferidos pró rata tempore até a data do 
encerramento das demonstrações fi nanceiras. Imobilizado: O imobilizado 
é registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção, corrigido mo-
netariamente até 31 de dezembro de 1995, deduzido das respectivas de-
preciações acumuladas, calculadas pelo método linear às taxas admitidas 
pela legislação fi scal em vigor, que levam em consideração a vida útil esti-
mada dos bens. Passivos Circulante e Não Circulante: Estão demonstra-
dos pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos fi nanceiros e variações monetárias incorri-
dos até a data do balanço. Provisões: São registradas no momento em que 
a sociedade possui obrigações legais ou constituídas como resultado de 
eventos passados, e é provável que recursos econômicos sejam requeri-
dos para saldar as obrigações. As provisões são registradas tendo como 
base as melhores estimativas de riscos envolvidos. Imposto de Renda e 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido: O imposto de renda e contri-
buição social sobre o lucro líquido do exercício corrente, são calculados 
com base nas alíquotas previstas na legislação fi scal vigente na data da 
ocorrência do fato gerador, 15% mais adicional e 9%, respectivamente. 
4. Resultado Líquido do Exercício: Demonstramos a seguir os efeitos ex-
traordinários no ano de 2016 em comparação com o ano de 2015, que afe-
taram o resultado líquido do exercício:
Descrição 31/12/16 31/12/15
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 1.396.135 2.105.639
a) Efeitos extraordinários: Ajustes de 
 Inventário/Perdas no Recebimento de Créditos 581.459 330.206
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 
 antes dos efeitos extraordinários 1.977.594 2.435.845
5. Capital Social: Em 31 de dezembro de 2016, o Capital Social da Com-
panhia, totalmente integralizado em moeda corrente é de R$ 10.000.000,00, 

dividido em 114.174 ações ordinárias nominativas. 6. Cobertura de Se-
guros: Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia possuía cobertura de 
seguros contra incêndio e riscos diversos para os bens do ativo imobiliza-
do e para os estoques, em montante considerado pela administração 
como sufi ciente para assegurar a reposição dos bens e a continuidade 
das operações da sociedade em caso de sinistros. 7. Hipotecas e Garan-
tias: Os bens da Companhia, cujo saldo líquido contábil, no montante de 
R$ 1.810.559 não foram conferidos como garantia, estando, portanto, to-
talmente livres e desembaraçados de ônus ou gravames. 8. Agradeci-
mentos: Registramos nossos agradecimentos a todos que contribuíram 
para a obtenção dos resultados ora apresentados: aos parceiros comer-
ciais - clientes e fornecedores; e à comunidade fi nanceira - nossos credo-
res, pela confi ança uma vez mais depositada em nosso trabalho. A toda 
equipe de trabalho, nosso especial reconhecimento pelo esforço, dedica-
ção e comprometimento.                       São Paulo, 15 de Março de 2017

7ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1044477-97.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Sang Duk Kim, na forma da lei, etc. FAZ SABER a GEORGIA ANDREIA FORNACIARI, CPF. 
319.906.468-08, que AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA ajuizou-lhe uma ação Monitória, para 
o recebimento de R$ 16.490,47 (Maio/2014), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando a requerida em lugar ignorado, CITADA 
fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, 
ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato 
inicial em título executivo, sendo advertida de que será nomeado curador especial em caso de revelia 
(art. 257, III do CPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Ativo  2016/R$ 2015/R$

Circulante  86.508,13 196.258,84

Banco com  Movimento  64,56 467,80

Arrendamentos a Receber  86.443,57 195.791,04

Não Circulante  11.437.781,19 12.341.339,42

Realizável a Longo Prazo

Creditos com Pessoas Ligadas  8.513.369,73 9.416.784,59

Depósitos e Cauções  158.920,03 158.920,03

Investimentos

Investimentos para Iniciativa Própria  2.765.491,43 2.765.634,80

Total do Ativo  11.524.289,32 12.537.598,26

Passivo  2016/R$ 2015/R$
Circulante  58.838,92 105.157,45
Obrigações Trabalhistas e Sociais  11.809,50 20.783,17
Obrigações Tributarias  47.029,42 84.374,28
Não Circulante  12.233.101,61 12.318.333,41
Financiamentos  4.701.734,57 4.701.734,57
Tributos Parcelados  6.936.392,34 7.021.624,14
Receitas Diferidas  594.974,70 594.974,70
Patrimônio Liquido  (767.651,21) 114.107,40
Capital Social  47.736.352,00 47.736.352,00
(-) Prejuízos Acumulados  (48.504.003,21) (47.622.244,60)
Total do Passivo  11.524.289,32 12.537.598,26

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2016
Receita Operacional Bruta  2016/R$ 2015/R$
Arrendamentos  1.063.062,62 2.156.254,45
(-) Impostos Sobre Arrendamentos  38.801,93 78.703,38
Receita Operacional Líquida  1.024.260,69 2.077.551,07
Lucro Bruto  1.024.260,69 2.077.551,07
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas  885.725,63 572.586,23
Impostos e Taxas  265.145,52 288.981,28
Despesas Financeiras  811.185,29 816.835,15
Outras Receitas/Despesas  223.859,29 139.873,14
Lucro/Prejuizo Operacional  (713.936,46) 539.021,55
Lucro/Prejuizo Antes dos 
 Efeitos Fiscais  (713.936,46) 539.021,55
Contribuição Social e I.R.  167.822,15 258.201,40
Lucro/Prejuizo Líquido do Exercício  (881.758,61) 280.820,15
Lucro Líquido Por Ação   0,000008

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
  2016/R$ 2015/R$
1- Saldo no Início do Exercício  - -
2- Lucro Líquido do Exercício  (881.758,61) 280.820,15
3- Prejuizos Acumulados  881.758,61 (280.820,15)
4- Saldo no Fim do Exercício  - -

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo 
com a Lei nº 6.404/76, estando o plano de contas adequado a Lei
11.638/2007 e 11941/2009. 2- As receitas e despesas são reconhe-
cidas no resultado pelo regime de competência. 3- As depreciações 
e amortizações foram calculadas pelo método linear as taxas permi-
tidas pela legislação tributária, sendo que neste exercício não foram 
realizadas provisões para encargos ou riscos.
4-Participações Societárias:  Capital  % de par- Patrimônio
  Social ticipação Líquido
Algodoeira Mascote Ltda.  323.015,00 25,50 (5.396.086,50)
Glicínia Empreend. e 
 Participações Ltda.  2.392.936,00 99,95 2.385.003,07
Tecelagem Texita S/A  13.360.384,00 31,99 (28.159.659,79)
Texita - Cia. Textil Tangará  71.257.992,54 91,21 (109.708.149,61)
5- O Capital Social é de R$ 47.736.352,00 totalmente integralizado
e representado por 34.392.937.843 ações ordinárias sem valor no-
minal. 6- O Imposto de Renda e a Contribuição Social são apurados
com base no lucro presumido. 7- Os financiamentos a longo prazo
foram contratados junto ao Banco BDRN, mediante Contrato de
Abertura de Crédito. O valor que consta no Balanço R$ 4.701.734,57
é o resultado da soma do principal, juros e atualização monetária, até 
a data em que a empresa deixou de funcionar e entrou com processo 
judicial contra os credores. O valor da dívida encontra-se congelado, 
enquanto perdurar a condição de sub judice. 8- A entidade teve as
atividades industriais paralizadas a partir de Janeiro de 1996.

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2016.

COMPANHIA BRASILEIRA DE FIAÇÃO - CNPJ. 61.162.467/0001-22
Relatório de Diretoria: Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas.,o 
Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 
2016. Estamos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 23 de Fe-
vereiro de 2017.

A Diretoria Flávio de Bernardi - TC CRC 1SP040977/O-3

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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SEGUNDA-FEIRA, 03 DE ABRIL DE 2017

FUNCIONÁRIO COM ESTABILIDADE
Empresa que possui funcionário com estabilidade por acidente de 
trabalho, mas pretende rescindir o contrato pagando toda sua indeniza-
ção. Como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE CONTRATAR FUNCIONÁRIO PARA O PRAZO DE 15 
DIAS COM CONTRATO DE OBRA CERTA?

Informamos que há previsão legal de prazo máximo para a contratação 
de empregados por prazo determinado, bem como de obra certa já que 
uma modalidade de contrato a prazo, contudo, não há prazo mínimo 
estipulado, ficando a critério das partes. Orientamos ainda que seja 
consultado o respectivo sindicato.

PAGAMENTO DE DOBRA DE FÉRIAS
Qual o critério para o pagamento de dobra de férias? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

INTERVALO INTRAJORNADA
Qual a base legal sobre o intervalo de descanso para jornadas de 04hs, no 
caso de 06hs será obrigatório intervalo, deve ser efetuado o registro no 
ponto, possuímos funcionário que não deseja o intervalo, como proceder 
para o registro das horas? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DA CATEGORIA DE MEI, QUE NÃO TEVE MOVIMENTAÇÃO 
EM DETERMINADO MÊS, DEVE ENTREGAR O CAGED?  

Informamos que o CAGED somente deve ser entregue quando da 
admissão, demissão ou transferência de empregados. Nos meses em 
que não há movimentação não há que se falar em entrega do CAGED.

PROGRAMAR JORNADA DE 12X36
Quais são as regras que devem ser observadas para programar a jornada 
12x36? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR APÓS A EXPERIÊNCIA
Empresa pode fazer o término do contrato de experiência e contratar de 
imediato o funcionário, com função diferente? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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INBRAFILTRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FILTROS LTDA., torna público que requereu,
à Secretaria de Meio Ambiente de Mauá, a Renovação da Licença de Operação para
Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional, situado
à Av. Papa João XXIII, 5153, Lote 03 Galpão 04, Sertãozinho, Mauá - SP, conforme consta
no Processo Administrativo nº 767/2017.
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Ativo Nota       2016          2015
   (reapre- 
   sentado)
Circulante   103.637  119.848
Caixa e equivalentes de caixa 5  2.481  2.107
Contas a receber 6  49.725  49.184
Estoques 7  36.938  51.083
Despesas antecipadas   232  211
Impostos a recuperar 8  12.027  15.141
Adiantamentos a fornecedores   1.699  1.613
Outras contas a receber 11  535  509
Não Circulante   179.063  183.036
Depósitos judiciais   1.222  1.154
Ativos fiscais diferidos 9  12.702  12.702
Partes relacionadas 10  28.596  25.216
Outras contas a receber 11  21.820  19.014
Imobilizado 12  114.303  124.636
Intangível   420  314
Total do ativo   282.700  302.884

Passivo e Patrimônio Líquido Nota        2016         2015
   (reapre-
   sentado)
Circulante   64.260  64.300
Fornecedores e outras contas a pagar 13  26.008  25.701
Empréstimos e financiamentos 14  29.881  27.794
Obrigações trabalhistas e encargos sociais   5.889  4.617
Obrigações fiscais 15  2.482  6.188
Não Circulante   96.214  104.426
Fornecedores e outras contas a pagar 12  6.390  6.349
Empréstimos e financiamentos 14  51.722  75.510
Obrigações fiscais 15  8.619  4.489
Provisão para contingência 16  3.694  3.694
Partes relacionadas 10  25.789  14.384
Patrimônio líquido 18 122.226  134.158
Capital social   252.570  252.570
Reserva de lucros (prejuízos acumulados)   (130.344)  (118.412)
Total do Passivo e patrimônio líquido   282.700  302.884

Demonstrações de resultados
 Notas       2016        2015
   (reapre-
   sentado)
Receita operacional líquida 19  243.517  291.292
Custo dos produtos vendidos 20 a.  (196.289)  (250.350)
Resultado bruto   47.228  40.942
Despesas comerciais 20 b.  (28.662)  (38.376)
Despesas gerais e administrativas 20 c.  (19.453)  (21.899)
Outras receitas/despesas operacionais 20 d.  5.774  8.768
Resultado antes do resultado
  financeiro, equivalência
 patrimonial e impostos   4.887  (10.565)
Resultado Financeiro 21  (16.819)  (25.931)
Resultado antes do iR e da CS   (11.932)  (36.496)
Contribuição social 9 -  -
Imposto de renda 9 -  -
Resultado do exercício   (11.932)  (36.496)

Demonstrações do resultado abrangente
       2016        2015
  (reapre-
  sentado)
Resultado do exercício  (11.932)  (36.496)
Equivalência sobre ganhos/perdas 
 abrangentes em controladas -  -
Resultado abrangente do exercício  (11.932)  (36.496)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
 Capital Prejuízos
    Social acumulados         Total
Saldos em 01/01/2015  252.570  (81.916)  170.654
Resultado do exercício -  (36.496)  (36.496)
Saldos em 31/12/2015 
 - (reapresentado)  252.570  (118.412)  134.158
Resultado do exercício -  (11.932)  (11.932)
Saldos em 31/12/2016  252.570  (130.344)  122.226

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto
      2016       2015
  (reapre-
Fluxos de caixa das atividades operacionais  sentado)
Resultado do exercício  (11.932)  (36.496)
Ajustes por:
Depreciação e amortização  11.493  11.748
Provisão para contingência -  1.863
Provisão para crédito de liquidação duvidosa -  11.112
Juros sobre empréstimos e financiamentos  16.735  21.605
 16.296  9.832
Variação nos ativos e passivos
(Aumento)/ redução nos ativos em
Contas a receber  (541)  11.938
Estoques  14.145  26.024
Impostos a recuperar  3.114  2.265
Despesas antecipadas  (21)  (15)
Adiantamento a fornecedores  (86)  1.935
Outros recebíveis  (2.832)  (2.508)
Depósitos judiciais  (68)  (7)
Aumento/ (redução) nos passivos em
Fornecedores e outras contas a pagar  348  (18.358)
Obrigações trabalhistas e sociais  1.272  (416)
Obrigações fiscais  424  6.087
Caixa liquido decorrente das atividades operacionais  32.051  36.777
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Imobilizado  (974)  (1.973)
Intangível  (292)  (182)
Caixa liquido utilizado nas atividades de investimento  (1.266)  (2.155)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento de juros e principal empréstimos  (52.215)  5.000
Aquisição de empréstimos e financiamentos  13.779  (46.836)
Parte relacionadas  8.025  6.488
Caixa proveniente das atividades de financiamento  (30.411)  (35.348)
(Diminuição)/Aumento do caixa 
 e equivalentes de caixa  374  (726)
Demonstração do aumento 
 do caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa - no início do exercício  2.107  2.833
Caixa e equivalentes de caixa - no final do exercício  2.481  2.107
(Diminuição)/Aumento do caixa
 e equivalentes de caixa  374  (726)

BSB Equipamentos de Proteção Individual S.A.
CNPJ/MF nº 10.472.968/0001-74

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em Milhares de Reais)
Balanços patrimoniais

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
1. Contexto operacional A BSB Equipamentos de Proteção Individual S.A. 
(“Companhia”) possui sua Sede na Cidade de São Paulo - SP, na Rua Gomes 
de Carvalho, n º 1.069, e foi constituída no dia 20 de outubro de 2008. Em 30 
de março de 2011, os acionistas aprovaram por unanimidade a alteração do 
tipo jurídico da Companhia de empresária limitada para Companhia por 
ações, passando de BSB Produtora de Equipamentos de Proteção Individual 
Ltda. para BSB Produtora de Equipamentos de Proteção Individual S.A., 
aprovando também o novo Estatuto Social. Com a aprovação da alteração do 
tipo societário, a Companhia converteu as quotas representativas do capital 
social em ações pelo mesmo valor, não havendo, portanto, qualquer tipo de 
alteração no capital social da Companhia. A Companhia atua: a) Na fabrica-
ção, confecção, comercialização, marketing, importação e exportação de 
calçados de segurança, de equipamentos de proteção para segurança indivi-
dual do trabalho, de acessórios de vestuário para segurança individual do 
trabalho, em couros e seus derivados e de outros materiais, de calçados em 
geral de uso comum de couros e de outros materiais; b) No beneficiamento, 
industrialização, comercialização, importação e exportação de couros e peles 
e de seus derivados; c) Na prestação de serviços a outras Companhias co-
merciais e industriais de setor correlatos ao objeto social; d) Na fabricação de 
solas, palmilhas e outros produtos do reaproveitamento de couros e peles; e) 
Na representação comercial de outras sociedades nacionais ou estrangeiras 
por conta própria ou de terceiros; f) Na participação em outras sociedades 
como quotista ou acionista; g) Com arrendamento de seus bens móveis ou 
imóveis. 2. Base de preparação Declaração de conformidade - As presen-
tes demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil os pronunciamentos do Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (CPC). A emissão das demonstrações contábeis foi auto-
rizada pelo Conselho de Administração em 22 de fevereiro de 2016. a) Base 
de mensuração - As demonstrações contábeis foram preparadas com base 
no custo histórico. b) Moeda funcional e moeda de apresentação - A moe-
da funcional de uma entidade é a moeda do ambiente econômico primário 
em que ela opera. As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais 
(R$), que é a moeda funcional da Companhia. c) Uso de estimativa e julga-
mento - A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as nor-
mas do CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e pre-
missas que afetam a apresentação e os valores reportados de ativos, passi-
vos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estima-
tivas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revi-
sões com relação às estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em 
que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. 
3. Apresentação das demonstrações e principais políticas contábeis - 
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de 
maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstra-
ções contábeis. a) Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de 
caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto 
prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor e limites 
utilizados de conta garantida. O saldo utilizado de contas garantidas inclui-se 
em empréstimos no passivo circulante do balanço, e compõe o saldo de caixa 
e equivalentes de caixa para fins de demonstração dos fluxos de caixa. b) 
Instrumentos financeiros Classificação e mensuração - A Companhia 
classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados 
ao valor justo por meio do resultado, empréstimos e recebíveis, mantidos até 
o vencimento e disponíveis para venda. A classificação depende da finalidade 
para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Administração determina 
a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. Ativos 
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado - Os ativos 
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos finan-
ceiros mantidos para negociação ativa e frequente. Os ganhos ou as perdas 
decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao 
valor justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do re-
sultado em “resultado financeiro” no período em que ocorrem, a menos que o 
instrumento tenha sido contratado em conexão com outra operação. Neste 
caso, as variações são reconhecidas na mesma linha do resultado afetada 
pela referida operação. Empréstimos e recebíveis - Incluem-se nesta cate-
goria os empréstimos concedidos e os recebíveis que são ativos financeiros 
não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um 
mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo 
de vencimento superior há 12 meses após a data de emissão do balanço 
(estes são classificados como ativos não circulantes). Os empréstimos e re-
cebíveis da Companhia compreendem os empréstimos a coligadas, contas a 
receber de clientes, demais contas a receber, caixa e equivalentes de caixa, 
exceto os investimentos de curto prazo. Os empréstimos e recebíveis são 
contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juros 
efetiva. Ativos mantidos até o vencimento - São basicamente os ativos fi-
nanceiros que não podem ser classificados como empréstimos e recebíveis 
por serem cotados em um mercado ativo. Neste caso, estes ativos financeiros 
são adquiridos com a intenção e capacidade financeira para sua manutenção 
em carteira até o vencimento. São avaliados pelo custo de aquisição, acresci-
dos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do exercício. 
Valor justo - A Companhia avalia, na data do balanço, se há evidência obje-
tiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros está regis-
trado por valor acima de seu valor recuperável (“impairment”). Se houver al-
guma evidência para os ativos financeiros disponíveis para venda, a perda 
cumulativa - mensurada como a diferença entre o custo de aquisição e o valor 
justo atual, menos qualquer perda por “impairment” desse ativo financeiro 
previamente reconhecida no resultado - é retirada do patrimônio e reconheci-
da na demonstração do resultado. No exercício findo em 31 de dezembro de 
2016 a Administração da Companhia optou por não efetuar o teste de recu-
perabilidade. c) Contas a receber de clientes - As contas a receber de 
clientes são avaliadas no momento inicial pelo valor presente e deduzidas da 
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD). A Provisão para 
Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) é estabelecida quando existe uma 
evidência objetiva de que a Companhia não será capaz de cobrar todos os 
valores devidos de acordo com os prazos originais das contas a receber. O 
valor da provisão é a diferença entre o valor contábil e o valor recuperável. d) 
Imobilizado - Reconhecimento e mensuração - Itens do imobilizado são 
mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de 
depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impair-
ment) acumuladas. O custo de ativos construídos pela própria Companhia 
inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para 
colocar o ativo no local e condição necessários para que esses sejam capa-
zes de operar da forma pretendida pela Administração. Quando partes de um 
item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como 
itens individuais (componentes principais) de imobilizado. Ganhos e perdas 
na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre 
os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado e são 
reconhecidos líquidos dentro de outras receitas (despesas) operacionais no 
resultado. Custos subsequentes - Gastos subsequentes são capitalizados 
na medida em que seja provável que benefícios futuros associados com os 
gastos serão auferidos pela Companhia. Gastos de manutenção e reparos 
recorrentes são registrados no resultado. Depreciação - Itens do ativo imobi-
lizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado 
na vida útil-econômica estimada de cada componente. Terrenos não são de-
preciados. Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que 
são instalados e estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construí-
dos internamente, do dia em que a construção é finalizada e o ativo está 
disponível para utilização. As vidas úteis médias estimadas para o exercício 
corrente e comparativo são as seguintes:
Edifícios 30 anos
Máquinas e equipamentos 13 anos
Móveis e utensílios 8 anos
Instalações 11 anos
Veículos 4 anos
Equipamentos de informática 5 anos
Benfeitorias em bens de terceiros 30 anos Os métodos de deprecia-
ção, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramento 
de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança 
de estimativas contábeis. e) Intangível Outros ativos intangíveis - Outros 
ativos intangíveis que são adquiridos pela Companhia e que têm vidas úteis 
finitas são mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e 
das perdas por redução ao valor recuperável acumulada. Amortização - A 
amortização é reconhecida no resultado baseando-se no método linear con-
siderando as vidas úteis estimadas dos ativos intangíveis, a partir da data em 
que estes estão disponíveis para uso. f) Estoques - Os estoques são mensu-
rados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos 
estoques é baseado no princípio da média ponderada e inclui gastos incorri-
dos na aquisição de estoques, acrescidos de gastos relativos a transportes, 
custos de produção e transformação, impostos não recuperáveis e outros 
custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existentes. 
No caso dos estoques manufaturados e produtos em elaboração, o custo in-
clui uma parcela dos custos gerais de fabricação baseado na capacidade 
operacional normal. O valor realizável líquido é o preço estimado de venda no 
curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados de conclusão e 
despesas de vendas. g) Redução ao valor recuperável de ativos - O imobi-
lizado e outros ativos não circulantes, são revistos anualmente para se iden-
tificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos 
ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser 
recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para 
verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante 
em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o 
maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo. Para fins 
de avaliação, os ativos são agrupados no menor grupo de ativos para o qual 
existem fluxos de caixa identificáveis separadamente. No exercício findo em 
31 de dezembro de 2016 a Administração da Companhia optou por não efe-
tuar o teste de recuperabilidade. h) Provisões - As provisões são reconheci-
das quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formali-
zada, como resultado de eventos passados. É provável que uma saída de 
recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável 
do valor possa ser feita. i) Receita operacional - Venda de mercadorias - A 
receita operacional da venda de mercadorias no curso normal das atividades 
é medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber. A receita 
operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de que os 
riscos e benefícios mais significativos inerentes a propriedade dos bens fo-
ram transferidos para o comprador, de que for provável que os benefícios 
econômicos financeiros fluirão para a Companhia, de que os custos associa-
dos e a possível devolução de mercadorias pode ser estimada de maneira 
confiável, de que não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos e de 
que o valor da receita operacional possa ser mensurada de maneira confiável. 
Caso seja provável que descontos serão concedidos e o valor possa ser 
mensurado de maneira confiável, então o desconto é reconhecido como uma 
redução da receita operacional, conforme as vendas são reconhecidas. O 
momento correto da transferência de riscos e benefícios varia dependendo 
das condições individuais do contrato de venda, mas normalmente coincide 
com o momento da retirada do produto vendido. j) Receitas financeiras e 
despesas financeiras - As receitas financeiras abrangem basicamente as 
receitas de juros sobre aplicações financeiras e variação cambial ativa. A re-
ceita de juros é reconhecida no resultado por meio do método dos juros efe-
tivos. As despesas financeiras abrangem basicamente despesas com juros 
sobre empréstimos, líquidas do desconto do valor presente das provisões e 
variação cambial passiva. Custos de empréstimos que não são diretamente 
atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável são 
mensurados no resultado por meio do método de juros efetivos. k) Passivo 
circulante e não circulante - Os passivos circulantes e não circulantes são 
demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando 
aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cam-
biais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passi-
vos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, transa-
ção a transação, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda 

e o risco de cada transação. A contrapartida dos ajustes a valor presente é 
contabilizada contra as contas de resultado que deram origem ao referido 
passivo. A diferença entre o valor presente de uma transação e o valor de face 
do passivo é apropriada ao resultado ao longo do prazo do contrato com base 
no método do custo amortizado e da taxa de juros efetiva. l) Imposto de 
Renda e Contribuição Social - O Imposto de Renda e a Contribuição Social 
do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 
15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de 
R$ 240 para Imposto de Renda e 9% sobre o lucro tributável para Contribui-
ção Social sobre o Lucro Líquido, e consideram a compensação de prejuízos 
fiscais e base negativa de Contribuição Social, limitada a 30% do lucro real. 
m) Determinação do Ajuste a Valor Presente (AVP) A Companhia entende 
que as contas a receber de clientes e contas a pagar não sofrem impactos 
significativos de Ajuste a Valor Presente devido à rápida realização de recebi-
mento e pagamento. n) Novos pronunciamentos Uma série de novas nor-
mas ou alterações de normas e interpretações serão efetivas para exercícios 
iniciados a partir de 1º de janeiro de 2017. A Companhia está avaliando os 
efeitos que essas normas e interpretações poderão ter nas demonstrações 

-
-

tos). O Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda não emitiu pronuncia-
mento contábil ou alteração nos pronunciamentos vigentes correspondentes 
a todas as novas IFRS. Portanto, a adoção antecipada dessas IFRS não é 
permitida para entidades que divulgam as suas demonstrações financeiras 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 4. Determinação do 
valor justo - Diversas políticas e divulgações contábeis da Companhia exi-
gem a determinação do valor justo, tanto para os ativos e passivos financei-
ros como para os não financeiros. Os valores justos têm sido apurados para 
propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos abaixo. 
Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas 
na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele 
ativo ou passivo. Caixa e equivalentes de caixa - Os valores contábeis infor-
mados no balanço patrimonial aproximam-se dos valores justos em virtude 
do curto prazo de vencimento destes instrumentos. Contas a receber e ou-
tros recebíveis - O valor justo de contas a receber e outros recebíveis é es-
timado como valor presente de fluxos de caixas futuros. Devido ao curto 
prazo para realização dos recebíveis, a Companhia opta por não adotar taxas 
para cálculo do valor justo. Passivos financeiros não derivativos - O valor 
justo, que é determinado para fins de divulgação, é calculado baseando-se 
no valor presente do principal e fluxos de caixa futuros, descontados pela 
taxa de mercado dos juros apurados na data de apresentação das demons-
trações contábeis. 5. Caixa e equivalentes de caixa - As disponibilidades e 
aplicações financeiras são os itens do balanço patrimonial que são apresen-
tados na demonstração dos fluxos de caixa, como caixa e equivalentes de 
caixa e são assim apresentadas: 
   2016    2015
Caixa 771 2.040
Aplicações Financeiras 1.710 67
 2.481 2.107
As aplicações financeiras são de curto prazo, de alta liquidez, são pronta-
mente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a 
um insignificante risco de mudança de valor. As aplicações são remuneradas 
por taxas variáveis, principalmente CDI, tendo como contraparte bancos de 
primeira linha. A exposição da Companhia a riscos de taxas de juros e uma 
análise de sensibilidade para ativos e passivos financeiros são divulgadas 
na Nota Explicativa nº 17. 
6. Contas a receber     2016    2015
Títulos a receber - mercado interno 59.152 57.374
Títulos a receber - mercado externo 1.685 2.922
 60.837 60.296
Provisão para crédito de liquidação duvidosa (11.112) (11.112)
 49.725 49.184
    2016    2015
Duplicatas a vencer 44.706 48.035
Duplicatas vencidas
De 1 a 30 dias 870 492
De 31 a 60 dias 297 118
De 61 a 90 dias 1.333 101
Acima de 90 dias 13.631 11.550
 60.837 60.296
Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia mantinha R$ 22.328 (R$ 22.703 
em 31 de dezembro de 2015) referente a títulos a receber de clientes em car-
teira de cobrança junto a instituições financeiras, com o objetivo de cobertura 
de crédito, exigido como garantia a captações de empréstimos efetuadas. A 
exposição da Companhia a riscos de crédito, moeda e perdas por redução no 
valor recuperável relacionadas a contas a receber de clientes e a outras con-
tas, são divulgadas na Nota Explicativa nº 17. Reapresentação de saldo - A 
Administração da Companhia realizou ajuste de R$11.112, referente a saldos 
de contas a receber que possuía liquidação duvidosa já no exercício de 2015, 
dessa forma os ajustes foram efetuados no exercício citado, conforme segue: 
 2015 (Apre-  2015 (Rea-
Circulante      sentado) Ajustes presentado)
Demais contas do Ativo Circulante 70.664 - 70.664
Contas a receber 49.566 (382) 49.184
Total do ativo circulante 120.230 (382) 119.848
Não Circulante
Contas a receber 10.730 (10.730) -
Demais contas do Ativo Circulante 183.036 - 183.036
Total do ativo não circulante 193.766 (10.730) 183.036
Total do Ativo 313.996 (11.112) 302.884
Passivo e Patrimônio Líquido  2015 (Apre-  2015 (Rea-
Circulante      sentado) Ajustes presentado)
Demais passivos circulantes  64.300 - 64.300
Total do passivo circulante  64.300 - 64.300
Não Circulante
Demais passivos não circulantes  104.426 - 104.426
Total do passivo não circulante  104.426 - 104.426
Patrimônio líquido
Capital social  252.570 - 252.570
Prejuízos acumulados  (107.300) (11.112) (118.412)
Total do patrimônio líquido  145.270 (11.112) 134.158
Total do Passivo
 e patrimônio líquido  313.996 (11.112) 302.884
DRE  2015 (Apre-  2015 (Rea-
     sentado) Ajustes presentado)
Receita operacional líquida 291.292 - 291.292
Custo dos produtos vendidos (250.350) - (250.350)
Resultado bruto 40.942 - 40.942
Despesas comerciais (27.264) (11.112) (38.376)
Despesas gerais e administrativas (21.899) - (21.899)
Outras receitas/despesas operacionais 8.768 - 8.768
 547 (11.112) (10.565)
Resultado Financeiro (25.931) - (25.931)
Resultado antes do IR/CS (25.384) (11.112) (36.496)
IR/CS - - -
Resultado do exercício (25.384) (11.112) (36.496)
7. Estoques     2016    2015
Matérias-primas e materiais de consumo 17.599 30.652
Produtos em elaboração 1.964 1.464
Produtos acabados 17.375 18.967
 36.938 51.083 
A Administração concluiu o processo de melhorias nas alocações dos gastos 
gerais de fabricação, que estavam alocados por planilhas eletrônicas. Agora, 
todos os dispêndios são compilados no sistema integrado de custeio. 
8. Impostos a recuperar     2016    2015
Imposto Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 10.562 13.298
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) 533 917
Crédito PIS/COFINS/IPI 884 782
IRPJ a recuperar 47 48
CSCL a recuperar 41 41
Outros - 55
 12.027 15.141 
9. Ativos fiscais diferidos Impostos diferidos - O Imposto de Renda e a 
Contribuição Social diferidos tem a seguinte origem: 
          Ativos          Passivos        Resultado  
    2016    2015 2016 2015  2016 2015
Prejuízo 
 Fiscal a compensar  12.702 12.702 - - - -
 12.702 12.702 - - - - 
Conciliação do Imposto de Renda e Contribuição Social - correntes e 
diferidos - A conciliação da despesa de Imposto de Renda e Contribuição 
Social no resultado é demonstrada a seguir: 
 31/12/2016 31/12/2015
Resultado do exercício antes dos impostos  (11.932) (36.496)
Alíquota nominal 34% 34%
IR e CS à alíquota nominal (4.057) (12.409)
Ajuste do Imposto de Renda e Contribuição Social
Diferenças temporárias - 3.778
Diferenças permanentes - -
Compensação prejuízo fiscal e base negativa
Prejuízo fiscal e base negativa - -
Imposto correntes - -
Imposto diferido - -
Alíquota efetiva de impostos 0% 0%
As diferenças temporárias dedutíveis e os prejuízos fiscais acumulados não 
prescrevem de acordo com a legislação tributária vigente. Os prejuízos fiscais 
do Imposto de Renda e a base negativa da Contribuição Social tem sua com-
pensação limitada à base de 30% dos lucros tributáveis, sem prazo de pres-
crição. 10. Partes relacionadas Controladora e parte controladora final A 
controladora da Companhia é a BSB Participações Ltda. Remuneração de 
pessoal-chave da Administração A BSB Equipamentos de Proteção Indivi-
dual S.A. remunerou seus administradores, conforme valores demonstrados 
a seguir:   2016  2015
Salários e ordenados 2.991 1.989
Assistência médica 146 47
 3.137 2.036
A Companhia não possui outros tipos de remuneração, tais como benefícios 
pós-emprego, outros benefícios de longo prazo ou benefícios de rescisão de 
contrato de trabalho. Benefícios a empregados A Companhia fornece aos 
seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: seguro de vida, 
assistência médica, assistência odontológica, o fornecimento de vale refeição 
e transporte. A Companhia inclui em suas políticas de recursos humanos, 
o Plano de Participação nos Resultados (PPR), sendo elegível a todos os 
colaboradores com vínculo empregatício formal. As metas e critérios de se-
leção e distribuição da verba de premiação são acordados entre as partes, 
incluindo os sindicatos que representam os colaboradores, com objetivo de 
ganhos de produtividade, de competitividade e de motivação e engajamento 
dos participantes. Os montantes referentes a benefícios a empregados estão 
apresentados a seguir:   2016  2015
Assistência médica 144 749
Vale-transporte 1.419 1.141
 1.563 1.890 
Outras transações com partes relacionadas - Os principais saldos de 
ativos e passivos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, bem como as transa-
ções que influenciaram o resultado do exercício, relativas a operações com 
partes relacionadas, decorrem principalmente de transações com acionistas 
e Companhias ligadas do mesmo grupo econômico. 

       Ativo            Passivo           Resultado    
  2016   2015   2016   2015   2016      2015
Tinto Holding Ltda. 1.649 940 4 - (5) -
Londrina Equipamentos de 
Proteção Individual Ltda. 14.390 14.388 - - - -
Marseg SRL 3.066 5.758 25.785 14.383 (4.341) (14.187)
BSB Participações S.A. 9.491 4.130 - 1 - -
 28.596 25.216 25.789 14.384 (4.346) (14.187) 
11. Outras contas a receber     2016    2015
Montreal Equipamentos de Proteção 12.273 9.517
Banco do Brasil 1.250 1.250
Vicsa S.A. 784 784
Cheques devolvidos 388 305
Devoluções a receber 147 199
Outras 7.513 7.468
 22.355 19.523
Circulante 535 509
Não circulante 21.820 19.014 
12. Imobilizado  Taxas anuais   Depreciação      2016     2015
 de depreciação   Custo   acumulada Líquido líquido
Edifícios 3,33% 74.365 (28.065) 46.300 49.345
Máquinas 
 e equipamentos 7,70% 134.836 (90.439) 44.397 52.133
Móveis e utensílios 12,50% 3.743 (3.344) 399 576
Instalações 9,10% 5.005 (2.109) 2.896 2.861
Veículos 25,0% 660 (657) 3 27
Equipamentos 
 de informática 20,0% 6.200 (4.996) 1.204 624
Benfeitorias em bens
 de terceiros 3,33% 44 - 44 44
Terrenos  18.970 - 18.970 18.970
Adiantamento
 para imobilização  41 - 41 7
Outros imobilizados  79 (30) 49 49
  243.943 (129.640) 114.303 124.636
Movimentação do custo   01/01/2015 Adição   Baixa 31/12/2015
Edifício 73.934 14 (8) 73.940
Máquinas e equipamentos 136.811 8.764 (6.795) 138.780
Móveis e utensílios 3.893 71 (237) 3.727
Instalações 4.511 101 (13) 4.599
Veículos 901 - (37) 864
Equipamentos de informática 5.096 487 (179) 5.404
Benfeitorias em bens de terceiros 41 3 - 44
Terrenos 18.970 - - 18.970
Adiantamento para imobilização 396 35 (424) 7
Outros imobilizados 79 - - 79
 244.632 9.475 (7.693) 246.414
  01/01/2016 Adição    Baixa 31/12/2016
Edifício 73.940 468 (43) 74.365
Máquinas e equipamentos 138.780 8.938 (12.882) 134.836
Móveis e utensílios 3.727 139 (123) 3.743
Instalações 4.599 449 (43) 5.005
Veículos 864 - (204) 660
Equipamentos de informática 5.404 1.102 (306) 6.200
Benfeitorias em bens de terceiros 44 - - 44
Terrenos 18.970 - - 18.970
Adiantamento para imobilização 7 359 (325) 41
Outros imobilizados 79 - - 79
 246.414 11.455 (13.926) 243.943
Movimentação da depreciação acumulada 
 01/01/2015 Adição Baixa 31/12/2015
Edifício (21.132) (3.464) 1 (24.595)
Máquinas e equipamentos (79.608) (7.142) 73 (86.677)
Móveis e utensílios (3.066) (130) 45 (3.151)
Instalações (1.384) (354) - (1.738)
Veículos (814) (60) 37 (837)
Equipamentos de informática (4.429) (386) 35 (4.780)
 (110.433) (11.536) 191 (121.778) 
 01/01/2016 Adição Baixa 31/12/2016
Edifício (24.595) (3.470) - (28.065)
Máquinas e equipamentos (86.677) (6.817) 3.025 (90.469)
Móveis e utensílios (3.151) (263) 70 (3.344)
Instalações (1.738) (371) - (2.109)
Veículos (837) (22) 202 (657)
Equipamentos de informática (4.780) (364) 148 (4.996)
 (121.778) (11.307) 3.445 (129.640)
Provisão por redução do valor recuperável - Durante o exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2016, a Companhia efetuou o teste de recuperabilida-
de do ativo imobilizado e concluiu que não há provisão por redução do valor 
recuperável para ser registrada. 
13. Fornecedores e outras contas a pagar      2016     2015
Fornecedores diversos 21.901 21.742
Outras contas a pagar 10.497 10.308
 32.398 32.050
Circulante 26.008 25.701
Não circulante 6.390 6.349
A Companhia avaliou o Ajuste a Valor Presente (AVP) dos seus saldos de 
fornecedores e outras contas a pagar em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
e concluiu que os valores não geram ajustes materiais a valor presente nas 
demonstrações contábeis. A exposição da Companhia para os riscos de li-
quidez relacionados a fornecedores e outras contas a pagar encontram-se 
divulgados na Nota Explicativa nº 17. 14. Empréstimos e Financiamentos 
Esta nota explicativa fornece informações sobre os termos contratuais dos 
empréstimos com juros, que são mensurados pelo custo amortizado. Para 
mais informações sobre a exposição da Empresa a riscos de taxa de juros e 
liquidez, veja Nota Explicativa nº 17: 
             Taxa de juros 31/12/2016 31/12/2015
Capital de giro 1,7% a 1,9% a.m. 5.236 -
Capital de giro 100% CDI+8% a.a 7.536 -
Capital de giro 100% CDI+0,44 a.m. 60.840 64.559
Capital de giro 100% CDI+5,28% a.a. 6.462 6.771
Capital de giro 100% CDI+8,18% a.a. - 24.795
Capital de giro 100% CDI+0,50% a.m. 209 6.419
LEASING 100% CDI+0,07% a.m. 773 -
FINAME 5,5% a.a. 118 153
FINAME 13,2% a.a. 120 145
FINAME 8,70% a.a. 309 372
FINAME 11,90% a.a. - 90
  81.603 103.304
Circulante  29.881 27.794
Não circulante  51.722 75.510
Cronograma de pagamentos do saldo classificado no não circulante 
    2016    2015
2017 - 18.209
2018 16.866 18.001
2019 11.323 15.767
2020 11.316 11.316
2021 11.283 11.283
2022 934 934
 51.722 75.510 
Garantias - As operações de empréstimos da Companhia são garantidas 
parte com aval dos acionistas e parte com garantia de recebíveis de clientes 
(duplicatas), já os Leasings e os Finames, os próprios bens. 
15. Obrigações fiscais     2016    2015
COFINS 174 4.551
PIS 37 986
ICMS 210 53
IRRF 227 223
Outros 15 13
Parcelamentos fiscais (a) 10.438 4.851
 11.101 10.677
Circulante 2.482 6.188
Não circulante 8.619 4.489 
a) A Companhia possui parcelamento de impostos de PIS, COFINS, IPI, 
INSS e Contribuição Social junto à Receita Federal com prazo de até 180 
meses com vencimento em novembro de 2029. O valor da parcela mensal 
é acrescido de juros equivalente à taxa referencial SELIC acumulada men-
salmente. 16. Provisão para contingência - Os diversos processos em 
andamento são de natureza cível, trabalhista e tributária, decorrentes do 
curso normal dos negócios da Companhia. A respectiva provisão para con-
tingências foi constituída para os processos cujas possibilidades de perda 
foram avaliadas como prováveis, com base na opinião de seus consultores 
legais. Em virtude dos processos vigentes, foram provisionados os montantes 
envolvidos de R$ 3.635 (em 31 de dezembro de 2015, mesmo valor): 
Natureza    2014  Adições    2015
Trabalhista (a) 1.831 1.804 3.635
Cíveis - 59 59
 1.831 1.863 3.694 
Natureza    2015  Adições    2016
Trabalhista (a) 3.635 - 3.635
Cíveis 59 - 59
 3.694 - 3.694 
Processos trabalhistas - Correspondem, principalmente, a pleitos de in-
denizações por danos materiais e morais e reclamações de horas-extras e 
aviso prévio, não existindo processo de valor individual relevante. Além disso, 
existem também processos da mesma natureza que totalizam R$ 31.743 
(em 31 de dezembro de 2015, R$ 17.074), os quais foram avaliados como 
perdas possíveis pelos consultores legais e pela Administração, portanto a 
constituição de provisão é suficiente para cobrir eventuais perdas.17. Instru-
mentos Financeiros Gerenciamento dos riscos financeiros Visão geral 
A Companhia possui exposição para os seguintes riscos advindos do uso de 

mercado. Esta nota apresenta informações sobre a exposição da Compa-
nhia para cada um dos riscos acima, os objetivos da Companhia, políticas 
e processos de mensuração e gerenciamento de riscos e gerenciamento do 
capital da Companhia. Estrutura de gerenciamento de risco A Adminis-
tração tem a responsabilidade global para o estabelecimento e supervisão 
da Companhia de estrutura de gerenciamento de risco. A Administração é 
responsável pelo desenvolvimento e acompanhamento das políticas de ge-
renciamento de risco da Companhia. Os gestores de cada departamento re-
portam regularmente a Administração sobre suas atividades. As políticas de 
gerenciamento de risco da Companhia foram estabelecidas para identificar 
e analisar os riscos ao qual a Companhia está exposta, para definir limites 
de riscos e controles apropriados, e para monitorar os riscos e a aderência 
aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas são revistos regu-
larmente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas atividades 
da Companhia. A Companhia através de treinamento e procedimentos de 
gestão busca desenvolver um ambiente de disciplina e controle, no qual to-
dos os funcionários tenham consciência de suas atribuições e obrigações. 
Riscos de crédito - Risco de crédito é o risco de a Companhia incorrer em 
perdas caso um cliente ou de uma contraparte em um instrumento financeiro 
falha em cumprir com suas obrigações contratuais. O risco é basicamente 
proveniente das contas a receber de clientes e outros recebíveis e de caixa 

e equivalentes de caixa. Exposição a riscos de crédito O valor contábil dos 
ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito. A exposição 
máxima do risco do crédito na data das Demonstrações contábeis foi: 
         Valor contábil    
 Nota     2016    2015
Caixa e equivalentes de caixa 5 2.481 2.107
Contas a receber de clientes 6 49.725 49.184
Outros recebíveis  22.355 19.523
  74.561 70.814
Circulante  52.741 51.800
Não circulante  21.820 19.014
Contas a receber O valor das contas a receber de clientes é originário da 
venda de equipamentos de segurança individual. A composição por venci-
mento de contas a receber de clientes e outros recebíveis na data das De-
monstrações contábeis para os quais não foram reconhecidas perdas por 
redução no valor recuperável era a seguinte: 
    2016     2015
Duplicatas a vencer 44.706 48.035
Duplicatas vencidas
De 1 a 30 dias 870 492
De 31 a 60 dias 297 118
De 61 a 90 dias 1.333 101
Acima de 90 dias 13.631 11.550
 60.837 60.296
A exposição da Companhia a risco de crédito é influenciada principalmente 
pelas características individuais de cada cliente. Contudo, a Administração 
considera a distribuição e características dos clientes em sua avaliação, 
incluindo o risco de não pagamento do setor no qual o cliente opera, uma 
vez que esses fatores podem ter impacto no risco de crédito. Não há con-
centração geográfica de risco de crédito. A realização do crédito do contas a 
receber de clientes é avaliada com base na política de crédito estabelecida 
pela administração. O contas a receber de clientes é relacionado a vários 
clientes e por serem pulverizados a Companhia utiliza o histórico de inadim-
plência coletiva para a decisão de constituição de provisão em contrapartida 
ao resultado, que corresponde a títulos vencidos a mais de 180 dias. Baseado 
no monitoramento do risco de crédito de clientes, a Companhia acredita que, 
conforme indicado acima, nenhuma provisão será necessária com relação 
aos saldos de contas a receber. Caixa e equivalentes de caixa A Compa-
nhia detinha caixa e equivalentes de caixa de R$ 2.481 (R$ 2.107 em 31 de 
dezembro de 2015), os quais representam sua máxima exposição de crédito 
sobre aqueles ativos. O caixa e equivalentes de caixa são mantidos com ban-
cos e instituições financeiras, as quais são consideradas de primeira linha. 
Garantias A Companhia tem como política não fornecer garantias financei-
ras a nenhuma entidade do grupo econômico. Risco de liquidez Risco de 
liquidez é o risco em que a Companhia irá encontrar dificuldades em cumprir 
com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liqui-
dados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem 
da Companhia na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, 
que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao 
vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inacei-
táveis ou com risco de prejudicar a reputação da Companhia:
                                             2015                                   
 Valor Até 12 1-2 2-3 3-5 Mais que
 contábil meses anos anos Anos     5 anos
Passivos financeiros 
 não derivativos
Fornecedores e outras 
 contas a pagar 32.050 25.701 6.349 - - -
Empréstimos
 bancários 
 garantidos 103.304 27.794 36.210 27.083 11.283 934
 135.354 53.495 42.559 27.083 11.283 934 
                                          2016                                  
 Valor Até 12 1-2 2-3 3-5 Mais que
 contábil meses   anos anos   Anos     5 anos
Passivos financeiros
 não derivativos
Fornecedores e outras 
 contas a pagar 32.398 26.008 6.390 - - -
Empréstimos 
 bancários
  garantidos 81.603 29.881 16.866 11.323 22.599 934
 114.001 55.889 23.256 11.323 22.599 934
Risco de mercado - Risco de mercado é o risco que alterações nos preços 
de mercado, tais como as taxas de juros têm nos ganhos da Companhia ou 
no valor de suas participações em instrumentos financeiros. O objetivo do 
gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições 
a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo 
otimizar o retorno. Risco de taxa de juros Risco de taxa de juros é o risco de 
a Companhia vir a sofrer perdas econômicas devido às alterações adversas 
nas taxas de juros e câmbio, que podem ser ocasionadas por fatores relacio-
nados a crises econômicas e/ou alterações na política monetária no mercado 
interno e externo. As operações da Companhia estão expostas a taxa de 
juros do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), não existindo opera-
ções com derivativos no intuito de proteção para estas taxas de juros. Perfil 
Na data das Demonstrações contábeis, o perfil dos instrumentos financeiros 
remunerados por juros da Companhia era: 
        Valor contábil   
     2016     2015
Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa 2.481 2.107
 2.481 2.107
Passivos financeiros
Empréstimos (81.603) (103.304)
 (81.603) (103.304)
O objetivo da Companhia é administrar o risco operacional para evitar a ocor-
rência de prejuízos financeiros e danos à reputação da Companhia, buscan-
do eficácia de custos, para evitar procedimentos de controle que restrinjam 
iniciativa e criatividade. Análise de sensibilidade de fluxo de caixa para 
instrumentos de taxa variável Uma elevação de 25 e 50 pontos base nas 
taxas de juros ou redução de 25 e 50 pontos base nas taxas de juros, na data 
das demonstrações contábeis, teria aumentado (reduzido) o patrimônio e o 
resultado do exercício de acordo com os montantes mostrados a seguir. A 
análise é conduzida com a mesma base para 2016 e 2015: 
                    Efeitos no resultado do
          exercício e patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2015 25 pb aumento 25 pb diminuição
Aplicações de taxa variável 1 (1)
Empréstimos de taxa variável (5.401) 4.321
Sensibilidade do fluxo de caixa (líquido) (5.400) 4.320
Em 31 de dezembro de 2016
Aplicações de taxa variável 4 (3)
Empréstimos de taxa variável (4.184) 3.347
Sensibilidade do fluxo de caixa (líquido) (4.180) 3.344
                     Efeitos no resultado do 
           exercício e patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2015 50 pb aumento 50 pb Diminuição
Aplicações de taxa variável 2 (2)
Empréstimos de taxa variável (10.803) 7.202
Sensibilidade do fluxo de caixa (líquido) (10.801) 7.200
Em 31 de dezembro de 2016
Aplicações de taxa variável 8 (5)
Empréstimos de taxa variável (8.368) 5.578
Sensibilidade do fluxo de caixa (líquido) (8.360) 5.573
Gerenciamento do capital A política da Administração é manter uma sólida 
base de capital para manter a confiança do investidor, credor e mercado e 
manter o desenvolvimento futuro do negócio. Para tanto, a Administração 
monitora a relação da dívida líquida em relação ao patrimônio líquido total. 
A Administração procura manter um equilíbrio entre os mais altos retornos 
possíveis com níveis mais adequados de financiamento e as vantagens e 
a segurança proporcionada por uma posição de capital saudável. A dívida 
da Companhia para relação ajustada do capital ao final do exercício é apre-
sentada a seguir: 
      2016      2015
Total do passivo 160.474 168.726
Menos: caixa e equivalentes de caixa (2.481) (2.107)
Dívida líquida (A) 157.993 166.619
Total do patrimônio líquido (B) 122.226 134.158
Índice da dívida líquida pelo patrimônio 
 ajustado em 31 de dezembro (A/B) 1,29 1,24 
Valor justo versus valor contábil - Os valores contábeis, referentes aos 
instrumentos financeiros constantes no balanço patrimonial, quando compa-
rados com os valores que poderiam ser obtidos na sua negociação em um 
mercado ativo ou, na ausência destes, com o valor presente líquido ajustado 
com base na taxa vigente de juros no mercado, se aproximam, substancial-
mente, de seus correspondentes valores de mercado. Os seguintes méto-
dos e premissas foram adotados na determinação do valor justo: Caixa e 
equivalentes de caixa - São definidos como ativos destinados à negociação. 
Os valores contábeis informados no balanço patrimonial aproximam-se dos 
valores justos em virtude do curto prazo de vencimento desses instrumentos. 
O contas a receber e outros recebíveis, fornecedores e outras contas a pagar 
decorrentes diretamente das operações da Companhia, estão sendo con-
tabilizados pelo seu custo amortizado, deduzidos de provisão para perdas, 
quando aplicável. Os valores contábeis informados no balanço patrimonial 
aproximam-se dos valores justos na data da apuração. Os empréstimos es-
tão classificados como passivos financeiros não derivativos mensurados pelo 
custo amortizado. Para fins de divulgação, os saldos contábeis são equiva-
lentes aos valores justos, por se tratarem de captações com características 
exclusivas, decorrentes de fontes de financiamento específicas, indexados 
às taxas de mercado correspondentes ao risco de crédito da Companhia. 
Hierarquia do valor justo - Diversas políticas e divulgações contábeis da 
Companhia exigem a determinação do valor justo, tanto para os ativos e pas-
sivos financeiros como para os não financeiros. Os valores justos têm sido 
apurados para propósitos de mensuração e/ou divulgação. 18. Patrimônio 

líquido - O capital social em 31 de dezembro de 2015 e de 2014 é de R$ 
252.570 representados por 252.570.238 ações ordinárias sem valor nominal, 
ao valor unitário de emissão de R$ 1 (um Real). 
Acionistas Percentual de participação - %
BSB Participações S.A. 100,00
19. Receita operacional líquida        2016       2015
Receita bruta fiscal 282.622 354.288
Impostos sobre venda (37.145) (44.271)
Abatimentos e devoluções (1.960) (18.725)
 243.517 291.292
20. Gastos por natureza
a) Custo dos produtos vendidos        2016       2015
Matéria-prima e outros insumos (143.972) (197.443)
Despesas com pessoal (31.385) (29.145)
Depreciação e amortização (10.136) (10.967)
Despesas com utilidades e serviços (2.379) (3.156)
Conservação e manutenção (2.611) (2.581)
Outros (5.806) (7.058)
 (196.289) (250.350)
b) Despesas comerciais        2016       2015
Fretes (8.026) (10.476)
Comissões de venda (8.889) (10.185)
Despesas portuárias e de inspeção (146) (215)
Marketing e propaganda (5.882) (3.715)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa - (11.112)
Outros (5.719) (2.673)
 (28.662) (38.376)
Reapresentação de saldo A Administração da Companhia realizou ajuste 
de R$11.112, referente a saldos de contas a receber que possuía liquidação 
duvidosa já no exercício de 2015, dessa forma os ajustes foram efetuados no 
exercício citado, conforme segue: 
Ativo 2015 (Apre-   2015 (Rea- 
Circulante      sentado) Ajustes presentado)
Demais contas do Ativo Circulante 70.664 - 70.664
Contas a receber 49.566 (382) 49.184
Total do ativo circulante 120.230 (382) 119.848
Não Circulante
Contas a receber 10.730 (10.730) -
Demais contas do Ativo Circulante 183.036 - 183.036
Total do ativo não circulante 193.766 (10.730) 183.036
Total do Ativo 313.996 (11.112) 302.884
Passivo e Patrimônio Líquido 2015(Apre-  2015 (Rea- 
Circulante     sentado) Ajustes presentado)
Demais passivos circulantes  64.300 - 64.300
Total do passivo circulante  64.300 - 64.300
Não Circulante
Demais passivos não circulantes  104.426 - 104.426
Total do passivo não circulante  104.426 - 104.426
Patrimônio líquido
Capital social  252.570 - 252.570
Prejuízos acumulados  (107.300) (11.112) (118.412)
Total do patrimônio líquido  145.270 (11.112) 134.158
Total do Passivo e patrimônio líquido  313.996 (11.112) 302.884
DRE 2015 (Apre-  2015 (Rea-
      sentado) Ajustes presentado)
Receita operacional líquida 291.292 - 291.292
Custo dos produtos vendidos (250.350) - (250.350)
Resultado bruto 40.942 - 40.942
Despesas comerciais (27.264) (11.112) (38.376)
Despesas gerais e administrativas (21.899) - (21.899)
Outras receitas/despesas operacionais 8.768 - 8.768
 547 (11.112) (10.565)
Resultado Financeiro (25.931) - (25.931)
Resultado antes do IR/CS (25.384) (11.112) (36.496)
Resultado do exercício (25.384) (11.112) (36.496)
c) Despesas gerais e administrativas       2016      2015
Despesas de pessoal (10.079) (11.482)
Despesas de aluguel (528) (679)
Despesas legais e tributárias (880) (274)
Depreciação e amortização (1.612) (781)
Seguros (148) (144)
Serviços de terceiros (3.473) (5.325)
Viagens e estadias (1.080) (1.351)
Outros (1.653) (1.863)
 (19.453) (21.899)
d) Outras receitas e despesas operacionais       2016      2015
Receita com venda de imobilizado 2.507 237
Custo residual com venda de imobilizado (2.163) (335)
Incentivos fiscais 5.428 8.866
Outros 2 -
 5.774 8.768
21. Resultado financeiro líquido       2016      2015
Receita financeira
Rendimentos de aplicação financeira  15 4
Descontos obtidos  - 40
Variação cambial ativa 9.130 14.432
Variação monetária ativa 167 -
Juros ativos 388 312
 9.700 14.788
Despesas financeiras
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) (191) (82)
Juros sobre financiamentos (16.735) (21.605)
Despesas com financiamentos (2) (17)
Despesas e comissões bancárias (847) (581)
Variação cambial passiva (6.369) (15.155)
Variação monetária passiva (555) (279)
Outros (1.820) (3.000)
 (26.519) (40.719)
Resultado financeiro líquido (16.819) (25.931) 
22. Cobertura de seguros - A Companhia adota a política de contratar 
cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes consi-
derados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza 
de sua atividade. As premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, 
não fazem parte do escopo de uma auditoria das demonstrações contábeis. 
Consequentemente, não foram analisadas pelos nossos auditores indepen-
dentes. A política de contratação de seguros da Companhia leva em consi-
deração a estrutura física dos locais de risco, histórico de sinistralidade e 
medias protecionais. Em 31 de dezembro de 2016, a cobertura de seguros é 
composta, conforme a seguir: 
Descrição                    Tipo de seguro                                        2016
Seguro auto Seguro de frota 100% Fipe
Riscos nomeados Riscos patrimoniais 100.000
Responsabilidade civil Responsabilidade administradores 10.000

Relatório dos auditores independentes 
sobre as demonstrações contábeis

Aos Administradores e Acionistas da BSB Equipamentos de Proteção In-
dividual S.A. São Paulo -  SP - Opinião - Examinamos as demonstrações 
contábeis da BSB Equipamentos de Proteção Individual S.A. (Companhia), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as 
respectivas demonstrações dos resultados, 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 demonstra-
ções contábeis 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. Base para opinião sobre as demonstrações contábeis 
- Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes 
em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes pre-
vistos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissio-
nais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamen-
tar nossa opinião não modificada sobre as demonstrações contábeis. Ênfase 
- Sem ressalvar nossa opinião, chamamos a atenção para a nota explicativa 
no. 10, onde demonstra que a Companhia mantém saldos e transações em 
montantes significativos com partes relacionadas que não foram pactuadas 
em condições usuais de mercado. Consequentemente, o resultado de suas 
operações pode ser diferente daquele que seria obtido de transações efe-
tuadas apenas com parte não relacionadas. Outros assuntos - Auditoria 
dos valores correspondentes - O exame das demonstrações contábeis do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2015, foram executados por outros 
auditores independentes, que emitiram relatório em 28 de março de 2016, 
com ressalvas sobre a recuperabilidade dos impostos diferidos, sobre os co-
venants quebrados e a não atualização dos impostos a recolher, sendo esses 
assuntos regularizados dentro do exercício, e enfatizou o mesmo assunto 
nesse enfatizado. Reapresentação de informações nas demonstrações 
contábeis - Conforme descrito nas Notas Explicativas nos 6 e 20.c, as de-
monstrações contábeis de 31 de dezembro de 2015 da Companhia foram 
alteradas em relação àquelas apresentadas anteriormente, inclusive seus 
valores correspondentes. Como parte de nossos exames das demonstrações 
contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, examinamos tam-
bém as reapresentações descritas nas notas explicativas nos 6 e 20.c., que 
foram efetuadas para alterar certos saldos patrimoniais e de exercício findo 
em 31 de dezembro de 2015. Em nossa opinião, tais ajustes são apropriados 
e foram corretamente efetuados. Não fomos contratados para auditar, revisar 
ou aplicar quaisquer outros procedimentos sobre os saldos patrimoniais e 
de exercício findo em 31 de dezembro de 2015 da Companhia e, portanto, 
não expressamos opinião ou qualquer forma de asseguração sobre esses 
saldos patrimoniais tomados em conjunto. Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações contábeis - Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em con-
junto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segu-
rança 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 re-
levantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao lon-

relevante nas demonstrações contábeis, 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 dis-
torção 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, fal-

-
dimento 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 

razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 

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 in-
certeza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir mo-
dificação 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 

a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contá-
beis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 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.

Ribeirão Preto, 22 de fevereiro de 2017.

Grant Thornton Auditores Independentes  Marcelo Castro Valentini
CT CRC 1SP -239.472/O-2  CRC 2SP-025.583/O-1

Antonio Carlos Maurício - Diretor Financeiro
Gustavo Bortolan Martins - Contador - CRC 1SP 220.651/O-9

CREDIBEL HOLDING FINANCEIRA S/A - CNPJ 08.761.037/0001-44 - NIRE: 35300340973 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Ficam 
convocados os senhores acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da 
Credibel Holding Financeira S/A, a ser realizada, excepcionalmente, fora da sede social da 
Companhia, mas na mesma cidade, na Rua Achilles Orlando Curtolo, nº 467, Parque 
Industrial Tomas Edson, São Paulo/SP, em segunda convocação, no dia 07.04.2017, 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 Avenida 31 de março, nº 61, sala 
02-A, Bloco “F”, Centro, Cidade de Votorantim, Estado de São Paulo; e sendo aprovado, a 
consequente alteração do artigo 2º do contrato social. (ii) consolidação do Estatuto Social. 

São Paulo, 1º de abril de 2017. ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor

2ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020764-
93.2014.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) Simone Paula Miranda, OAB/SP Nº 224.351, CPF 162.584.948-62, que Riccardo 
Faresin e Suzi Faresin Jesus lhe ajuizaram uma ação de Procedimento Sumário objetivando seja 
a mesma julgada procedente com a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos 
danos causados aos requerentes no valor de R$ 37.966,66 (Nov/2014), e ainda, a condenação da 
requerida ao pagamento custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. 
Encontrando-se a requerida em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após os 20 dias supra, 
apresente resposta. Decorrido o prazo supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado 
regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de novembro e 2016. 

1ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006967-
89.2013.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Edna 
Maria da Silva, CPF 263.394.318-79, RG 335903204, que lhe foi proposta uma ação de Monitória 
por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese que é credora da requerida 
pela importância de R$ 11.300,04, decorrente de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, 
relativo a mensalidades não pagas. Dá-se como valor da causa a quantia de R$ 11.300,04. 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para o pagamento da quantia acima indicada no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, observando-se que se a parte cumprir o mandado voluntariamente dentro do prazo 
assinado, ficará isenta de custas e honorários advocatícios. Dentro do mesmo prazo, poderá oferecer 
embargos, independentemente de prévia segurando do Juízo, os quais suspenderão a eficácia do 
mandado e terão seu processamento nos próprios autos, sob o rito de Procedimento Comum. Não 
sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

44ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1100494-
56.2014.8.26.0100 A MM. Juiza de Direito da 44ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dra. Anna Paula Dias da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RENATO MENDES PEREIRA 
BONFIM, CPF 229.233.088-16, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de VSTP 
EDUCAÇÃO LTDA, objetivando o recebimento do valor de R$ 4.228,54 (Out/2014), acrescido de juros e 
correção monetária, decorrentes do inadimplemento das parcelas conforme Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais, firmado entre as partes. 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). S. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 11 de janeiro de 2017. 

2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027045-
53.2014.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ALICE 
CLAUDIO DA SILVA - ME, CNPJ. 14.966.553/0001-08, na pessoa de representante legal, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de SERVLOT - SERVIÇOS E SISTEMAS 
OPERACIONAIS LTDA, objetivando o recebimento de R$ 10.114,24 (Dez/2014), oriundos do 
ressarcimento dos valores relativos aos créditos de bilhete único e crédito de celulares conforme 
Contrato de Prestação de Serviços e Comodato de Equipamentos Eletrônicos, firmado entre partes. 
Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, conteste a ação. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel , caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de março de 2017. 

1ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4000265-
71.2013.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Alberto Gibin Villela, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ADRIANA 
KOWALISKI, Avenida Santa Catarina, 2323, Vila Mascote - CEP 04378- 400, São Paulo-SP, CPF 
246.895.718-05, RG 28.348.831-1, Casada, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de VSTP EDUCAÇÃO LTDA, objetivando o recebimento de R$ 10.712,10 (Dez/2013), acrescidos 
de juros e correção monetária, oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais para sua 
filha, firmado entre as partes e não pago no período de abril/2012 a janeiro/2013. Estando o réu em 
lugar ignorado, foi deferida sua CITAÇÃO E INTIMAÇÃO por edital, para que em 15 dias úteis, a fluir 
os 20 dias úteis supra, pague o débito atualizado e honorários advocatícios correspondentes à 5% 
(cinco por cento do valor da causa (ficando isento das custas processuais) ou ofereça embargos, sob 
pena de conversão do mandado inicial em mandado executivo, (art. 700 do NCPC), presumindo-se como 
verdadeiros os fatos. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. 

Brasília - Em discurso na 
abertura de um seminário sobre 
o fortalecimento dos direitos 
humanos, a presidente do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
ministra Cármen Lúcia, disse 
na sexta-feira (31), que, quase 
30 anos após a promulgação da 
Constituição Federal, o mundo 
vê “um refl uxo de conquistas 
que nós considerávamos devi-
damente aprontadas”.

“Os tempos eram outros, e 
os tempos são sempre outros 
e são sempre novos, mas nós 
não achávamos que, 30 anos 
depois, houvesse, no mundo, 
não apenas no Brasil e não 
especialmente no Brasil, um 
refl uxo de conquistas que nós 
considerávamos devidamente 
aprontadas”, afirmou a mi-
nistra, que também preside o 
Conselho Nacional de Justiça, 
durante evento no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ).

A ministra disse que “não 
vivemos um momento fácil” 
e destacou versos do poeta 
Carlos Drummond de Andra-
de, que, depois da Segunda 
Guerra Mundial, dizia: “Somos 
um tempo de partida. Tempo 
de homens partidos. (...) Meu 
nome é tumulto, e escreve-se 
na pedra”.

“Se olharmos o mundo em 
que há o que eu jamais imagi-
naria ver na minha vida, novos 
degredados fi lhos de Eva pelos 
mares do mundo sendo rejeita-
dos como se fossem não parte 
do oceano, mas como partes 
que podem ser rejeitadas pelas 
praias, pelas pessoas nas praias, 
vemos que temos um mundo em 
tumulto”, disse Cármen Lúcia, 
fazendo a ressalva de que “não 
é singularidade brasileira”. A 
presidente do STF afi rmou que, 
no Brasil, “as instituições estão 
funcionando” e “o Poder Judi-
ciário está atento”. Observou, 
contudo, que “não há perfeição 
nas instituições”.

“O movimento pendular da 
história mostra que, primeiro, a 
democracia não é construída, é 
uma construção. E que, na base 
da democracia, necessariamen-
te, há direitos humanos sem 
os quais não há humano com 
dignidade e, por isso mesmo, 
esta é uma luta permanente, e 
que não se tem possível que al-
guém se abstenha de participar 
desse movimento permanente, 
contínuo, ininterrupto, para 
que os direitos humanos sejam 
considerados não apenas teoria, 
mas que sejam realmente uma 
realidade na vida de cada pes-
soa”, afi rmou a ministra.

O discurso se deu para 
defender a importância do 
diálogo entre tribunais nacio-
nais e internacionais, tema do 
evento realizado nesta sexta no 
STJ. O seminário contou com 
a presença dos também mi-
nistros do STF, Edson Fachin, 
e Gilmar Mendes, presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) (AE).

Cármen Lúcia 
lamenta ‘refl uxo 
de conquistas’ 
nos últimos 30 
anos no mundo

Presidente do Supremo 

Tribunal Federal (STF), 

ministra Cármen Lúcia.

Divulgação
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(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

Fotos: Divulgação

Parece uma tarefa difícil, justamente por isso as redes 
de Fast-Food fazem cada vez mais sucesso, mas, todos 
sabemos que elas não contribuem em nada com a dieta, 

muito menos com a saúde. Se já é difícil manter o equilíbrio 
nas refeições principais, imagina quando bate aquela fome 
fora de hora. A boa notícia é que existem alternativas para 
driblar essa situação e poupar o estomago e, até mesmo, 
o bolso. Preparar os próprios lanches para passar o dia, 
ou um longo período, fora de casa é totalmente possível e 
muito indicado para quem segue um plano alimentar, seja 
para ganhar massa, emagrecer ou simplesmente adquirir 
mais saúde. 

Mais importante que a quantidade é a qualida-
de - Muitas pessoas que querem perder peso associam a 
quantidade dos alimentos e as calorias ao seu efeito sobre 
o corpo. É claro que esses dois itens são importantes, mas 
devem estar relacionados a outros fatores essenciais que, 
juntos, podem trazer os resultados desejados, além de 
agregar mais saúde. O valor nutricional e o índice glicêmico 

são dois pontos que devem ser observados com atenção ao 
programar o seu cardápio, pois eles podem tanto potencia-
lizar quanto sabotar a sua dieta, seja ela para emagrecer 
ou aumentar a musculatura.

De acordo com a nutricionista Sinara Menezes, o valor nu-
tritivo de um alimento se refere às quantidades de vitaminas, 
gorduras, proteínas e outras propriedades que o constituem, 
já o IG ou índice glicêmico é um indicador que determina 
o tempo que o alimento ingerido leva para liberar a glicose 
no organismo. “Quando o IG é baixo signifi ca que o açúcar é 
disponibilizado no sangue lentamente, o que faz com que a 
energia e saciedade sejam prolongadas por muito mais tempo. 
Quanto maior for o IG de um alimento, mais rápido será esse 
processo, deixando a pessoa fraca e com fome em um curto 
período” – explica a profi ssional da Nature Center.

O que não pode faltar - A composição certa nos lanches 
intermediários, aliada a um cardápio balanceado nas refeições 
principais, pode trazer saúde, favorecer o emagrecimento e 
potencializar os resultados das atividades físicas. Confi ra os 
principais grupos alimentares que devem ser priorizados:

Quais substituições podem ajudar 
a evitar os deslizes da dieta

Lanchinhos no trabalho

A falta de tempo é um problema comum entre a maioria 
das pessoas, especialmente nas grandes cidades. O 
trânsito, trabalho e estudos são fatores que, muitas 
vezes, levam jovens e adultos a passarem o dia inteiro 
na rua. Em meio a essa rotina agitada surge a questão: 
Como ter uma alimentação saudável? E, principalmente: 
Como manter a dieta comendo fora de casa? 

Fibras:•  funcionais, po-
tencializam o desem-
penho do organismo e 
aumentam a saciedade. 
Quando consumidas, as 
fibras se prendem às 
moléculas de gordura e 
impedem que parte delas 
seja absorvida pelo orga-
nismo. Elas também retardam o esvaziamento gástrico e 
favorecem o transito intestinal. Seu consumo pode auxiliar 
na redução dos níveis de açúcar no sangue e colesterol ruim, 
prevenindo doenças cardíacas.

Proteínas:•  elas são essenciais na formação dos tecidos do 
organismo e dos músculos. Transformadas pelas células 
em aminoácidos, as proteínas auxiliam diretamente na 
construção e manutenção de todos os órgãos do corpo, 
especialmente as de origem animal. Elas ainda exigem um 
trabalho maior do sistema digestivo e garantem a saciedade 
por mais tempo. Carnes magras, peixes, ovos, leite e de-

rivados, de preferência desna-
tados são ótimas fonte dessas 
proteínas.

• Gorduras boas: chamadas 
também de insaturadas, estão 
relacionadas à saúde do cora-
ção, por contribuírem para a 
redução dos triglicerídeos e 
dos níveis de colesterol ruim, 
aumentando o colesterol bom, 
prevenindo contra hiperten-
são, infarto e derrames. Estão 
presentes em alimentos como 
salmão, atum, sardinhas, 
azeite extra virgem, abacate, 
açaí, ovos, queijo branco, cho-
colate amargo, óleo de coco, 
semente de chia e em outros 
alimentos de origem vegetal 
e plantas.

Trocas inteligentes - 
Restringir demais o cardápio 
torna esse processo uma 
obrigação dolorosa e não algo 
necessário e cheio de benefí-

cios. Portanto, para se manter fi rme e conseguir resultados 
duradouros é importante saber fazer escolhas inteligentes, 
que agradem ao paladar e, ao mesmo tempo, façam bem ao 
organismo. Veja algumas dicas da nutricionista:

Não precisa deixar de consumir chocolate, basta mudar • 
a qualidade dele e ter moderação. Os classifi cados como 
amargos ou negros possuem uma quantidade menor de 
gorduras e podem ser incluídos na dieta, por exemplo;

 
Quem opta pelas frutas deve preferir as que podem ser • 
consumidas com a casca, como peras e maçãs, pois é onde 
se concentra a maior porcentagem de fi bras. As mais ca-
lóricas, como banana, manga, melancia e outras, também 
podem ser consumidas, se adicionadas de uma proteína que 
pode ser o queijo branco, ou fi bras como granola, aveia e 
linhaça por exemplo; 

As frutas vermelhas estão liberadas e são as mais indicadas. • 
Morangos, cerejas, ameixas, romãs, jabuticabas e muitas 
outras fazem parte da lista que não só tem baixo índice 
glicêmico, mas também são ricas em antioxidantes e pos-
suem baixo valor calórico. O grande destaque vai para o Goji 

Berry, embora a sua versão in natura seja um pouco escassa 
no Brasil, a fruta desidratada é amplamente consumida e 
integra muitas dietas devido ao seu alto valor nutricional; 

Para quem tem muita ansiedade e não resiste aos salga-• 
dinhos ou biscoitos crocantes uma boa saída é optar pela 
pipoca. Simples de fazer e ela é facilmente encontrada e 
possui pouquíssimas calorias; 

“Zero carboidrato” é correto? - Eliminar totalmente 
os carboidratos do cardápio não é, nem de longe, uma 
boa opção. Menezes acrescenta que: “O consumo de car-
boidratos antes e após a atividade física contribui para o 
anabolismo, crescimento do musculo, pois reduz a fadiga 
e evita compulsões”.

Separe as porções - A percepção da saciedade vem de 
uma série de estímulos hormonais que avisam ao cérebro 
quando o corpo já está alimentado. Portanto, uma boa 
estratégia para evitar os exageros durante o dia, é levar 
os lanches porcionados; 

Lanches balanceados podem substituir até uma re-
feição - É possível trocar uma das refeições principais, como 
o jantar por exemplo, por um lanche mais rápido e prático. 
De acordo com Menezes uma boa opção é um sanduíche feito 
com pão integral, folhas verdes e uma proteína, que ainda 
pode ser acrescido com tomates, pepino ou cenoura ralada 
sem que seu valor calórico seja muito elevado.

Fonte: Nature Center



São Paulo, sábado a segunda-feira, 01 a 03 de abril de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br

Página 9

4 dicas para lucrar com 
e-commerce em plena 

crise econômica 

Em 2016, uma reportagem 

sobre a crise econômica 

brasileira publicada 

pelo jornal “O Estado 

de S.Paulo” - que tinha 

como entrevistada a 

professora Mary Paula 

Arends-Kuenning, 

PhD em Economia 

pela Universidade de 

Michigan-, mostrava 

que crises são momentos 

para avaliar o que está 

funcionando e o que não 

está. A conclusão era que, 

nessas horas, as pessoas 

fi cam mais dispostas a 

mudanças

Ao refletir sobre essa 
declaração, podemos 
acrescentar que a crise 

representa uma oportunida-
de para os empreendedores. 
Quando a economia vai bem, 
as pessoas costumam se sentir 
mais confi antes com a aparente 
estabilidade fi nanceira e gastar 
mais em bens de consumo. Na 
outra ponta, é possível perceber o 
crescimento da entrada de novas 
empresas no país, o aumento da 
linha de crédito, o investimento 
em mão-de-obra, entre outros. 
Por estratégia ou por política 
interna, algumas preferem fi car 
na zona de conforto, pois “em 
time que está ganhando, não se 
mexe”. 

Já quando uma recessão eco-
nômica bate à porta, uma espécie 
de “seleção natural” entra em 
cena. As empresas são obrigadas 
a fazer milagres, procurando re-
duzir os custos de sua operação 
para não afetar o ticket médio de 
seu faturamento. Funcionários, 
que também são consumidores, 
perdem os empregos e reduzem 
os gastos com itens que não são 
prioridade. Em alguns casos, 
até se desfazem de seus bens 
duráveis e semiduráveis para 
poder pagar as despesas fi xas 
do mês.

Oportunidade na crise

Tudo o que foi comentado 
acima, provavelmente já faz 
parte de sua realidade, correto? 
Mas calma, nem tudo é drama, 
pois é nesse cenário que pode 
começar uma nova fase para o 
empreendedor, aproveitando-se 
de oportunidades e mudando sua 
forma de atuar no mercado.

De acordo com o primeiro relató-
rio Webshoppers divulgado pela E-
bit em 2017, o e-commerce foi con-
siderado um setor que está indo na 
“contramão” da crise econômica, 
sendo visto por especialistas como 
um mercado “blindado” que deve 
crescer 12% em 2017 (números 
do Webshoppers, Ed. 35).

Aliás, isso se dá também por 
conta de alguns fatores caracterís-
ticos da crise, como por exemplo: 
ao ter uma renda mensal mais limi-
tada, o cliente tende a pesquisar 
muito mais antes de fi nalizar uma 
compra. E onde ele geralmente 
faz isso? No Google. Além de 
economizar o seu precioso tempo 
em fazer essa pesquisa, ele deixa 
de gastar com transporte público 
ou combustível. Ponto para o e-
commerce!

Além disso, as compras online 
também têm interessado muito 
aos consumidores por conta dos 
prazos facilitados e, muitas vezes, 
preços menores.

Claro que podem existir em-
presas online que não tem visto o 
atual cenário com bons olhos, e por 
isso é necessário avaliar o que está 
certo e o que está dando errado nas 
estratégias, em quatro etapas:

Diferenciais

Ao comandar uma loja virtual 
em tempos de crise, um dos 
fatores fundamentais para o seu 
sucesso será apostar em “armas” 
que a concorrência não tem. 

Não importa se a estratégia 
utilizada será abaixar os preços, 
fornecer um atendimento ainda 
mais diferenciado ou aumentar o 
prazo de pagamento. O objetivo 
é ser diferente. 

Ao se colocar no lugar do clien-
te, o empresário deve enxergar 
o mundo com a ótica de um 
consumidor. Dessa forma, será 
possível entender as “dores” do 
cliente e compreender qual é o 
fator que mais pesa no momento 
de efetivar uma compra.

Crise como aliada

Outro aspecto que muitos em-
preendedores acabam esquecen-
do é que, assim como o mercado 
fi cou mais escasso para eles, 
o mesmo aconteceu para seus 
fornecedores e parceiros.

Enquanto em tempos de 
abundância os seus fabricantes 
e distribuidores geralmente têm 
diversos e-commerces e lojas 
físicas esperando para comprar 
produtos, na crise essa demanda 
diminui, o que aumenta natural-
mente o poder de barganha dos 
pequenos e médios empreen-
dedores.

Além da possibilidade de dimi-
nuição de custos em relação aos 
fornecedores, o cenário econô-
mico desfavorável também serve 
para contratar melhor: muitos 
talentos estarão disponíveis no 
mercado a preços muito meno-
res que os cobrados em outras 
épocas. Aproveite para contratar, 
delegar e crescer!

Menos concorrentes

Um cenário macroeconômico 
difícil gera, naturalmente, um 
mercado com uma concorrência 
menor. Quando a situação é de-
safi adora, não há espaço para o 
“amadorismo”: ou a operação se 
profi ssionaliza e passa a ser vista 
como um negócio de verdade, ou 
ela quebra. Nessas horas, não 
existe meio termo.

Sendo assim, a tendência é a 
de que, a longo prazo, somente 
empreendedores habilidosos e 
resilientes continuem no jogo — e 
isso facilita a vida principalmente 
de quem vive batalhando em 
mercados com forte “guerra de 
preços”.

Amplie a qualifi cação

Não tenha medo da crise, 
busque aprender com ela. Ce-
nários difíceis fazem crescer 
por um motivo simples: eles 
impulsionam a necessidade da 
mudança.

O empreendedor e palestrante 
americano Jim Rohn ensina a 
não pedir que o problema seja 
menor, mas sim que você seja 
melhor. E é exatamente aí que 
está o segredo! 

Não espere para criar uma 
empresa quando as coisas esti-
verem “calmas”. Ao invés disso, 
inaugure uma nova empresa que 
seja resistente o sufi ciente para 
lidar com as turbulências, que 
são características do empreen-
dedorismo.

Tente não fugir dos tempos 
difíceis, e sim aprender e crescer 
com eles.

(*) É empreendedor no 
mercado digital há mais de dez 

anos,especialista em e-commerce 
e criador do Ecommerce na Prática.

com.com e do método Viver de 
Ecommerce, além de idealizador 

da Semana do ECommerce, evento 
online gratuito que reúne cerca de 50 

mil empreendedores a cada edição, 
onde ensina a montar o planejamento 

e o passo a passo para montar um 
e-commerce do zero.

Bruno de Oliveira (*)

News@TI
Wyse 3040

@ A Dell - uma das maiores fornecedoras de soluções de TI do 
mundo – anuncia a ampliação do portfólio de soluções para 

virtualização de desktops com o lançamento no Brasil do thin client 
Wyse 3040. O modelo ultracompacto, com apenas 240 gramas, é 
o primeiro da indústria a ser desenvolvido com a arquitetura x86. 
Voltado para produtividade em ambientes virtualizados, a solução 
se destaca pelos recursos de conectividade e segurança, além de 
oferecer compatibilidade com os sistemas de virtualização Citrix, 
Microsoft e VMware. O lançamento responde à demanda dos pro-
fi ssionais por ferramentas que impulsionem a criatividade em um 
ambiente de trabalho inovador, colaborativo e seguro. De acordo 
com um recente estudo patrocinado pela Dell e Intel (Estudo Sobre 
a Força de Trabalho), mais de 70% dos profi ssionais da Geração 
Y (nascidos nas décadas de 80 e 90) acreditam que recursos de 
tecnologia avançada são cruciais para o desenvolvimento de um 
ambiente de trabalho colaborativo e efi ciente.

Anderson Gomes (*)

Muito se fala de inbound 
marketing e chamadas 
para ação (CTA). E 

ambos são fundamentais, hoje 
em dia, para os negócios. Mas 
o que importa mesmo é como 
utilizar essas estratégias, uma 
vez que ambas vem sendo 
deturpadas nos últimos anos, 
aqui no Brasil.

Os “especialistas” dizem 
que seus conteúdos precisam 
ser vendedores, quando (na 
verdade) eles precisam ser 
engajadores! Conteúdo bom é 
aquele que prende a atenção de 
quem está tendo contato com as 
informações. Conteúdo precisa 
conversar com o seu público, não pode ser um monólogo, não 
pode chegar com os dois pés na porta e já querer empurrar algo 
para o cliente comprar.

O que aplico aos meus clientes que pedem consultoria – e 
também ensino aos meus mentorados – é a importância de 
você fazer um bom trabalho de branding ou pela construção de 
autoridade. E aí o inbound feito da forma correta se torna uma 
estratégia muito efi caz.

Para que isso aconteça, eu aplico a fórmula 80/20, no qual 80% 
do conteúdo é focado na gestão da marca e, somente, 20% em 
vendas. Assim, conquistamos clientes e mostramos que somos a 
melhor opção para eles. Mas você deve estar pensando: “isso é mais 
um blá, blá, blá, de mais um especialista”, certo? Então, vamos 
colocar as mãos na massa? Veja três situações e se identifi que:
Sem case? Ensine algo ao seu público

Você é muito bom no que faz, tem um produto/serviço le-
gal, mas pouca gente te conhece. E quase não tem casos de 
sucesso para dar a base de confi ança que você precisa. Então, 
sugiro que comece ensinando o seu público algumas táticas 
que podem gerar os primeiros resultados. Primeiro, crie um 
funil e monitore em que momento cada lead se encontra e, no 
momento certo, ofereça o seu produto ou serviço, por meio 
de chamadas para ação.
Já tem case? Gere conteúdo com seus casos

Você é muito bom no que faz, tem um produto/serviço legal, 
já goza de um certo respeito na sua área de atuação e tem 
alguns casos de sucesso. Nesta fase você pode acelerar um 
pouco as coisas. Gere conteúdo que ajude seu público, apre-
sente seus cases, na sequência. E, somente depois, ofereça 

Negócios digitais: 80% do 
foco não está em vendas

Tire o foco da venda em 80% das suas ações de marketing digital e venda muito mais. É isso mesmo 
que você leu. Menos ansiedade em vender a todo custo e muito mais ajuda para o seu público. É assim 
que seu negócio irá vender mais

seu produto ou serviço usando CTAs. Desta forma você irá 
impactar mais pessoas e escalar seus negócios.

Autoridade/Celebridade: Pesquise sua audiência
Você é muito bom no que faz, tem um produto/serviço legal, 

já é autoridade/celebridade no segmento que atua, e tem vários 
casos de sucesso. Primeiro passo é fazer uma pesquisa com a sua 
audiência, para entender exatamente o que ela quer comprar e 
como quer comprar. Crie uma série de conteúdos e já ofereça 
seu produto simultaneamente. Neste caso, as pessoas irão com-
prar mais pelo fato de “estarem mais perto” de você. Use isso a 
seu favor!

Viu como nos três exemplos citados a venda é consequência 
das ações? Em todas as situações, antes da oferta, existem alguns 
passos a serem seguidos. Nos negócios com os meus clientes 
esse tipo de estratégia tem gerado ótimos resultados. Não é 
teoria, é prática!

O inbound marketing bem trabalhado sempre trará bons re-
sultados. Mas lembre-se: qualquer estratégia de marketing – seja 
ela, on ou off – precisa de pesquisa e planejamento. O primeiro 
passo de uma boa estratégia é uma boa e detalhada análise de 
avatar (público-alvo). Sem isso, toda a sua estratégia e ações de 
marketing podem estar comprometidas.

(*) É Estrategista em Negócios Digitais, com foco em Vendas Online e 
Aconselhamento a empreendedores. Tem formação em Administração de 

Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com pós-graduação em 
Marketing Estratégico pela Fundação Getulio Vargas de São Paulo (FGV/SP). É 

CEO da startup Daily Baby, Sócio Mentor nas Startups Daily Pet e OH Educação. 
www.andersongomes.com.br

CHAO EN MING - Diretor - Responsável
Eduardo de Moraes - CRC TC1SP159758/O-4

SOLIDEZ CORRETORA DE CÂMBIO, 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ 96.477.906/0001-70

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em milhares de reais)
  Ajustes
  Valor de Lucros/
 Capital Mercado Prejuízos 
Descrição Realizado TVM Acumulados Total
Saldo em 01.01.15 11.650 32.206 (16.557) 27.299
Ajuste Valor de Mercado - TVM - 16.056 - 16.056
Ajuste Exercício Anterior - - 34 34
Resultado do Período - - (2.014) (2.014)
Saldo em 31.12.15 11.650 48.262 (18.537) 41.375
Saldo em 01.07.16 11.650 54.294 (21.997) 43.947
Ajuste Valor de Mercado - TVM - 7.676 - 7.676
Resultado do Período - - (1.510) (1.510)
Saldo em 31.12.16 11.650 61.970 (23.507) 50.113
Mutações do Período - 7.676 (1.510) 6.166
Saldo em 01.01.16 11.650 48.262 (18.537) 41.375
Ajuste Valor de Mercado - TVM - 13.708 - 13.708
Ajuste Exercício Anterior - - (2.074) (2.074)
Resultado do Período - - (2.896) (2.896)
Saldo em 31.12.16 11.650 61.970 (23.507) 50.113
Mutações do Período - 13.708 (4.970) 8.738

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2º SEMESTRE DE 2016 E EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)

 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2016

1. Contexto Operacional: A Solidez Corretora de Câmbio, Títulos e Valores 
Mobiliários Ltda. (CORRETORA), inscrita no CNPJ sob nº 96.477.906/0001-70, 
tem por objeto social: a) operar em recinto ou em sistema mantido por bolsa de 
valores, comprar e vender títulos e valores mobiliários por conta própria e de ter-
ceiros, observada as regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 
e pelo Banco Central do Brasil (BACEN) nas respectivas áreas de competência;
b) encarregar-se da administração de carteira e da custódia de títulos e valores 
mobiliários; subscrever, isoladamente ou em consórcio com outras sociedades 
autorizadas, emissões de títulos e valores mobiliários para revenda; intermediar 
oferta pública e distribuição de títulos e valores mobiliários no mercado; c) ins-
tituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimentos; d) intermediar 
operações de câmbio; e) realizar operações compromissadas; f) exercer outras 
atividades expressamente autorizadas, em conjunto, pelo BACEN e pela CVM.
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações con-
tábeis da CORRETORA são de responsabilidade da administração e foram ela-
boradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN a partir das diretrizes contá-
beis emanadas da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/1976 e posterio-
res alterações), associadas às normas, resoluções, instruções e outros dispositi-
vos do Conselho Monetário Nacional (CMN), do BACEN e do Comitê de Pronun-

ciamentos Contábeis (CPC), quando aplicáveis, e em conformidade com o Pla-
no Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF adequado 
às normas internacionais de contabilidade aplicáveis às instituições pelo BACEN. 
3. Principais Diretrizes Contábeis: a) Títulos e Valores Mobiliários e Instru-
mentos Financeiros Derivativos: De acordo com a Circular 3.068/01 e Carta Cir-
cular 3.026/02, os títulos e valores mobiliários foram classifi cados de acordo com 
a intenção de negociação pela administração em três categorias específi cas: a1 
- Títulos para negociação - Títulos e Valores Mobiliários adquiridos com o obje-
tivo de serem negociados frequentemente e de forma ativa, ajustada pelo valor 
de mercado em contrapartida ao resultado do período. a2 - Títulos disponíveis 
para venda - Títulos e Valores Mobiliários, que não se enquadrem como para ne-
gociação nem como mantidos até o vencimento, ajustados pelo valor de merca-
do em contrapartida a conta destacada do patrimônio líquido, pelo valor líqui-
do dos efeitos tributários. a3 - Títulos mantidos até o vencimento - Títulos e Va-
lores Mobiliários, com a intenção e capacidade fi nanceira para sua manutenção 
em carteira até o vencimento, são avaliados pelos custos de aquisição, acrescidos 
dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do período. A CORRE-
TORA não possui aplicações em instrumentos fi nanceiros Derivativos, conforme 
defi nido pela Deliberação CVM nº 550 de 17.10.2008. b) Investimentos: Estão re-
presentados basicamente por obras de artes. c) Imobilizado de Uso: Registrado 
ao custo da aquisição e as depreciações são calculadas pelo método linear, con-
tabilizadas mensalmente com base em taxas que levam em consideração a vida 
útil-econômica dos bens. d) Receitas e Despesas: Os resultados das operações de 
compra e venda de títulos e valores mobiliários são apurados por ocasião da con-
cretização das operações. As demais receitas e despesas estão registradas pelo 
regime de competência. e) Ativo e Passivo Circulante e não Circulante: São reco-
nhecidos, no Ativo, pelos valores de realização, incluindo os rendimentos e as va-
riações monetárias auferidas, e no Passivo demonstrado pelos valores conheci-
dos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos e as variações mone-
tárias incorridas. f) Provisões para Imposto de Renda e Contribuição Social: São 
constituídos conforme as legislações vigentes em conformidade com as regras de 
apurações pelo regime de lucro real. 4. Capital Social: O Capital da CORRETO-
RA é representado por 2.051.000 (dois milhões e cinquenta e um mil) quotas no 
valor unitário de R$ 5,68 totalizando R$ 11.649.680,00 (onze milhões seiscen-
tos e quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta reais) totalmente subscritas e in-
tegralizadas por quotistas residentes e domiciliados no País. 5. Contingências: 
A CORRETORA possui processos na esfera federal que caracterizam contingên-
cias tributárias passivas nos termos do CPC 25, em especial, o IRPJ e a CSLL inci-
dente sobre a valorização dos títulos patrimoniais apurados até a desmutualiza-
ção da BM&FBovespa, no valor de R$ 8,422 milhões, tendo pelo judiciário deci-
sões desfavoráveis às entidades. Encontra-se em trâmite o processo administrati-
vo sancionador PAS RJ 21/2006 de 07/08/2012 da Comissão de Valores Mobiliá-
rios – CVM, onde a CORRETORA na qualidade de intermediária sofreu penalidade 
com multa no valor de R$ 3,769 milhões pela irregularidade envolvendo a Fun-
dação de Assistência de Empregados da Companhia Energética de Brasília (FA-
CEB) na negociação de contratos futuros da IBOVESPA de junho de 2001 a abril 
de 2004. A CORRETORA por intermédio de sua assessoria jurídica está recorren-
do do processo. A CORRETORA possui outros processos cujas decisões do judi-

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ATIVO 31.12.16 31.12.15
Circulante e Realizável a Longo Prazo 163.980 166.114
 Disponibilidades 22 7
 Aplicações Interfi nanceiras de Liquidez 21.407 6.171
 Aplicações em Operações Compromissadas 21.407 6.171
 Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos
  Financeiros Derivativos 142.477 158.873
  Títulos de Renda Fixa 55.645 73.861
  Cotas de Fundos de Investimentos 79.677 70.298
  Títulos de Renda Variável 408 288
  Títulos Vinculados a Garantias 6.747 14.426
 Outros Créditos 74 1.063
  Rendas a Receber 4 3
  Negociação e Intermediação de Valores 30 1.016
  Diversos 40 44
Permanente 1.107 1.126
 Investimentos 951 951
 Imobilizado de Uso 156 175
Total do Ativo 165.087 167.240

PASSIVO 31.12.16 31.12.15
Circulante e Exigível a Longo Prazo 114.975 125.865
 Outras Obrigações 114.975 125.865
  Fiscais e Previdenciárias 5.677 4.258
  Negociação e Intermediação de Valores 86.134 103.073
  Contingências 23.164 18.534
Patrimônio Líquido 50.112 41.375
 Capital
  De Domiciliados no País 11.650 11.650
 Ajuste ao Valor de Mercado - TVM 61.970 48.262
 Lucros / Prejuízos Acumulados (23.508) (18.537)

Total do Passivo 165.087 167.240

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2º SEMESTRE DE 2016
E EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em milhares de reais)

 2º Semestre Exercícios
 2016 2016 2015
Fluxo de Caixa das
 Atividades Operacionais 6.183 8.773 14.107
 Resultado do período (1.511) (2.897) (2.014)
 Ajuste do exercício anterior - (2.074) 34
 Ajuste valor de mercado - TVM 7.676 13.708 16.056
 Depreciação / Amortização 17 35 31
Variação em Ativos Operacionais -
 Aumento/(Diminuição) 23.314 17.386 (30.268)
 Títulos e vals. mobils. e instr.
  fi nanc. derivativos 22.333 16.395 (29.891)
 Outros créditos 980 990 (377)
Variação em Passivos Operacionais -
 (Aumento)/Diminuição (13.612) (10.890) 16.600
 Obrigações fi scais e previdenciárias 1.424 1.419 (3)
 Negociação e intermediação de valores (16.082) (16.946) 13.117
 Contingências 1.045 4.636 3.486
Caixa Líquido Proveniente das
 Atividades Operacionais 15.885 15.269 439
Fluxo de Caixa das
 Atividades de Investimentos - (17) -
Imobilizado - (17) -
Aumento (Diminuição) de Caixa
 ou Equiv. de Caixa 15.885 15.252 439
Modifi cação na Posição
 Financeira do Caixa ou Equiv. Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa
 no Início do Período 5.545 6.178 5.739
Caixa e Equivalentes de Caixa
 no Fim do Período 21.430 21.430 6.178
Aumento (Diminuição) de
 Caixa e Equivalentes de Caixa 15.885 15.252 439

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

 2º Semestre Exercícios
 2016 2016 2015
Receitas da Intermediação Financeira 2.804 4.012 5.584
Rendas de Titulos e Valores Mobiliários
 e Instr. Financ. Derivativos 917 1.145 1.007
Rendas de Aplicações
 Interfi nanceiras de Liquidez 1.887 2.867 4.577
Resultado Bruto da
 Intermediação Financeira 2.804 4.012 5.584
Outras Receitas / Despesas Operacionais (4.314) (6.908) (7.598)
Receitas de Prestação de Serviços 812 1.545 1.871
Despesas Administrativas (390) (809) (5.434)
Despesas de Pessoal (1.128) (2.053) (998)
Despesas Tributárias (225) (414) (175)
Outras Despesas Operacionais (3.383) (5.177) (2.862)
Resultado Operacional (1.510) (2.896) (2.014)
Resultado antes do Imposto
 de Renda e Contribuição Social (1.510) (2.896) (2.014)
Lucro / Prejuízo Líquido (1.510) (2.896) (2.014)
Nº por Cotas 2.051.000 2.051.000 2.051.000
Lucro / Prejuízo por Cotas (em R$) (0,0007) (0,0014) (0,0010)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Aos Srs. Diretores Solidez Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobi-
liários Ltda. - São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contá-
beis da Solidez Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respecti-
vas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fl u-
xos de caixa para o semestre e exercício fi ndos nessa data, bem como as corres-
pondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contá-
beis. Em nossa opinião, exceto quanto ao assunto mencionado na seção “Base 
para opinião com ressalva” as demonstrações contábeis acima referidas apresen-
tam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
fi nanceira da Solidez Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda., em 
31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de 
caixa para o semestre e exercício fi ndos nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil – Bacen. Base para opinião com ressalva: Con-
forme nota explicativa nº 5, a Corretora procedeu no exercício de 2016 ao com-
plemento da provisão para contingências no valor de R$ 2.074 mil, que foi con-
tabilizado como ajuste de exercícios anteriores em lucros ou prejuízos acumula-
dos. O Pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 23 
prevê que somente serão contabilizados como ajustes de exercícios anteriores os 
decorrentes de erro ou mudança de critério contábil, que não possam ser atribuí-
dos a fatos subsequentes. Portanto, o resultado do exercício fi ndo em 31 de de-
zembro de 2016 está apresentado a maior nesse valor. Salientamos que a nossa 
opinião não está sendo modifi cada quanto ao valor do patrimônio líquido em 
31.12.2016, somente o resultado do exercício fi ndo nessa data. 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 de-
monstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Corretora, de acor-
do com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional 
do Contador e nas normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de Con-
tabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Conforme mencionado na 
nota explicativa nº 8; em 20 de dezembro de 2016 a administração da Corretora 
decidiu pela mudança dos objetivos sociais e de denominação, assuntos que ne-
cessitam ainda ser homologados pelo Banco Central do Brasil. Nossa opinião não 
contém modifi cação relacionada a esse assunto. Outros assuntos: As demons-

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
trações contábeis do exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2015 foram audita-
das por outros auditores independentes, que emitiram relatório, em 17 de março 
de 2016, sem modifi cação. Outras informações que acompanham as de-
monstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração da 
Corretora é responsável por essas outras informações que compreendem o Rela-
tório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não 
abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de con-
clusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demons-
trações contábeis, 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 contábeis 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 Admi-
nistração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este 
respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil – Bacen e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro Na elabora-
ção das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade da Corretora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os as-
suntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contá-
bil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Corretora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da Corretora são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 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, individual-
mente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 

decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticis-
mo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi camos e avaliamos os 
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 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 
sufi ciente 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, falsifi cação, omissão ou 
representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropria-
dos às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
efi cácia dos controles internos da Corretora. • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divul-
gações 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 signifi cativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Corretora. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as res-
pectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modifi cação 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 Corretora a não mais se 
manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estru-
tura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os even-
tos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunica-
mo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signifi cativas de au-
ditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que 
identifi camos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 9 de março de 2017
BINAH SP AUDITORES INDEPENDENTES

CRC 2SP 009.597/O-8
ISIDÉRIO DEUSDADO FERNANDES

CRC CT 1SP 165.075/O-2

A diretoria da Solidez Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 
(Corretora) apresenta as demonstrações contábeis, que compreendem: i) 
balanço patrimonial; ii) demonstração de mutação de patrimônio líquido; 
iii) demonstrativo de resultado; iv) demonstrativo de fl uxo caixa; e v) notas 
explicativas, dos períodos encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015, em 

cumprimento as disposições legais. O parecer dos auditores independentes que 
acompanham, formam o conjunto de peças indissociáveis para apreciação dos 
Senhores. A Corretora apurou nos últimos anos resultados negativos e decidiu 
em mudar o objeto e a denominação social conforme processo em análise pelo 
Banco Central do Brasil. São Paulo, 31 de janeiro de 2017. A Administração.

ciário tem sido favoráveis às entidades que somam R$ 10,066 milhões conforme 
análise da assessoria jurídica da CORRETORA. 6. Gerenciamento de Riscos: A 
Corretora aderiu a estrutura de gerenciamento de risco operacional e de mercado 
em atendimento às Resoluções CMN nos 3.380/06 e 3.464/07, respectivamente.
As descrições dessas estruturas de gerenciamento estão contempladas no manual 
do sistema de controles internos “Complience”. Acesso através do home Page 
http://www.solidez.com.br/compliance.html. 7. Gerenciamento da Estrutura 
de Capital: Em atendimento à Resolução nº 3.988/11 do Banco Central do Bra-
sil, a instituição adotou a partir de 2012 uma política de gerenciamento de capi-
tal mediante procedimentos que visam assegurar de modo abrangente e compa-
tível com os riscos incorridos, de acordo com a natureza e complexidade dos pro-
dutos e serviços oferecidos a seus clientes. 8. Fatos Subsequentes Relevan-
tes: A CORRETORA, em 20 de dezembro de 2016, decidiu; i) a mudança dos ob-
jetivos sociais deixando de atuar no Sistema Financeiro Nacional, passando a fun-
cionar como uma empresa de participações; ii) a mudança da denominação para 
Solidez Participações Limitada. Este processo encontra-se em fase de homo-
logação pelo Banco Central do Brasil.



Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, sábado a segunda-feira, 01 a 03 de abril de 2017
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Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta segunda é o oitavo dia da lunação. A Lua no signo de Câncer assinala um período de muitas emoções. Ficamos 
bem mais sensíveis do que racionais e facilmente nos melindramos. Provavelmente, as pessoas se magoarão com 
certa facilidade. A tendência será a de nos protegermos de situações que exponha nossas fragilidades. Isto, porque, 
tudo passa a nos atingir em maior profundidade. A qualidade Canceriana revela um estado de espírito introvertido 
e reservado. Todos se sentem mais amorosos receptivos e protetores. Com a Lua em Câncer, há uma tendência em 
se buscar gratifi cação através da comida. Então, convém controlar abusos alimentares, se for o caso.
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Com o Sol em seu signo pode se 
preparar para entrar em ação logo 
depois do aniversário e encontrar 
boas soluções. Cuide da saúde e 
controle a sensibilidade porque facil-
mente irá se magoar. Com a Lua em 
Câncer tudo passa a atingir as pesso-
as com maior profundidade.92/892 
– cinza.

Ficará mais romântico e motivo com 
a Lua no signo de Câncer e poderá 
se dar usando a imaginação, a ca-
pacidade de perceber o ambiente 
e as tendências gerais do que está 
acontecendo com a vontade das 
pessoas. Melhora o astral só depois 
do aniversário.32/732 – azul.

Tenha certo cuidado, pois logo 
vai começar a fase considerada 
mais delicada do ano. As atitudes 
impulsivas e mal pensadas da-
rão algum tipo de prejuízo. Isso 
pode ser exagerado e se somar à 
imaginação distorcida para criar 
atritos nos relacionamentos.20/420 
– amarelo.

Tudo que foi programado e seja ini-
ciado em longo prazo irá trazer bom 
resultado. Saia da rotina divirta-se 
com amigos e idealize uma estraté-
gia para conseguir o que quiser. O 
dia é bom para viagens, mas pode 
prejudicar um pouco a saúde.87/687 
– branco.

O dia favorece a sensibilidade e 
ajuda na tomada de decisões até de 
improviso. Ao mesmo tempo aumen-
ta a valorização da autoridade e do 
mando, tornando maior o senso de 
valor das coisas. Use bem o dinheiro 
que ganha e organize as atividades 
para aumentar os lucros.85/885 – 
amarelo.

O momento é o melhor para tomar 
decisões na vida amorosa devido 
a boa sensibilidade. Pode também 
resolver situação profi ssional até o 
fi nal deste mês. Dedique-se mais 
à carreira ou use o seu talento e o 
senso de estratégia para adminis-
trar melhorar seu dinheiro.39/339 
– verde.

Poderá decidir-se sobre parcerias, 
sociedades e uniões que estejam 
sendo iniciadas ou rompidas. Até 
o casamento pode ser encarado de 
outra forma, senso iniciado ou até 
rompido. Com a Lua em Câncer o 
dia rende mais, quando há calma e 
silêncio.34/534 – verde.

Precisa gastar menos, sabendo 
economizar para garantir maior 
segurança no futuro. A estratégia 
que usar nos negócios de dinheiro 
ajudará a melhorar seus ganhos em 
breve. Uma pessoa que tem infl uên-
cia em sua vida pode ser magoada 
com facilidade.87/387 – azul.

As demonstrações de carinho e afeto 
serão decisivas para a felicidade, 
melhorando a relação sexual. Diga 
abertamente de seus sentimentos às 
pessoas que ama. Todos estão mais 
sensíveis, precisando até mesmo de 
algum isolamento para produzir mais 
e melhor.45/445 – amarelo.

Encare a vida de forma positiva 
aumentando a sua fé diante de 
acontecimentos negativos que es-
tejam ocorrendo. Use de estratégia 
para realizar negócios. Melhore sua 
relação sexual evitando a imaginação 
distorcida que tende a criar atritos no 
relacionamento.83/783 – azul.

Com a Lua em Câncer, há uma 
tendência em se buscar gratifi cação 
através da comida, por isso convém 
controlar abusos alimentares. 
Prepare-se para fazer viagens e 
resolver questões profi ssionais. Terá 
momentos de felicidade intensa 
no relacionamento familiar.14/614 
– verde.

A imaginação leva a conclusões pre-
cipitadas sobre intenções e vontade 
das pessoas. Precisa economizar o 
dinheiro que estiver ganhando e 
aplicá-lo em algo pensando no futuro. 
Gastar tudo o que ganha ou aumentar 
a dívida pode ser perigoso, guarde 
dinheiro.28/528 – azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 03 de Abril de 2017. Dia de São Ricardo, Santa Irene, 
São Sixto I, São Gandolfo de Binasco e Dia do Anjo Hariel, cuja virtude 
é a pureza. Hoje aniversaria a cantora e atriz Dóris Day que completa 
95 anos, o ator Eddie Murphy que nasceu em 1961, o ator e cantor 
Maurício Mattar que faz 54 anos e o Padre Fabio de Melo que nasceu 
em 1971.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau possui grande facilidade em convencer 
os outros da validade dos assuntos espirituais e das diferenças de opinião. 
É uma pessoa espirituosa e engraçada, uma companhia agradável. Pos-
suidora de fortes traços dramáticos pode se deixar levar pelas emoções e 
fazer muitas cenas teatrais. Vivem radicalmente todas as suas experiências, 
retirando das mesmas o que a média das pessoas não consegue perceber. 
No lado negativo precisa vencer a melancolia e a tristeza e encarar a vida 
com clareza e simplicidade.

Dicionário dos sonhos
NÚ - Estar sem roupa, problemas em família. 
Ver alguém, negócios lucrativos. Ver sua mu-
lher, traição. Ver seu marido, ciúmes. Ver noivo 
ou noiva, intrigas. Ver criança, nascimento. Ver 
pessoa de cor oposta à sua, sorte no jogo durante 
a fase em que sonhou. Números da sorte: 09, 16, 
18, 46 e 71.

Simpatias que funcionam
Para acabar com as espinhas: Moedas de baixo 
valor, um lenço de papel, um envelope branco. 
Em um domingo qualquer, conte quantas espinhas 
têm no rosto. Pegue o mesmo número de moedas. 
Passe um lenço de papel nas espinhas, depois 
coloque dentro do envelope branco junto com as 
moedas e deixe embaixo do seu colchão durante 
sete dias. No oitavo dia, retire de lá, dê as moedas 
para uma pessoa necessitada e jogue o envelope 
e o lenço no lixo.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
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O Grupo As Meninas do Conto amplia seus 
horizontes de pesquisa e criação em seu primeiro 
espetáculo dirigido ao público adulto. “Mil Mulheres 
e Uma Noite” estreia dia 7 de abril. A peça, tem 
como proposta  fazer ecoar a voz de Sheerazade, 
que, para entreter o rei e salvar a própria vida, 
não se cansa de contar histórias, uma mulher que 
enfrenta a tirania dos homens com a potência das 
histórias. A perspectiva feminina é a força motriz 
para a dramaturgia. Na peça, a voz dessa mulher é 
multiplicada pelas vozes femininas que compõem 
o grupo de sete atrizes. A dramaturgia sobrepõe as 
narrativas do livro a notícias contemporâneas de 
opressão feminina. Com Danielle Barros, Helena 
Castro, Lilian de Lima, Lívia Salles, Norma Gabriel, 
Silvia Suzy e Simone Grande. 

Serviço: Ofi cina Cultural Oswald de Andrade, R. Três Rios, 
363, Bom Retiro, tel. 3221-4704. Sextas e sábados às 20h. Entrada 
franca. Até 22/04.

Alexandre D’Angeli.

20 livros de 
autores nacionais e 
internacionais com 
romance, poesia e 
arte são o ponto de 
partida de “O Leitor”, 
performance do 
artista Alexandre 
D’Angeli, que 
integra a Exposição 
Contaminações

“O Leitor” é uma 
performance que 
apresenta a pes-

quisa artística de Alexandre 
D’Angeli acerca da presença 
do corpo na literatura oral – 
para isso o artista projetou 
uma mesa que ao invés de 
tampo possui uma caixa que 
comporta cem quilos de areia 
onde são enterrados os livros. 
O programa da ação propõe 
que os títulos um a um sejam 
desenterrados pelo performer 
e lidos trechos em voz alta por 
um período de dois minutos, 

Cena do Espetáculo “Branco - O Cheiro do Lírio e do Formol”.

No espetáculo Espetáculo “Branco - O Cheiro do Lírio 
e do Formol”, uma família de classe média, formada por 
um menino, seu pai e sua tia, vive um cotidiano comum, 
até que alguns acontecimentos externos forçam essas 
pessoas a terem que lidar com o que existe do lado de 
fora da casa. O espaço onde a peça se passa é formado 
por elementos pertencentes ao universo privado, sem 
uma unidade que gere a sensação de um lar. Alguns 
poucos móveis ocupam o espaço cênico de maneira 
descuidada e espalhada. Com André Capuano, Clayton 
Mariano, Janaina Leite. 

Serviço: Centro Cultural São Paulo, R. Vergueiro, 1000,  Paraíso. Sextas e 
sábados às 21h e domingos às 20h. Ingressos: Pague quanto puder, de R$ 1 a R$ 
5 (somente na bilheteria a partir de 2 horas antes da peça) e de R$ 10 a R$ 30 
pelo Ingresso Rápido. Atenção: Dias 28, 29 e 30 de abril não haverá espetáculo, 
excepcionalmente. Até 21/05.

Em dois minutos

tempo que é marcado por um 
relógio de areia (ampulheta). 
Entre os livros que fazem parte 
da obra destaque para Zero, 
de Ignácio de Loyola Brandão; 

O Concerto de João Gilberto 
no Rio de Janeiro, de Sérgio 
Sant´anna; Eles Eram Muitos 
Cavalos, de Luiz Ruffato; Ho-
ba-la-la, de Marc Fischer; Dois 

em Um, de Alice Ruiz, entre 
outros.

Serviço: Sesc Ipiranga, R. Bom Pastor, 
822, tel. 3340-2000. Sábado (8) das 18h às 
21h. Entrada franca.
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Ritmos
Os próximos encontros das 

Rodas de Conversa, A Gente 
Submersa que contempla, res-
pectivamente, os temas Catira, 
Palmeado, Sapateado e Viola e 
Samba de Umbigada apresenta 
os grupos, Os Favoritos da Catira 
(dia 4) e o Batuque de Umbiga-
da (dia 18), com sua matriarca 
Dona Anicide Toledo. Os eventos 
reúnem, até o dia 10 de outubro, 
mestres da cultura popular e 
comunidades tradicionais do es-
tado de São Paulo em bate-papos 
seguidos por vivências. A catira, 
também chamada de cateretê, é 
uma dança folclórica, cujo ritmo 
é marcado pela batida dos pés e 
das mãos dos dançarinos, acom-
panhados pela dupla de violeiros 
que cantam as modas. A Umbigada 
é uma dança afro-brasileira criada 
nos quilombos.

Serviço: Teatro do Incêndio, R. Treze de 
Maio, 48, Bela Vista, tel. 2609- 3730. Terças 
(04 e18) às 19h. Entrada franca.

O lado de fora
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TODOS OS DIAS: "... e eis que eu estou convosco, todos os dias, 
até a consumação dos séculos."- Jesus (Mateus, 28:20). Não te 
digas sem a inspiração de Jesus para adotar rumo certo. A atuali-
dade terrestre mostra cientifi camente que a comunhão espiritual 
não depende do espaço ou do tempo. Podes fi tar um orientador 
da comunidade e colher-lhe a palavra, à longa distância, através 
da televisão... Conversar com um amigo, de um continente a 
outro, com auxílio do telefone... Escutar o cantor predileto, que 
atua de longe, por intermédio do rádio... Recolher a mensagem 
de alguém, na tira de um telegrama... Acompanhar , nas colunas 
da imprensa, o cronista simpático que nunca viste em pessoa... 
Assim também, nossas ligações com o Cristo de Deus. Jesus não 
é mestre ausente ou símbolo morto. Ainda e sempre, é para nós , 
os que declaramos aceitar-lhe a governança, o mentor vigilante e 
o exemplo vivo. Basta recapitular-lhe as lições para refl eti-lo. E, 
ao retratá-lo em nós, segundo as nossas acanhadas concepções, 
receberemos dele a idéia ou o socorro de que careçamos, a fi m de 
escolher com acerto e agir com justiça. Prometeu-nos o mestre, 
ao falar aos discípulos: -"Eis que eu estou convosco, todos os 
dias, até a consumação dos séculos." Como é fácil de perceber, o 
Senhor está conosco, esperando, porém, que estejamos com ele. 
(De "Palavras de Vida Eterna", de Francisco Cândido Xavier, pelo 
espírito Emmanuel).

Opressão feminina
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Cena de Mil Mulheres e Uma Noite
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HOJE EU INICIO A MINHA COLUNA comentando o 
novo programa da Xuxa Meneguel na Record, ‘Dancing Brasil’. 
É um reality de dança que é sucesso no mundo inteiro e chega 
pela primeira vez no Brasil. O formato é do original ‘Dancing 
With The Stars’, da BBC Worlwide, que já foi vendido para 53 
países de todos os continentes. Um verdadeiro show  de dança 
apresentado  por Xuxa Meneghel.

A CADA NOITE 14 PARTICIPANTES FAMOSOS, que 
formam dupla com bailarinos experientes, precisam mostrar 
criatividade e dedicação para continuarem na competição. Além 
de comandar o espetáculo, Xuxa também fará performances de 
dança ao longo da atração. Isso será também o grande diferencial 
no programa que será ao vivo.

A TEMPORADA CONTARÁ COM 13 EPISÓDIOS, e será 
exibida todas as noites de segunda-feira, logo após o Jornal da 
Record. O programa terá Sérgio Morone como repórter que fi cará 
responsável para acompanhar os bastidores, fazer entrevistas 
com os participantes e ainda interagir nas redes sociais. Haverá 
uma equipe fi xa de jurados composto por Fernanda Chamma, 
Jaime Arôxa e Paulo Goulart Filho.

TODOS COM EXPERIÊNCIA EM DANÇA, COREOGRA-

FIA E ESPETÁCULOS. O grande desafi o desse formato é que 
cada casal dançará um ritmo diferente por episódio. Eles vão 
precisar de disciplina, fôlego e muita concentração para encarar 
um desafi odiferente cada noite, ao vivo para todo o Brasil. Os 
participantes famosos  são personalidades do mundo artístico, 
esportivo e da música.

UM CENÁRIO GRANDIOSO DE QUASE MIL M² SE 

TRANSFORMARÁ em uma verdadeira pista de dança, todo 
em clima de gala, e inspirado no formato da atração. Uma plateia 
de 400 pessoas vai acompanhar de perto  as performances dos 
participantes. Exaustivos ensaios , músicas ao vivo, coreografi as 
exclusivas, um arsenal de iluminação e uma gigantesca pista 
de dança.

O JURI DE ESPECIALISTAS AVALIARÁ CADA PER-

FORMANCE e, principalmente, a evolução e superação  dos 
participantes ao longo de toda a temporada. Os casais menos 
votados encaram  a opinião do público. Já o telespectador em 
casa terá o poder de salvar a estrela que ele quer que continue  
na competição, por meio de canais ofi ciais de votação no R7.

QUEM TIVER MENOS VOTOS, AUTOMATICAMENTE 

ESTARÁ FORA da competição. Na grande fi nal, três casais 
disputam,pelo voto popular, o prêmio de 500 mil reais. O progra-
ma vai acompanhar de perto cada dupla, desde os preparativos, 
ensaios, os depoimentos, até o grande momento da apresentação, 
avaliação dos jurados e a reação deles após a performance.

XUXA ESTÁ FELIZ COM A IDEIA DESSE NOVO DE-

SAFIO e a Rede Record não está medindo esforços para produzir 
com muita qualidade esse novo programa da apresentadora. 
Entre os participantes estão a atriz Bianca Rinaldi, a bailarina 
Sheila Mello, e a atriz Tânia Alves.

FRASE FINAL: Nada como um dia após o outro.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV tonyauad@ig.com.br

4ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1010833-23.2015.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VI - 
Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana Mendes Simões Botelho, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) Hernandez Rodrigues Transporte de Cargas Ltda, São Paulo-SP, CNPJ 
07.962.032/0001-17, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de G & G Auto Posto 
Ltda, alegando em síntese: a ré abastecia seus veículos de transporte no posto de combustível do 
autor e acumulou um débito atualizado de R$ 20.451,86 de cujo valor tornou-se inadimplente. 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de março de 2017. 

EPT - Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S/A.
CNPJ 60.730.645/0001-01 - NIRE 353.000.58861

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Convocação
São convocados os senhores acionistas para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordi-
nária a ser realizada no dia 02 de maio de 2017, às 10:00 horas em sua sede social a
avenida São José, nº 450, Osasco/SP, afim de deliberarem a seguinte ordem do dia:
Ordinária: a) Leitura, exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço
Patrimonial e das Demonstrações do Resultado do exercício encerrado em 31 de dezem-
bro de 2016. Extraordinária: a) Aumento do Capital Social por meio da integralização de
dividendos e de juros sobre o capital próprio; b) Alteração parcial dos estatutos quanto ao
aumento do Capital Social; c) Outros assuntos de interesse da sociedade. Comunicamos
que encontram-se a disposição dos senhores acionistas na sede social, os documentos
a que se refere o artigo 133 da Lei 6404/76 com alterações da Lei 10303/2001, relativos
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. Osasco, 30 de março de 2017.
José Barbieri - Presidente do Conselho de Administração.                (31/03, 01 e 04/04)

22ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0010707-67.2013. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22ª Vara Cível da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Fernando Henrique de Oliveira Biolcati, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a KELLY APARECIDA 
PIRES, CPF. 018.025.656-47, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de AGROTTHA 
PISOS E DECORAÇÕES LTDA, visando receber a importância de R$ 2.373,37 (Jan/2013), referente 
aos cheques nºs. 000196, 000197 e 000198 no valor de R$ 515,00 cada, depositados e devolvidos 
pelas alíneas 11/12. Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital para 
que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito atualizado isenta de custas e honorários 
ou, no mesmo prazo ofereça embargos, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo, 
convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 702 do NCPC. Não 
sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 06 de março de 2017. 

2ª Vara de Registros Públicos. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação 
de Usucapião, PROCESSO Nº 0012388-43.2011.8.26.0100 - 263/11.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Pinto Lima 
Zanetta, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Wilson Capellari, Cecilia Leite Capellari, Protazio Veiga, 
Maria Froes Veiga, Maria Odete Rossi, Claudio Antonio da Silva, Kelli Cristina Betto, Alberto Savoy, Maria 
Dandini, Cláudio Armando Savoy, Odette Julia Perroud Savoy, Alda Mathilde Savoy de Campos, Sylvio 
Luciano de Campos, Carlos Virgílio Savoy, Maria Elisa Bierrenbach Savoy, Ana Elza Savoy de Brito, 
Rubens Vuono de Brito, Carolina Costa, Manoelina de Souza, Lenira Maria Gali, Adriana Rossi Valente, 
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que Lino Landeira Rivas ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de 
domínio sobre imóvel situado à Rua Angelina Cassaro Palma, 14, Lauzane Paulista, CEP 02435-060, São 
Paulo-SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente 
edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 
20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

2ª VC – Reg. Vila Prudente. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO nº 0005034-
70.2016.8.26.0009. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional IX – Vila Prudente, 
Estado de São Paulo, Dr. Otávio Augusto de Oliveira Franco, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
ALEKSANDRA RODRIGUES DE MACEDO, CPF 327.538.168-75, que CENTRAL ATIVO FOMENTO 
COMERCIAL LTDA lhe ajuizou uma ação Monitoria, que foi julgada procedente, ora em fase de 
Cumprimento de Sentença, condenando-a ao pagamento de R$ 12.448,40 (atualizado até 
Outubro/2016). Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, 
para que em 15 dias, 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 artigos 513 e 523 do NCPC, ficando também 
ADVERTIDA, para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação, independentemente de 
nova intimação. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

HM Hotéis e Turismo S.A.
CNPJ/MF nº 47.396.635/0001-13

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em milhares de reais)

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas, em cumprimento às disposições estatutárias e legais, submetemos à apreciação de V.Sas., o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras referente ao exercício encerrado em 31/12/2016, com-
parativo com 2015, este reapresentado.  São Paulo, 31 de março de 2017. A Diretoria

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Informações sobre a Companhia – HM Hotéis e Turismo S.A. (Hotel 
Maksoud (“ Companhia”)) é uma sociedade anônima de capital fechado, 
cuja atividade é a prestação de serviços e a exploração comercial das ativi-
dades hoteleiras de ativos imobiliários próprios ou de terceiros, abrangendo 
todas as atividades complementares relacionadas direta ou indiretamente a 
esta atividade, tais como operação de lavanderia, serviços de limpeza e 
higiene, gerenciamento de suprimentos e de transportes, comercialização 
de produtos, de alimentos e bebidas, prestação de serviços e promoção de 
eventos, a exemplo de feiras, congressos, eventos musicais e promoção 
turística em geral. Adicionalmente a atividade principal, o HM Hotéis e 
Turismo S.A., tem a administração e operação comercial de bares e restau-
rantes; a promoção de eventos; a compra e venda de bens e mercadorias 
em geral; a importação e comercialização de gêneros alimentícios, bebidas 
e equipamentos; a participação como sócia acionista ou quotista de outras 
sociedades, ligadas ao seu objetivo social ou não. A Companhia tem promo-
vido a recuperação da capacidade de geração de caixa mediante ações que 
passam pela adequação dos seus produtos em relação a nova demanda do 
mercado hoteleiro e utilização de recursos tecnológicos e de gestão admi-
nistrativa que visam redução de custos. Apesar das ações que vem sendo 
tomadas pela administração, a Companhia vem apresentando prejuízos e 
passivo a descoberto, bem como índices de liquidez negativos, essencial-
mente em decorrência da provisão para perdas nos mútuos com partes rela-
cionadas e da contabilização dos efeitos do Programa Refis – Lei 9.964/2000, 
haja vista que a dívida é atualizada pela TJLP, cujos valores vem se mos-
trando significativamente maiores, quando comparados com as amortiza-
ções do endividamento, na base de 1,2% do faturamento da Companhia. 
Embora venha apresentando melhoras, a Companhia vem apresentando 
fluxos de caixa operacionais insuficientes, para a liquidação de parte signifi-
cativa dos seus passivos correntes. 2. Elaboração e apresentação das 
demonstrações financeiras – 2.1. Declaração de conformidade: As 
demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as Normas 
Internacionais de Contabilidade (International Financial Reporting Stan-
dards – IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board – 
IASB e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR 
GAAP), que compreendem os pronunciamentos, as orientações e as inter-
pretações emitidos pelo Comitê de P Contábeis – CPC, aprovados pela 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM e pelo Conselho Federal de Conta-
bilidade – CFC. A Companhia optou por apresentar essas informações con-
tábeis em um único conjunto, lado a lado. A demonstração de resultado 
abrangente não está sendo apresentada, pois não há valores a serem apre-
sentados sobre esse conceito, ou seja, o resultado do exercício é igual ao 
resultado abrangente total. Para fim de melhor comparabilidade dos saldos, 
alguns critérios de apresentação das demonstrações financeiras foram alte-
rados. A emissão das Demonstrações Financeiras foi autorizada pela direto-
ria em 30 de março de 2017, considerando os eventos subsequentes ocorri-
dos até esta data. 2.2. Base de preparação e apresentação: Todos os 
valores apresentados nestas informações contábeis estão expressos em 
milhares de reais, exceto quando indicado de outro modo. Devido aos arre-
dondamentos, os números ao longo deste documento podem não perfazer 
precisamente aos totais apresentados. 2.3. Moeda Funcional e conversão 
de saldos e transações em moeda estrangeira: 2.3.1. Moeda funcional 
e de apresentação: As Demonstrações Financeiras foram preparadas e 
estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. 
2.3.2. Transações e saldos: As transações em moeda estrangeira, isto é, 
todas aquelas que não foram realizadas na moeda funcional da entidade, 
foram convertidas pela taxa de câmbio na data em que as transações foram 
realizadas. Ativos e passivos monetários em moeda estrangeira são conver-
tidos para a moeda funcional da entidade pela taxa de câmbio na data-base 
das informações contábeis. Itens não monetários em moeda estrangeira 
reconhecidos pelo seu valor justo são convertidos pela taxa de câmbio 
vigente na data em que o valor justo foi determinado. 2.4. Base de mensu-
ração: As Demonstrações Financeiras foram preparadas com base no custo 
histórico com exceção dos seguintes itens materiais reconhecidos nos 
balanços patrimoniais: a) os instrumentos financeiros não-derivativos desig-
nados pelo valor justo por meio do resultado são mensurados pelo valor 
justo; e b) os ativos financeiros disponíveis para venda são mensurados pelo 
valor justo. 2.5. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis signifi-
cativos e de mensuração: Julgamentos: A preparação das Demonstrações 
Financeiras da Companhia requer que a administração faça julgamentos e 
estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de recei-
tas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos 
contingentes, na data-base das Demonstrações Financeiras. Contudo, a 
incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados 
que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo 
afetado em períodos futuros. No processo de aplicação das políticas contá-
beis da Companhia, a administração fez os seguintes julgamentos que têm 
efeito mais significativo sobre os valores reconhecidos nas Demonstrações 
Financeiras. Estimativas e premissas: As principais premissas relativas a 
fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes de 
incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco expressivo 
de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no 
próximo exercício financeiro, são discutidas a seguir. Provisão para créditos 
de liquidação duvidosa: Uma provisão é registrada em uma quantia conside-
rada suficiente para cobrir as perdas estimadas decorrentes de cobranças 
de créditos a receber. Para reduzir o risco de crédito, a Empresa adota como 
prática a análise individualizada dos créditos pendentes a longa data. Na 
data de 31 de dezembro de 2016, com base na avaliação da Administração, 
foi apurada e reconhecida provisões dessa natureza. Valor justo de instru-
mentos financeiros: Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros 
apresentados no balanço patrimonial não puder ser obtido de mercados ati-
vos, é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método de 
fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam 
naqueles praticados no mercado, quando possível, contudo, quando isso 
não for viável, um determinado nível de julgamento é requerido para estabe-
lecer o valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados utiliza-
dos como, por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. 
Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo 
apresentado dos instrumentos financeiros. Perda por redução ao valor recu-
perável de ativos (“impairment”): É reconhecido como perda quando o valor 
de um ativo ou uma unidade gerdora de cauxa registrado contabilmente for 
maior que seu valor recuperável, ou de realização. As perdas com “impair-
ment”, quando aplicável, são registradas no resultado do exercício em que 
forem identificadas. No exercício findo em 31 de dezembro de 2016 não 
existem indícios de redução de valor recuperável dos ativos não financeiros. 
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: A Companhia reco-
nhece provisão para causas cíveis, trabalhistas e tributárias. A avaliação da 
probabilidade de perda inclui avaliação das evidências disponíveis, a hierar-
quia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos 
tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação 
dos advogados internos e externos. As provisões são revisadas e ajustadas 
para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de pres-
crição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais 
identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 3. Prin-
cipais políticas contábeis – 3.1. Mudanças nas políticas contábeis: 
Durante o exercício de 2016, o CPC emitiu revisões de pronunciamentos as 
quais não produziram efeitos nas principais políticas contábeis e nas 
Demonstrações Financeiras da Companhia. 3.2. Reconhecimento de 
receita: A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou 
a receber, deduzida de quaisquer estimativas de devoluções, descontos 
comerciais e outras deduções similares. A receita de prestação de serviços 
hoteleiros somente é reconhecida quando for provável que os benefícios 
econômicos associados à transação fluirão para a Companhia, podendo ser 
confiavelmente estimado quando todas as seguintes condições forem satis-
feitas: (a) a quantia da receita possa ser confiavelmente mensurada; (b) for 
provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para 
a Companhia; (c) a proporção dos serviços executados até a data do 
balanço possa ser confiavelmente mensurada; e (d) as despesas incorridas 
com a transação assim como os custos para concluí-la possam ser confia-
velmente mensurados. As principais fontes de receitas da Companhia estão 
descritas a seguir: - Receita de hospedagem – A receita de hospedagem é 
reconhecida pelo período em que a hospedagem é contratada, ou seja, dia-
riamente à medida da utilização dos quartos de acordo com a tarifa pré-
-estabelecida em cada hospedagem. - Receita de venda de alimentos e 
bebidas – Essas receitas são reconhecidas de acordo com o consumo efe-
tivo dos hóspedes/clientes. - Receita de Aluguel – As receitas de aluguéis 
resultantes de locações de espaços para eventos são reconhecidas de 
forma linear ao longo do prazo dos compromissos com os locatários e/ou 
por evento. - Juros (receita financeira) – A receita de juros é reconhecida 
pelo método linear com base no tempo e na taxa de juros efetiva sobre o 
montante do principal em aberto, sendo a taxa de juros efetiva aquela que 
desconta exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados durante a 
vida estimada do ativo financeiro em relação ao valor contábil líquido inicial 
desse ativo. - Serviços e outras receitas – Os demais resultados da opera-
ção, bem como as despesas (receitas) operacionais, são registrados em 
conformidade com o regime contábil de competência de exercícios. 3.3. Tri-
butos sobre o faturamento: As receitas de vendas e de serviços estão 
sujeitas a impostos e contribuições conforme previsto nas legislações fede-
rais, estaduais e municipais. Esses encargos são apresentados como dedu-
ções de vendas na demonstração do resultado. Os créditos de impostos e 

contribuições são apresentados dedutivamente do custo dos produtos ven-
didos e serviços prestados na demonstração do resultado. 3.4. Ativos finan-
ceiros: Os ativos financeiros estão classificados nas seguintes categorias 
específicas: (a) ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, (b) 
investimentos mantidos até o vencimento, (c) ativos financeiros disponíveis 
para venda e (d) empréstimos e recebíveis. A classificação depende da 
natureza e finalidade dos ativos financeiros e é determinada na data do 
reconhecimento inicial. Todas as aquisições ou alienações normais de ativos 
financeiros são reconhecidas ou baixadas com base na data de negociação. 
As aquisições ou alienações normais correspondem a aquisições ou aliena-
ções de ativos financeiros que requerem a entrega de ativos dentro do prazo 
estabelecido por meio de norma ou prática de mercado. A Companhia não 
possui instrumentos financeiros para as categorias classificadas nos itens 
(a), (b) e (c) mencionadas acima. 3.4.1 Método de juros efetivo: O método de 
juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um instrumento 
de dívida e alocar sua receita de juros ao longo do período correspondente. 
A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os recebimentos 
de caixa futuros estimados (incluindo todos os honorários e pontos pagos ou 
recebidos que sejam parte integrante da taxa de juros efetiva, os custos da 
transação e outros prêmios ou deduções) durante a vida estimada do instru-
mento de dívida ou, quando apropriado, durante um período menor, para o 
valor contábil líquido na data do reconhecimento inicial. A receita é reconhe-
cida com base nos juros efetivos para os instrumentos de dívida não carac-
terizados como ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado. 3.4.2 
Empréstimos e recebíveis: Os instrumentos financeiros classificados como 
empréstimos e recebíveis correspondem a ativos financeiros não derivati-
vos, com recebimentos fixos ou determináveis que não são cotados em um 
mercado ativo. Os empréstimos e recebíveis são mensurados pelo valor do 
custo amortizado utilizando-se o método de juros efetivos, deduzidos de 
qualquer perda por redução do valor recuperável. A receita de juros é reco-
nhecida através da aplicação da taxa de juros efetiva, exceto para créditos 
de curto prazo quando o reconhecimento de juros seria imaterial. No caso 
da Companhia refere-se substancialmente a caixa e equivalentes de caixa e 
contas a receber de clientes. 3.4.3. Desreconhecimento (baixa): Um ativo 
financeiro (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo financeiro ou parte 

ferir os seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumir uma 
obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos, sem demora 
significativa, a um terceiro por força de acordo de “repasse”; e (a) a Compa-
nhia transferir substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, ou (b) 
a Companhia não transferir nem reter substancialmente todos os riscos e 
benefícios relativos ao ativo, mas transferir o controle sobre o ativo. Quando 
a Companhia tiver transferido seus direitos de receber fluxos de caixa de um 
ativo ou tiver executado um acordo de repasse, e não tiver transferido ou 
retido substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, um 
ativo é reconhecido na extensão do envolvimento contínuo da Companhia 
com o ativo. Nesse caso, a Companhia também reconhece um passivo 
associado. O ativo transferido e o passivo associado são mensurados com 
base nos direitos e obrigações que a Companhia manteve. O envolvimento 
contínuo na forma de uma garantia sobre o ativo transferido é mensurado 
pelo valor contábil original do ativo ou pela máxima contraprestação que 
puder ser exigida da Companhia, dos dois o menor. 3.5. Passivos financei-
ros: Os passivos financeiros mantidos pela Companhia, quando aplicável 
são classificados sob as seguintes categorias: (a) passivos financeiros ao 
valor justo por meio do resultado; e (b) outros passivos financeiros. Os pas-
sivos financeiros mantidos pela Companhia são classificados como outros 
passivos financeiros e são substancialmente representados por fornecedo-
res, empréstimos e financiamentos, partes relacionadas e adiantamentos 
clientes. Estão demonstrados pelos valores de contratação, acrescidos dos 
encargos pactuados, que incluem juros e atualização monetária. São men-
surados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efeti-
vos. Quando aplicável, são demonstrados pelo valor justo, líquido dos custos 
de transação incorridos e são subsequentemente mensurados ao custo 
amortizado usando o método da taxa de juros efetiva. A Companhia não 
possui passivos financeiros classificados como passivos financeiros ao valor 
justo por meio de resultado. O método de juros efetivos é utilizado para cal-
cular o custo amortizado de um passivo financeiro e alocar sua despesa de 
juros pelo respectivo período. 3.5.1 Desreconhecimento (baixa): Um passivo 
financeiro é baixado quando a obrigação for revogada, cancelada ou expirar. 
Quando um passivo financeiro existente for substituído por outro do mesmo 
mutuante com termos substancialmente diferentes, ou os termos de um pas-
sivo existente forem significativamente alterados, essa substituição ou alte-
ração é tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de um 
novo passivo, sendo a diferença nos correspondentes valores contábeis 
reconhecida na demonstração do resultado. 3.5.2 Compensação de instru-
mentos financeiros: Ativos e passivos financeiros são compensados e o 
valor líquido é reportado no balanço patrimonial quando há um direito legal-
mente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há uma intenção 
de liquidá-los numa base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo 
simultaneamente. A Companhia não opera com instrumentos financeiros 
derivativos. 3.6. Provisões: 3.6.1. Geral:Provisões são reconhecidas 
quando a Companhia tem uma obrigação presente em consequência de um 
evento passado, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos 
para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação 
possa ser feita. 3.6.2. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: 
A Companhia é parte de poucos processos judiciais e administrativos. Pro-
visões são constituídas para todas as contingências referentes a processos 
judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para 
liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. 
A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências dis-
poníveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões 
mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem 
como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e 
ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como 
prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposi-
ções adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de 
tribunais. 3.7. Outros ativos e passivos: Um ativo é reconhecido no balanço 
patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros 
serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser men-
surado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial 
quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resul-
tado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja 
requerido para liquidá-lo. Um ativo é reconhecido no balanço quando se 
trata de recurso controlado pela Companhia decorrente de eventos passa-
dos e do qual se espera que resultem em benefícios econômicos futuros. 
Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui uma 
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo 
provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. Os 
outros ativos estão demonstrados pelos valores de aquisição ou de realiza-
ção, quando este último for menor, e os outros passivos estão demonstrados 
pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e atualizações monetárias incorridas. 3.8. Clas-
sificação dos ativos e passivos no circulante e não circulante: Um ativo 
ou passivo deverá ser registrado como não circulante se o prazo remanes-
cente do instrumento for maior do que 12 meses e não é esperado que a 
liquidação ocorra dentro do período de 12 meses subsequentes à data-base 
das Demonstrações Financeiras, caso contrário será registrado no circu-
lante. 3.9. Caixa e equivalentes de caixa: Os equivalentes de caixa são 
mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto 
prazo, e não para investimento ou outros fins. A Companhia considera equi-
valentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em 
um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco 
de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se 
qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, 
por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação. 3.10. 
Investimento de curto prazo e títulos e valores mobiliários: Os investi-
mentos de curto prazo incluem aplicações financeiras certificados de depó-
sitos bancários, títulos públicos e fundos de investimentos exclusivos que 
são integralmente consolidados, estão classificados como disponíveis para 
venda e após a sua mensuração inicial, são mensurados a valor justo, com 
ganhos e perdas não realizados reconhecidos diretamente na rubrica de 
“reserva de disponíveis para venda”, no resultado abrangente, sendo trans-
feridos para o resultado do exercício no momento da sua realização. Os 
efetivos provenientes de perdas por redução ao valor recuperável, dos juros 
calculados utilizando o método de juros efetivos e dos ganhos ou perdas 
com variação cambial sobre ativos monetários, são reconhecidos direta-
mente no resultado do exercício. Os investimentos de curto prazo e títulos e 
valores mobiliários são classificados como disponível para venda, em fun-
ção de não terem sido constituídos com o objetivo de serem negociados no 
curto prazo, não terem a característica de derivativos, com pagamentos 
fixos ou determináveis, e a também pelo fato da administração da Compa-
nhia não ter a intenção de mantê-los até o vencimento. Em 31 de dezembro 
de 2016, não houve nenhuma alteração relevante no valor justo que devesse 
ter sido reconhecida no patrimônio líquido. 3.11. Contas a receber: São 
demonstradas ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendi-
mentos e as variações monetárias e cambiais auferidos até a data do 
balanço, ajustados por provisão para créditos de liquidação duvidosa, se 
necessária. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída 
em montante considerado suficiente para cobrir possíveis perdas com as 

Balanços Patrimoniais
Ativo   2016     2015
Circulante 6.847 6.744
Caixa e equivalentes de caixa 383 162
Contas a receber 1.462 1.517
Estoques 922 697
Partes relacionadas e outros 3.629 3.635
Adiantamentos 451 733
Não circulante 91.774 87.414
Partes relacionadas e outros 12.801 9.420
Depósitos e cauções judiciais 1.385 886
Imobilizado 77.530 77.054
Intangível 58 54

Total do ativo 98.621 94.158

Passivo   2016     2015
Circulante 22.637 16.521
Fornecedores 2.245 2.379
Obrigações trabalhistas e sociais 7.715 3.863
Obrigações tributárias 12.367 9.252
Adiantamentos 310 122
Outras exigibilidades – 905
Não circulante 163.689 154.583
Obrigações tributárias 128.465 121.703
Demandas judiciais 35.224 32.880
Patrimônio líquido (87.705) (76.946)
Capital social 20.904 20.904
Prejuízos acumulados (108.609) (97.850)
Total do passivo e patrimônio líquido 98.621 94.158

Demonstrações do Resultado     2016    2015
 (Não Auditado)
Receita operacional líquida 55.728 51.566
Custos e despesas operacionais
Gastos com pessoal (23.028) (16.770)
Alimentos e bebidas (6.835) (5.831)
Remuneração aos administradores (1.675) (1.675)
Depreciação (565) (598)
Energia, água, telefone e gás (5.038) (5.189)
Serviços de terceiros (3.569) (3.647)
Comissões de vendas (2.872) (3.671)
Conservação e manutenção (3.033) (2.687)
Marketing e propaganda (206) (301)
Aluguéis (627) (491)
Material de limpeza, exploração e expediente (1.552) (1.947)
Provisões para créditos de liquidação duvidosa (817) –
Provisões fiscais, previdências, trabalhistas e cíveis (3.512) (1.004)
Transporte, brindes e hospedagem (574) (504)
Material de cama, mesa e banho (565) (632)
Material de segurança, uso e consumo (425) (373)
Premios de seguro (154) (190)
Despesas tributárias (2.014) (6.622)
Outros (577) (3.728)
    (57.638) (55.860)
Lucro (prejuízo) operacional (1.910) (4.294)
Receitas financeiras 149 114
Despesas financeiras (8.959) (3.967)
Resultado Financeiro (8.810) (3.853)
Prejuízo antes da contribuição social e imposto 
 de renda (10.719) (8.147)
Imposto de renda e contribuição social – –
Prejuízo do exercício (10.719) (8.147)
Quantidade média de ações disponíveis no 
 período 15.658.979 15.658.979
Prejuízo básico e diluído por ação (em R$) (0,68) (0,52)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
    Capital Prejuízos
     Social   Acumulados    Total
Saldo em 31/12/2014 (não auditado) 20.904 (94.284) (73.380)
Prejuízo do exercício – (8.147) (8.147)
Ajustes dos exercícios anteriores – 4.581 4.581
Saldo em 31/12/2015 (não auditado) 20.904 (97.850) (76.946)
Prejuízo do exercício – (10.719) (10.719)
Ajustes dos exercícios anteriores – 217.178 217.178
Saldo em 31/12/2016 20.904 (108.609) (87.705)

Demonstração de Fluxo de Caixa
Atividade Operacionais   2016     2015
Lucro (Prejuízo) do Período (10.719) (8.147)
Ajustes exercícios anteriores (61) (25.716)
Aumento (redução) dos itens que não afetam o caixa: – 4.580
Aumento (redução) de Clientes 30 1.705
Aumento (redução) de Estoques (225) (74)
Aumento de Outras Contas a Receber 372 (220)
Aumento (redução) Impostos a Recuperar (58)
Aumento de Depósitos Judiciais (499) 1.119
Redução de Fornecedores (134) 821
Aumento (redução) de salários, honorários e 
 provisão trabalhista 167 (465)
Aumento (redução) de Impostos a Pagar 6.800 1.107
Aumento (redução) de)Outras Contas a Pagar 187 (932)
Aumento (redução) das Contingências 2.344 –
Redução de Receitas a Apropriar (905) 382
Geração (utilização) de caixa das atividades 
 operacionais (2.701) (25.840)
Atividades de investimento
(Aumento) Redução do imobilizado (481) 20.961
Geração (utilização) de caixa das atividades 
 investimento (481) 20.961
Atividades de financiamento
Aumento (redução) de conta-corrente com controladora (3.380) (1.893)
Redução de financiamentos 6.761 6.860
Geração (utilização) de caixa das atividades de 
 financiamento 3.381 4.967
Aumento redução no caixa e equivalentes 199 88
Caixa e equivalentes no início do período 184 73
Caixa e equivalentes no fim do período 383 161
Aumento (redução) no caixa e equivalentes 199 88

contas a receber, baseado em avaliação efetuada pela Administração que 
leva em consideração perdas passadas e a análise de saldos de improvável 
realização. Os montantes a receber são registrados com base nos valores 
nominais e não são ajustados a valor presente por apresentarem venci-
mento de curto prazo e por não apresentarem um efeito relevante nas 
demonstrações financeiras. 3.11.1. Provisão para créditos de liquidação 
duvidosa: A provisão para créditos de liquidação duvidosa, quando aplicá-
vel, está constituída com base na estimativa das prováveis perdas que pos-
sam ocorrer na cobrança dos créditos. O critério utilizado pela Companhia é 
o de se efetuar análise individual sobre as contas julgadas de difícil recebi-
mento. 3.12. Estoque: Estão avaliados ao custo médio de aquisição, que 
não excede o seu valor de mercado. São apropriados ao resultado do exer-
cício como custo dos serviços prestados por ocasião do consumo ou obso-
lescência. Quando necessário, os estoques são deduzidos de provisão para 
perdas com estoques, constituída em casos de desvalorização de estoques 
e obsolescência de produtos. 3.13. Imobilizado: Registrado pelo custo de 
aquisição. As depreciações são computadas pelo método linear e reconhe-
cidas no resultado do exercício de acordo com as taxas informadas e leva 
em consideração o tempo de vida útil-econômica estimada dos bens. Os 
bens do ativo imobilizado são avaliados ao custo histórico de aquisição ou 
construção, deduzidos das respectivas depreciações, à exceção de terrenos 
que não são depreciados. Estas taxas de depreciação levam em considera-
ção o tempo de vida útil-econômica estimada dos bens na data base de 31 
de dezembro de 2016. Quando partes significativas do ativo imobilizado são 
substituídas, essas partes são reconhecidas como ativo individual com vida 
útil e depreciação específica. Da mesma forma, quando uma manutenção 
relevante for feita, o seu custo é reconhecido no valor contábil do imobili-
zado, se os critérios de reconhecimento forem satisfeitos. Todos demais cus-
tos de reparos e manutenção são reconhecidos na demonstração de resul-
tado, quando incorridos. O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos 
de depreciação são revistos no encerramento de cada exercício, e ajustados 
de forma prospectiva, quando for o caso. 3.14. Intangível: Ativos intangíveis 
adquiridos separadamente são mensurados ao custo no momento do seu 
reconhecimento inicial. Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis 
são apresentados ao custo, menos amortização acumulada e ajustes ao seu 
provável valor de recuperação, quando necessário. Ativos intangíveis gera-
dos internamente, não são capitalizados, e o gasto é refletido no resultado 
no exercício em que for incorrido. 3.15. Empréstimos e financiamentos: 
Os empréstimos e financiamentos tomados são reconhecidos, inicialmente, 
quando do recebimento dos recursos. Em seguida, os empréstimos e finan-
ciamentos tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acres-
cidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido (“pró rata tem-
poris”). 3.15. 1 Juros sobre empréstimos: Os juros sobre empréstimos e 
financiamentos são apropriados em função do prazo decorrido do contrato 
utilizando-se a taxa efetiva de juros. 3.16. Imposto de renda e contribuição 
social: As despesas de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Con-
tribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) são calculadas e registradas 
conforme legislação vigente. As alíquotas aplicáveis são de 15%, acrescidas 
do adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente de R$ 240 para 
IRPJ e 9% sobre o lucro tributável para CSLL e consideram a compensação 
de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% 
do lucro tributável. O tributo diferido é reconhecido com relação a prejuízos 
fiscais não utilizados e às diferenças temporárias entre os valores contábeis 
de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usa-
dos para fins de tributação. O reconhecimento dos saldos ativos ocorre na 
extensão em que seja provável que o lucro tributável dos próximos anos 
esteja disponível para ser usado na compensação do ativo fiscal diferido, 
com base em projeções de resultados elaboradas e fundamentadas em pre-
missas internas e em cenários econômicos futuros que possibilitem a sua 
utilização. 3.17. ISS – Imposto sobre serviços: De acordo com o decreto nº 
53.151, de 17 de maio de 2012, ficou aprovado o regulamento do Imposto 
sobre serviços de qualquer natureza – ISS. 9 – Serviços relativos à hospe-
dagem, turismo, viagens e congêneres. 9.01 – Hospedagem de qualquer 
natureza em hotéis, apart-service condominiais, flats, apart-hotéis, hotéis 
residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pen-
sões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço 
(o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica 
sujeito ao ISS). A alíquota de tributação para o ISS de prestação de serviços 
de hotelaria é de 5%. 3.18. Despesas/Dispêndios antecipados: As despe-
sas e dispêndios antecipados estão registrados no ativo circulante e não 
circulante, sendo apropriados mensalmente ao resultado, pelo regime de 
competência e em conformidade com as cláusulas dos contratos de segu-
ros, serviços, entre outros. 3.19. Demonstrações dos fluxos de caixa: As 
demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto 
e estão apresentadas de acordo com o Pronunciamento Contábil CPC 03. 
3.20. Resultado por quota: O resultado por quota básico é calculado por 
meio do resultado do exercício atribuível aos quotistas diretamente propor-
cional. As Demonstrações Financeiras completas estão disponíveis na sede 
da companhia. Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Diretoria:
Henry Maksoud Neto – Diretor Presidente

 Andrea Brito de Souza – Contadora CRC 1SP 191.419/O-8

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL. Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel e para intimação da
requerido LOURIVAL DIAS ROCHA (CPF/MF 882.232.568-00) seu cônjuge, se casada for e
demais interessados, que expedido na Ação de Cumprimento de Sentença, Processo de nº
1010259-67.2015.8.26.0016, em trâmite na 1ª Vara do Juizado Especial Cível – Vergueiro -
Comarca da Capital /SP ação está requerida por EDERSON DA COSTA SERNA (CPF/MF,
328.160.438-27). 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 BEM: (01) VEICULO
MARCA/MODELO: RENAULT, FLUENCE, DYN20A., ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2015/
2016, PLACA: GAS 9332 /SP. 2. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 83.000,00 (JANEIRO/2017 - CONF.
FOLHAS 41). 3. VISITAÇÃO – RUA: GENERAL FLORES, 378, APARTAMENTO, 04, CEP
01129-010/BOM RETIRO - SP., na recusa do fiel depositário, LOURIVAL DIAS ROCHA (CPF/MF
882.232.568-00), o (a) interessado (a) deverá comunicar o MM. Juízo do processo em epígrafe,
que adotará as sanções cabíveis. 4. DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 12/05/2017,
às 13h00min, e termina em 16/05/2017, às 13h30min e; 2º Leilão começa em 16/05/2017, às
13h31min, e termina em 05/06/2017, às 13h30min. 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. Fica a requerido, LOURIVAL DIAS ROCHA (CPF/MF
882.232.568-00), seu cônjuge se casada for e demais interessados, INTIMADOS das designações
supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora
Realizada em 21/01/2017. 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, 28 de Março de 2017.

Pedreira Cachoeira S.A.
CNPJ/MF nº 62.310.644/0001-33

Convocação – Assembleia Geral Ordinária
Ficam convidados os acionistas desta Companhia a se reunirem em AGO, que se realizará no dia 10/4/2017, às 11h, à Avenida 
São Gabriel, 333, 18º andar – Jardim Paulista, na cidade de São Paulo, Capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: (i) Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras e Contábeis, suas Notas Explicativas e do Relatório da 
Administração relativos ao exercício social findo em 31/12/16; (ii) Destinação do Resultado do Exercício; (iii) Correção Mone-
tária do Capital Social; (iv) Eleição da Diretoria para o período 2017-2020; (v) Aprovação da verba anual e global destinada a 
remuneração da Diretoria; e (vi) Outros assuntos de interesse social. SP, 24/03/17. A Diretoria. (30, 31/03/2017 e 01/04/2017)

Saques das contas inativas do FGTS. 

Os saques começaram no 
dia 10 de março. O nú-
mero de trabalhadores 

corresponde a mais de 70% do 
total de pessoas que deveriam 
receber os valores este mês. 
De acordo com o calendário da 
Caixa, no mês de março, 4,8 mi-
lhões de trabalhadores podem 
fazer saques que totalizarão 
mais de R$ 6,96 bilhões.

Na análise divulgada pelo go-
verno, os números da segunda 
semana mostram uma desacele-
ração na busca pelos recursos. 
Enquanto na primeira semana 
foram registrados 5.541.723 
pagamentos, na segunda foram 
459.061. Isso siginifi ca que a 
corrida foi grande nos primei-

Mais de 3,5 milhões de trabalhadores 
já sacaram FGTS inativo

Mais de 3,5 milhões de trabalhadores sacaram mais de R$ 5,5 bilhões em contas inativas do FGTS até 
sexta-feira (24), de acordo com dados divulgados no último dia 31 pelo Ministério do Trabalho

Fa
bi

o 
R

od
rig

ue
s/

A
B

r

milhão) escolheram o crédito 
em conta, chegando a mais de 
R$ 2 bilhões depositados.

Neste mês de abril, a par-
tir do dia 10, será a vez dos 
nascidos em março, abril e 
maio. São 7.731.441 pessoas 
que poderão sacar um total 
de mais de R$ 11,23 bilhões. 
No total, a liberação abrange 
49,6 milhões de contas inati-
vas, com um saldo total de R$ 
43,6 bilhões. Os saques vão 
benefi ciar 30,2 milhões de 
trabalhadores que pediram 
demissão ou foram demitidos 
até 31 de dezembro de 2015. 
De acordo com a Caixa, 90% 
das contas inativas têm saldo 
de até R$ 3 mil (ABr).

ros dias e a maior parte dos 
trabalhadores já fez a retirada. 
Segundo a Caixa, a maior parte 

dos trabalhadores, 1,91 milhão, 
preferiu receber o pagamento 
em dinheiro. Os demais (1,62 
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Livros em Revista

Caroline Leonardo – Sabrina Trizote – 

Tarla Prado – Victória Rodrigues – Schoba 
–  Um caso típico de reversão total de imagem. 
Partiu de “Doutor Vida” a monstro execrável! Um 

trabalho jornalístico investigativo emocionante. Com bastante 
profundidade, traz ao mundo, o bastidor de uma atuação co-
varde, de um médico que chocou o Brasil, pelas suas práticas 
hediondas, contra suas frágeis pacientes. Sem retoques, os 

casos são perfi lados, sem parcialidade. Oportuno.

Cicatrizes: Histórias de 
vítimas do ex-médico Roger 
Abdelmassih

Lilian Meyer Frazão e Karina Okajima 

Fukumitsu (Orgs) -  Summus – Este é o primeiro 
volume de quatro, que compõem a coleção “ Gestalt-
terapia: fundamentos e práticas”. Com titulo autoex-

plicativo, a obra  recebeu das mestres organizadoras, um trabalho 
esmerado, ao compilar refl exões de renomados profi ssionais, 
dessa prática que vem crescendo e recebendo adeptos, desde 
1951. Para estudantes e profi ssionais da área.

Gestalt-Terapia: Fundamentos 
epistemológicos e infl uências 
fi losófi cas

Andréia Roma – Christiane Sarate – 

Poliana Landin – Cyndia Laura Bressan 

(Orgs) - Leader – Professores, especialistas nessa 
área de transcendental importância, para diretores 
de empresas, em geral. Numa linguagem bastante 
amena, experientes profi ssionais, com muita efi ci-

ência, expõem seus talentos e situam o leitor, a cada página, 
num universo bem interessante. Voltado para gestores de R 
H, deverá ser lido por administradores. Útil.

Gestão de Pessoas: A nova fase 
dos recursos humanos

Pedro Maciel – Autografi a – Motivada por 
uma epidemia de origem desconhecida, a doença 
de Cronos, atarantou milhares de pessoas, com 
futuro totalmente incerto. Cientistas, trabalhavam 
incansavelmente para solucionar o mal. Suspeitava-
se de tudo e de todos. Em suma: o caos estava 
defi nitivamente instalado, levando a população à 

termo do titulo da obra! Inquietante!

Insanity: Memória

Assista ao canal Livros
em Revista, no youtube,
que traz entrevistas do 

mundo literário.

Com apresentação de
Ralph Peter.

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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: DIÓGENES COELHO JÚNIOR, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão médico, nascido em Catalão - GO, no dia 02/07/1991, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Diógenes Francisco Neto e de Maria de Fátima Coelho Neto. A preten-
dente: LETÍCIA CRUZ CERQUEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
advogada, nascida em Belo Horizonte - MG, no dia 01/04/1989, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Wellington Fraga Cerqueira e de Maria de Lourdes Cruz Cerqueira.

O pretendente: MAURILIO BATISTA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão porteiro, nascido em Dores de Guanhães - MG, no dia 08/06/1975, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Batista dos Santos e de 
Aurelina Pereira de Avelar. A pretendente: RITA DE CÁSSIA VASCONCELOS, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão aposentada, nascida em Acaraú - CE, 
no dia 02/03/1982, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Maria de 
Vasconcelos e de Maria Domingo de Vasconcelos.

O pretendente: DAVID WANG, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão 
psicólogo, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 08/10/1988, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jackson Wang e de Izolete Albanez Wang. A 
pretendente: KARIM NAOMI WATANABE, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão psicóloga, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia 24/11/1990, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Adair Watanabe e de Akemi Watanabe.

A pretendente: FLÁVIA ELISIANE SILVA DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão atendimento publicitário, nascida nesta Capital, Capela do Socorro - SP, 
no dia 18/06/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Pedro Nogueira do 
Nascimento e de Maria Zilda da Silva. A pretendente: ANA PAULA MATEUS SILVEIRA MELO, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão atendimento, nascida em Sorocaba 
(Registrada no 2º Subdistrito) SP, no dia 06/12/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Paulo Silveira Melo Sobrinho e de Maria Helena Mateus Melo.

O pretendente: ADENIYI RIBEIRO SALAMI, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão médico, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/02/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Sikiru Salami e de Ronilda Ribeiro Salami. A pretendente: LAU-
RA CATARINA DINIZ PACHECO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
médica, nascida em Almenara - MG, no dia 16/12/1986, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Mario Miguel Pacheco Tavolara e de Salete Diniz Pacheco.

O pretendente: ANTONIO MACHADO DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão cozinheiro, nascido em Salvador - BA, no dia 21/04/1956, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Mario Machado de Souza e de Olga Xavier de Assis. A pretendente: 
GÊNICE SILVA MACHADO, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão cozi-
nheira, nascida em Muritiba - BA, no dia 28/03/1960, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, fi lha de Laurindo de Oliveira Machado e de Judite Maria da Silva Machado.

O pretendente: HUGO RIBEIRO RAMADAN, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão médico, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/12/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Amir Abdo Elhe Ramadan e de Valéria Sardinha 
Ribeiro Ramadan. A pretendente: ALICE ROXO NOBRE DE SOUZA E SILVA, naciona-
lidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida em Mococa - SP, no dia 
14/10/1990, residente e domiciliada na Mooca - SP, fi lha de José de Souza e Silva Filho 
e de Maria Stella Roxo Nobre de Souza e Silva.

O pretendente: NELSON XIMENES JUNIOR, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, 
profi ssão engenheiro, nascido em Jacarezinho - PR, no dia 18/05/1960, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Nelson Ximenes e de Odete Nassar Ximenes. A pretendente: 
DULCIVÂNIA NOIA DE ARAUJO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
administradora de empresas, nascida em Ibirajuba - PE, no dia 16/04/1985, residente e domi-
ciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ananias Noia de Araujo e de Doralice Silva de Araujo.

O pretendente: ARTUR CASTELO BRANCO MEDEIROS, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profissão funcionário público, nascido em São Paulo - SP, no 
dia 06/08/1982, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Bianor Ber-
nardes Medeiros e de Maria das Neves Catelo Branco Medeiros. A pretendente: 
ANDRÉIA APARECIDA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profissão vendedora, nascida em Monte Santo de Minas - MG, no dia 23/03/1987, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Vitor Amancio da Silva e de 
Maria Bonfim Silva.

O pretendente: GURPREET SINGH, nacionalidade indiana, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em Bareilly, Uttar Pradesch, Índia, no dia 20/05/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gurnam Singh e de Sukhavindra Kaur. A pre-
tendente: NATÁLIA LENICE DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão segurança, nascida em Nova Iguaçu - RJ, no dia 01/10/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Suely Maria de Souza.

O pretendente: FABIO PERAZZO TERERAN, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão administrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/12/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ari Tereran e de Maria Cristina Pera-
zzo Tereran. A pretendente: LAÍS DA COSTA AGUIAR, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão arquiteta/urbanista, nascida em Santos - SP, no dia 20/01/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Milton Aguiar Neto e de Laira Rita 
da Costa Aguiar.

O pretendente: HEITOR MOTA GONÇALVES, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profissão médico, nascido em Ribeirão Preto - SP, no dia 06/12/1984, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Celso de Barcelos Gonçalves 
e de Maria Elizabeth Mota Gonçalves. A pretendente: TATIANA FERNANDEZ RO-
DRIGUES DE ARAUJO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão 
médica, nascida em Mogi das Cruzes - SP, no dia 16/06/1981, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de João Rodrigues de Araujo e de Maria Aurora Nogueira 
Fernandez de Araujo.

O pretendente: MIQUEIAS GOMES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão funcionário público municipal, nascido em Abreu e Lima - PE, no 
dia 30/08/1972, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Severino Inacio dos 
Santos e de Maria Gomes dos Santos. A pretendente: SILVIA REGINA MARCELLO, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida em Itu-
peva - SP, no dia 02/08/1978, residente e domiciliada em Jundiaí - SP, fi lha de Aparecido 
Marcello e de Mercedes Ambrósio Marcello.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, estado civil 
solteiro, profi ssão agente de viagem, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/12/1967, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João de Oliveira e de Maria Apparecida 
de Oliveira. O convivente: RUBENS DE OLIVEIRA KIKUCHI, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão operador de telemarketing, nascido em Osasco - SP, no 
dia 24/09/1974, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Mario Kikuchi e de 
Maria de Oliveira Kikuchi. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua união estável 
em casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, número I, III 
e IV do Código Civil Brasileiro.

O convivente: DAN CHERMANN CORRÊA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profissão administrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 
13/07/1983, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Alijo Gonçalves 
Corrêa Junior e de Débora Chermann Corrêa. A convivente: FLÁVIA MANGE COL-
LET E SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profissão consultora 
de moda, nascida em São Paulo - SP, no dia 31/05/1978, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Jose Collet e Silva Filho e de Mônica Mange Collet e 
Silva. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento 
e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, número I, III e IV do 
Código Civil Brasileiro.

27º Subdistrito - Tatuapé
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI - 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: ROBERT RAINER BRUNSCH, estado civil solteiro, profi ssão economista, 
nascido em Alemanha, no dia 27 de julho de 1965, residente e domiciliado no Tatuapé, São 
Paulo - SP, fi lho de Rudolf Brunsch e de Anna Maria Ammer. A pretendente: CORA HALINA 
DIAS PONTES, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em São José dos Campos 
(Registrada no 1º Subdistrito) SP, no dia 09 de março de 1988, residente e domiciliada no 
Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Gessé Dias de Pontes e de Hilva Francisca Paulina.

O pretendente: ANDRÉ HENRIQUE DOS REIS, estado civil divorciado, profi ssão 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 22 de maio de 1982, residente e domiciliado 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Carmen Dolores dos Reis Costa. A pretendente: 
MARIA CLAUDIANA ESTEVAM, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em 
Pereiro - CE, no dia 19 de setembro de 1981, residente e domiciliada no Tatuapé, São 
Paulo - SP, fi lha de Raimundo Nonato Filho e de Maria Bezerra Martins.

O pretendente: VINÍCIUS GIOVANNI BASSI, estado civil solteiro, profi ssão administrador 
de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 21 de fevereiro de 1988, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Donizetti Bassi e de Cleonice João de 
Andrade Bassi. A pretendente: FLAVIA MASSETO NASTARI, estado civil solteira, profi ssão 
bailarina, nascida em São Paulo - SP, no dia 03 de março de 1986, residente e domiciliada 
em Jundiaí - SP, fi lha de Domingos Nastari Netto e de Maria de Fátima Aparecida Masseto 
Nastari. Obs.: Edital procedente na Unidade de Serviço do 2º Subdistrito de Jundiaí, SP.

O pretendente: JOSE RICARDO FARIAS LIMA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 04 de outubro de 1973, residente e domiciliado na Vila 
Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Rivaldo Gonçalves de Lima e de Judite de Farias Lima. 
A pretendente: MARIA CLEUSA ALVES NUNES, estado civil solteira, profi ssão analista 
fi nanceira, nascida em Urandi - BA, no dia 02 de maio de 1973, residente e domiciliada na 
Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Silvino Nunes da Cruz e de Maria Alves de Jesus.

O pretendente: ANDRE SHIOTSUKA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em São Paulo (Registrado em Cerqueira César) SP, no dia 12 de junho de 
1985, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Mauro Shigueru 
Shiotsuka e de Sueli Suemi Shiotsuka. A pretendente: CAROLINA KAORI UEHARA, 
estado civil solteira, profi ssão designer, nascida em São Paulo (Registrada em Bela 
Vista) SP, no dia 31 de julho de 1989, residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo 
- SP, fi lha de Paulo Mitsunori Uehara e de Regina Moromizato Uehara.

O pretendente: NICOLAS SARKIS HAZOR JUNIOR, estado civil divorciado, profi ssão 
corretor de imóveis, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 27 de 
abril de 1961, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Nicolas Sarkis 
Azar e de Ibtihage Kanaan. A pretendente: MARIANA ALVES CAVALCANTE, estado 
civil solteira, profi ssão microempresária, nascida em Cuibá (Registrada em Coxipó da 
Ponte) MT, no dia 08 de maio de 1988, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - 
SP, fi lha de Luiz Mauri Cavalcante e de Maria do Socorro Alves de Lima.

O pretendente: SERGIO LUIZ GUIMARÃES, estado civil divorciado, profi ssão 
engenheiro, nascido em São João de Meriti - RJ, no dia 23 de julho de 1948, residente 
e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de João Clemente Guimarães e de 
Maria Nazareth Gonçalves Guimarães. A pretendente: CAMILA CALISTO DE AMORIM, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Osasco (Registrada no 1º Registro) 
SP, no dia 11 de novembro de 1984, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, 
fi lha de Ilma Calisto de Amorim.

O pretendente: THIAGO GONÇALVES DE FARIAS, estado civil solteiro, profi ssão 
segurança, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Mariana) SP, no dia 27 de 
fevereiro de 1983, residente e domiciliado na Vila Nova York, São Paulo - SP, fi lho de 
Clovis Roberto de Farias e de Sandra Regina Gonçalves Pinto de Farias. A pretendente: 
FERNANDA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão cuidadora, nascida em 
São Paulo (Registrada no Tatuapé) SP, no dia 25 de dezembro de 1982, residente e 
domiciliada na Vila Nova York, São Paulo - SP, fi lha de Edvaldo José dos Santos e de 
Lucia Aparecida das Graças Silva Santos.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: HUGO LEONARDO DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 21 de novembro 
de 1987, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Edivaldo 
Gusmão da Cruz e de Maria Aparecida de Almeida da Cruz. A convivente: JESSICA 
GEREMIAS PAIVA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo 
(Registrda em Itaquera) SP, no dia 15 de março de 1991, residente e domiciliada na Vila 
Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Candido Paiva e de Maria Cristina Geremias 
Paiva. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento 
e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, I, III e IV do Código Civil 
Brasileiro, e requerimento exigido pelo art. 8º da Lei Federal 9278/96.

O pretendente: RODRIGO MARQUESIN PEREIRA PINTO, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 19/08/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Cesar Augusto Pereira Pinto e 
de Lucia Helena Marquesin Pinto. A pretendente: MARIANE GOMES CORNACHINI, 
profi ssão: analista administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André - 
SP, data-nascimento: 14/11/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Ricardo Cornachini e de Marisa Gomes Cornachini. 

O pretendente: TULLIO RUIZ DE ROSSI, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 06/10/1987, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Tullio de Rossi Filho e de Nanci Ruiz de Rossi. A pretendente: 
TAMIRIS MAIA MOURA, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Jardim Paulista - SP, data-nascimento: 06/12/1990, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Marcio Moura e de Vanilda Ozete Maia Moura. 

O pretendente: CLAYTON PEIXOTO GANDRA, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 06/03/1982, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de José Peixoto Gandra e de Edir Raimunda Gandra. A pretendente: 
ALINE DE ALMEIDA BRAZ, profi ssão: professora de inglês, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 11/03/1986, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Lourival de Almeida Braz e de Angelita Ferreira Braz. 

O pretendente: DAVID WILLIAM DE ANGELO, profi ssão: operador de máquina A, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
15/04/1986, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos de 
Angelo e de Meire Ferreira da Silva. A pretendente: JULIANA KISNER MORABITO, 
profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano 
do Sul - SP, data-nascimento: 12/12/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Gilberto Morabito e de Helena Kisner Morabito. 

O pretendente: ALEX MIRANDA MORAIS, profi ssão: vendedor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Padre Paraiso - MG, data-nascimento: 23/03/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Pereira Morais e de Marilda Pereira 
Miranda Morais. A pretendente: QUECIA GOMES MARTINS, profi ssão: agente 
comunitária de saúde, estado civil: divorciada, naturalidade: em Paulista - PE, data-
nascimento: 03/02/1982, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Avelino 
Pereira Martins e de Maria Gomes Martins. 

O pretendente: DENIS JUN YONEYAMA, profi ssão: engenheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 11/12/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Takeshi Yoneyama e de Celia Etsuko Yoneyama. 
A pretendente: VIVIANE ELIZABETE DA SILVA, profi ssão: assistente fi scal pleno, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Araraquara - SP, data-nascimento: 08/07/1982, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Vaz da Silva e de Iraci Benfatti da Silva. 

O pretendente: MAURO MARINO JÚNIOR, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 04/07/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Mauro Marino e de Eliana Tchordach Marino. A 
pretendente: MARIANA CAIRIAC BISPO, profi ssão: farmacêutica, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 14/02/1987, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Jairo Donizete Ribeiro Bispo e de Ana Maria Cairiac Bispo. 

26º Subdistrito - Vila Prudente
Renato Luiz de Paula Sousa Junior - 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: CARLOS EDUARDO RICETTI, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 15/07/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ercilio Carlos Ricetti e de Márcia Aparecida 
Teixeira Ricetti. A pretendente: PRISCILA DA SILVA RAMOS, profi ssão: comerciante, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
14/08/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Uilson Leonel Ramos e 
de Josefa Alves da Silva Ramos. 

O pretendente: DANIELA STANCO PIVA, profi ssão: escriturária, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 10/03/1971, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Alexandre Vitorio Piva e de Irene Stanco 
Piva. A pretendente: ROSELI MARQUES PADILHA LOPES, profi ssão: técnica em 
enfermagem, estado civil: viúva, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, data-
nascimento: 28/02/1964, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Wlandomil 
Marques Padilha e de Maria Aparecida Padilha. 

O pretendente: MARCO AURELIO MARQUES, profi ssão: auditor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Alto da Mooca - SP, data-nascimento: 06/09/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Angelo Marques e de Cristina de Mello Chagas 
Marques. A pretendente: GIULIANNA REYEZ MURANO, profi ssão: contabilista, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 15/02/1986, residente 
e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Mario Murano e de Roseli Reyez Murano. 

O pretendente: REGINALDO RIBEIRO PERUCINI, profi ssão: auxiliar de estoque, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Santo André, SP -, data-nascimento: 16/12/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Giovani dos Reis Perucini e de Célia Maria Ribeiro 
Perucini. A pretendente: RAIANE APARECIDA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Pouso Alto - MG, data-nascimento: 20/05/1997, residente e domiciliada 
em Dom Viçoso, fi lha de Pedro Luiz dos Santos e de Reginalda Aparecida da Silva Santos.

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

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

Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Com a chegada da páscoa, procura de ovos de chocolate aumenta 

em lojas e supermercados. Vendas devem crescer 1,3%.

A estimativa é da Confedera-
ção Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turis-

mo (CNC). Este pode ser o maior 
aumento real de faturamento para 
o período desde 2014, quando o 
volume de vendas cresceu 2,6%.

Já a geração de vagas será menor 
em relação ao ano passado. A ex-
pectativa é que sejam gerados 10,7 
mil postos de emprego, sendo que, 
no ano passado, foram 11,3 mil. Os 
supermercados responderão por 
60% das vagas geradas e pagarão 
um salário médio de admissão de R$ 
1.170. Segundo a CNC, o aumento 
nas vendas tem relação direta com 
a queda nos preços, pois a variação 
média da cesta composta por bens 
e serviços mais demandados nesta 
data (4,6%) foi a menor desde o 
mesmo período de 2008.

“Além do longo período de que-

Vendas na Páscoa devem 
crescer 1,3%, estima CNC
A Páscoa deverá movimentar R$ 2,1 bilhões no país, um crescimento de 1,3% em volume de vendas – 
já descontada a infl ação –, na comparação com 2016

houve um recuo de 17,4% do dólar 
frente ao real, comportamento 
inédito para os últimos sete anos”, 
explica Fabio Bentes, economista 
da CNC. Somente o chocolate so-
freu aumento expressivo, segundo 
o estudo, que teve alta de 14,6% 
por conta da alteração da fórmula 
de cálculo do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI). 

Os preços dos demais produtos 
registraram desaceleração ou 
queda em relação à páscoa de 
2016, destacando-se passagens 
aéreas (-1,3%) e combustíveis 
(-0,8%). Ainda segundo a CNC, 
a absorção de mão de obra deve 
ser praticamente nula, seguindo 
o ritmo dos últimos três anos. O 
baixo aumento das vendas e a im-
provável reversão das condições 
de consumo no curto prazo são os 
principais fatores (ABr).

da da demanda, o comportamento 
da taxa de câmbio tem contribuído 
para o menor ritmo de reajuste de 

preços desses produtos. Durante o 
período de formação dos estoques 
do varejo para a páscoa, também 
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39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - 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 SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: BERTRAND CLAUDE ANDRE DUMOULIN, profi ssão: controlador de 
gestão, estado civil: solteiro, naturalidade: Saint-Étienne - França, data-nascimento: 
23/12/1986, residente e domiciliado na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Gil Andre 
Marie Dumoulin e de Nadine Gabrielle Vinieux. A pretendente: KARIN CRISTINA DA 
SILVA, profi ssão: personal trainer, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 02/12/1979, residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, 
fi lha de Adão Batista da Silva e de Elisabeth da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE MACHADO DE SÁ, profi ssão: empresário, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/07/1973, residente e domiciliado no Suma-
rezinho, São Paulo - SP, fi lho de Nilberto Rene Amaral de Sá e de Marlene Stella Machado de 
Sá. A pretendente: JULIANA PINTO ZARONI, profi ssão: psicanalista, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 04/10/1982, residente e domiciliada no 
Sumarezinho, São Paulo - SP, fi lha de Evandro Barros Zaroni e de Ana Maria Pinto Zaroni.
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Os diferentes ambientes 

são propícios para 

elevar o potencial 

humano em todos os 

sentidos

Há 11 anos, o jovem 
americano Brad Neu-
berg abriu as portas do 

apartamento que dividia com 
mais três amigos, na cidade de 
São Francisco, para que profi s-
sionais da área de tecnologia 
pudessem trabalhar e com-
partilhar experiências em um 
ambiente colaborativo. Para 
defi nir o espaço, Brad usou o 
termo coworking, criado anos 
antes pelo escritor Bernie 
Dekoven.

Ele ainda não sabia, mas ha-
via acabado de desenvolver um 
conceito que iria ultrapassar 
as fronteiras americanas e se 
espalhar por todo mundo. Os 
espaços colaborativos fi zeram 
com que startups e empreen-
dedores individuais tivessem 
mais autonomia, garantindo 
ambientes confortáveis de 
trabalho, baixo custo e prin-
cipalmente, networking. Isso 
cresceu tanto, que atualmente 
até as grandes empresas bus-
cam os coworkings para alocar 
seus colaboradores.

Muitos me perguntam quais 
as vantagens de procurar os 
espaços colaborativos de tra-
balho e, sempre ao responder, 
me vem à cabeça os 2 C’s - 
comodidade e comunidade! 
Em um primeiro momento, 
isso pode parecer meio vago, 
mas na verdade essas são as 
principais vantagens de estar 
dentro de um coworking. A 
comodidade se deve primeira-
mente pelo fato de você estar 
em um ambiente de trabalho 
moderno e feito para valorizar 
as pessoas. Eu sempre ressalto 
que o maior bem de qualquer 
negócio são as pessoas! Isso 
faz todo sentido dentro de 
um coworking, já que tudo é 
desenhado para facilitar a in-
teração entre os profi ssionais 
que lá estão.

Os diferentes ambientes 
são propícios para elevar o 
potencial humano em todos 
os sentidos e, ao mesmo tem-
po, faz com que a pessoa se 

sinta em casa, já que é lá que 
passará a maior parte de seu 
dia. Outro fato positivo, é de 
se estar dentro de um espaço 
com todas as facilidades de um 
escritório, como recepcionista, 
telefone e salas para reuniões e 
recreação, entre outras coisas, 
e tudo isso administrado por 
terceiros, a um custo muito 
mais baixo do que se ter um 
local próprio.

Já a comunidade é o fator 
que mais me encanta. Digo isso, 
pois a cada novo coworking 
que surge, nasce também uma 
extensa rede de relações que 
serão fundamentais para o 
desenvolvimento de negócios 
e principalmente de pessoas. 
Nos corredores dos coworkin-
gs são fechados volumes 
grandiosos de negócios e isso 
é natural em um ambiente 
especialmente criado para 
favorecer a comunicação e o 
contato.

Um fato muito curioso e que 
ajuda explicar o crescimento 
dos coworkings em todo mun-
do é a diversidade de pessoas 
que ocupam esses espaços. Isso 
faz com que essa extensa rede 
funcione como um ecossistema 
complexo, onde no fi nal, todos 
saem ganhando por conta das 
relações lá estabelecidas. Esse 
é um dos fatores que me faz 
cada vez mais acreditar nesses 
ambientes. Desde que entrei 
nesse negócio, no ano de 2012, 
procuro sempre promover 
ações que aproximem cada vez 
mais pessoas.

Claro que poderia enumerar 
outros fatores para falar das 
vantagens de estar dentro 
dos espaços de trabalho co-
laborativos, mas comodidade 
e comunidade são os fatores 
essenciais para o despertar 
de novas possibilidades. A 
cultura coworking seguirá se 
fortifi cando nesses dois pilares 
e a tendência é que tenha nos 
próximos anos cada vez mais 
adeptos!

(*) -  É CEO e fundador da Plug, 
pioneira na cultura de coworkings 

no Brasil, que possui mais de 
600 posições divididas em cinco 

unidades, sendo quatro em São Paulo 
e uma em Cambridge nos Estados 

Unidos - além de administrar grandes 
espaços como o CUBO,

em São Paulo.

Coworking: comodidade
e comunidade

Jorge Pacheco (*)

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confi ança, ou ligue para

TEL: 3106-4171
netjen@netjen.com.br

São Paulo, sábado a segunda-feira, 01 a 03 de abril de 2017

Aos Administradores e Acionistas da Hidroservice Amazônia S/A Agropecuária e Industrial - São Paulo - SP - 
Opinião com ressalva  - Examinamos as demonstrações contábeis da Hidroservice Amazônia S/A Agropecuária 
e Industrial (“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 princi-
pais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto quanto ao fato mencionado na nota explicativa Nº 4 e os reflexos 
que dele possam advir, estimado em R$ 554.706,48  as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Hidroservice Amazônia 
S/A Agropecuária e Industrial (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. 
Base para opinião com ressalva - Receitas financeiras - Em 31 de dezembro de 2016, conforme mencionado na 
nota explicativa Nº 9, a companhia registrou a receita financeira de R$ 1.309.799, oriunda do contrato de mútuo en-
tre partes relacionadas, entretanto, o valor estimado de R$ 554.706,48 se refere aos juros anuais de 2015 que não 
foram contabilizados à época, desta forma em nossa opinião o resultado financeiro está superavaliado. Como con-
sequência, em 31 de dezembro de 2016 o PL e o lucro do exercício findo naquela data se encontram apresentados 
a maior. 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 “Responsabi-
lidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. 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 de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião com ressalva. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis 
e o relatório do auditor  - A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que com-
preendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis 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 contábeis, 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 contábeis 
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 contábeis - A administração é responsável pela elaboração e adequa-
da apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 
contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contá-
bil na elaboração das demonstrações contábeis, 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 

Notas explicativas às demonstrações financeiras
Informações gerais - A Hidroservice Amazônia S/A Agropecuária e Indus-
trial (“Companhia”), localizada na Alameda Ribeirão Preto, 401, 1º andar, 
parte, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CNPJ.: 
05.054.358/0001-10, tem por objetivo principal a exploração de atividades 
agrícolas, pecuárias, pastorais e industriais podendo operar, inclusive me-
diante normais contratos de arrendamento, parceria, compáscuo ou por 
qualquer forma não defesa em lei, beneficiamento e industrialização de pro-
dutos e subprodutos decorrentes de sua atividade principal. 2. Apresenta-
ção das demonstrações financeiras e resumo das principais práticas 
contábeis - 2.1. Base de apresentação e elaboração da demonstração 
financeira / contábil - As demonstrações financeiras da Hidroservice Ama-
zônia S/A Agropecuária e Industrial, que compreende o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2016 e 2015 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e 
fluxo de caixa, para o período findo naquela data assim como o resumo das 
principais práticas contábeis e demais notas explicativas, foram autorizadas 
para emissão e divulgação pela Diretoria da Entidade em 31 de março de 
2017. As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade às 
normas internacionais de contabilidade (“IFRS” – Internacional Financial 
Reporting Standards), emitidas pelo International Accounting Standards Bo-
ard – IASB, e as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis 
adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária 
brasileira e os pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações 
técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e apro-
vados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. A Administração consi-
derou as orientações emanadas da Orientação OCPC 07, emitida pelo CPC 
em novembro de 2014, na preparação das suas demonstrações financeiras 
e afirma que todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
financeiras, e somente elas, estão divulgadas e correspondem ao que é 
utilizado na gestão da Companhia. As estimativas contábeis envolvidas na 
preparação das demonstrações financeiras da Companhia foram apoiadas 
em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração 
para determinação do valor adequado a ser registrado nas respectivas de-
monstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e 
premissas foram descritos na Nota 3. A liquidação das transações envolven-
do essas estimativas poderá diferir do registrado nas demonstrações finan-
ceiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimati-
va. A Companhia revisa suas estimativas periodicamente. As demonstra-
ções financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por 
determinados instrumentos financeiros, quando existentes, mensurado pe-
los seus valores justos, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O 
custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações 
pagas em troca de ativos. Todos os valores apresentados nestas demonstra-
ções financeiras estão expressos em reais, exceto quando indicado de outra 
forma. 2.2. Resumo das principais práticas contábeis - 2.2.1 Instrumen-
tos financeiros - Os ativos e passivos financeiros da Companhia são reco-
nhecidos a partir da data em que ela se torna parte das disposições contra-
tuais de tais instrumentos financeiros e incluem, principalmente, caixa e 
equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários e contas a receber. Os 
ativos e passivos financeiros da Companhia são inicialmente registrados 
pelo valor justo. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição 
de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são 
reconhecidos imediatamente no resultado e sua mensuração subsequente 
ocorre a cada data de balanço de acordo com as regras estabelecidas para 
cada tipo de classificação de ativos e passivos financeiros. 2.2.2. Caixa e 
equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários - Caixa e equivalentes 
de caixa são ativos mantidos para o propósito de pagamento de obrigações 
de curto prazo e não para fins de investimento ou outros propósitos. Para 
que um investimento seja qualificado como equivalentes de caixa ele deve 
ser prontamente conversível em um valor conhecido de caixa, ou seja, ser 
de alta liquidez, e sujeito a um baixo risco (que seja insignificante) de varia-
ção no valor justo de mercado. Caixa e equivalentes de caixa incluem dinhei-
ro em espécie, contas bancárias, depósitos à vista e outros ativos de curto 
prazo como títulos e valores mobiliários com vencimento original de 90 dias 
da data de contratação ou período menor (quando aplicável). 2.2.3. Imobili-

HIDROSERVICE AMAZONIA S/A - AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL.
CNPJ 05.054.358/0001-10

Demonstrações Financeiras
Balanço patrimonial 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
 Capital  Reserva Correção Reserva
       Social     Legal Monetária de Lucros         Total
Saldos 31/12/2014  8.181.369 3.743 1 932.378 9.117.491
Lucro do exercício - - - 94.470 94.470
Reserva de lucros -  4.724  - (4.724) -
Distribuição de dividendos - - - (22.437) (22.437)
Saldos 31/12/2015  8.181.369 8.467 1 999.687 9.189.524
Lucro do exercício - - - 724.917 724.917
Reserva de lucros -  36.246  - (36.246) 0
Distribuição de dividendos - - - (172.168) (172.168)
Saldos 31/12/2016  8.181.369 44.713 1 1.516.190 9.742.273

Ativo Notas           2016         2015
Circulante              254        1.744
Impostos a recuperar  - 1.489
Outras contas a receber  254 255
Não circulante  10.606.811 9.312.922
Partes relacionadas 4 10.606.811 9.312.922
Total do Ativo  10.607.065 9.314.666

Passivo Notas           2016         2015
Circulante         79.073       42.141
Parcelamento tributário 5 11.572 12.000
Impostos e contribuições a recolher 5 561.764 30.786
Dividendos a distribuir  212.383 40.215
Não circulante
Parcelamento tributário  5        79.073       42.141
Total do Passivo       864.792     125.142
Patrimônio líquido    9.742.273 9.189.524
Capital social  7 8.181.369 8.181.369
Correção monetária do capital  1 1
Reserva legal  44.712 8.467
Lucros (Prejuízos) acumulados    1.516.191     999.687
Total do Passivo e do Patrimônio líquido  10.607.065 9.314.666

Demonstrações do resultado
 Notas         2016       2015
Receita (Despesas) operacionais
Despesas administrativas 8 (15.335) (34.874)
Despesas tributárias 8 (415.968) (25.242)
Despesas financeiras 9 (106.094) (9.921)
Receitas financeiras 9 1.309.799 164.507
Outras receitas (despesas)      (47.485)              -
Total das receitas (despesas) operacionais     724.917    94.470
Lucro (Prejuízo) antes da CS e IR     724.917    94.470
Lucro (Prejuízo) do exercício     724.917    94.470
Quantidade de ações disponíveis no período  648.453 648.453
Lucro (Prejuízo) básico 
 diluído por ação (em R$)  1,1179 0,1457

Demonstração do resultado abrangente
       2016      2015
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício  724.917 94.470
Outros resultados abrangentes              -            -
Resultado abrangente do período  724.917 94.470

Demonstrações do fluxo de caixa 
          2016        2015
Fluxo de caixa das atividades operacionais 
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício     724.917    94.470
Ajustes de receitas e despesas que não 
 afetam caixa e equivalentes 
Variação monetária de empréstimos
  e financiamentos (1.359.308)  (164.507)
Variações monetárias e encargos 
 sobre parcelamento tributário  36.504   6.728
Obrigações tributárias  530.978  -
Parcelamentos tributários  12.429   8.353
Dividendos a distribuir  172.168   22.437
Outros ativos e passivos         1.489             -
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais    119.177   (32.519)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Amortização de empréstimos e financiamentos  65.419   65.823
Parcelamentos tributários (12.428)  (10.867)
Dividendos propostos    (172.168)   (22.437)
Caixa líquido gerado nas
 atividades de investimentos   (119.177)    32.519
Variação líquida do caixa e equivalentes de caixa                -              -

zado - O imobilizado é contabilizado ao custo, que inclui todos os gastos 
incorridos na aquisição ou elaboração dos ativos, reduzido de depreciação. 
A depreciação é apurada e reconhecida pelo método linear, de acordo com 
a vida útil econômica estimada e valor residual projetado de cada item. A 
Companhia revisa ao menos anualmente suas estimativas de vida útil dos 
seus ativos e, caso observe mudanças significativas nas estimativas, reco-
nhece os efeitos dessas mudanças no resultado de forma prospectiva. Um 
item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício 
econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou 
perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre 
o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) é incluído na demonstra-
ção do resultado, no exercício em que o ativo for baixado. 2.2.4. Apuração do 
resultado - O resultado (receitas e despesas) é apurado em conformidade 
com o regime contábil de competência. 2.2.5. Outros ativos e passivos (cir-
culantes e não circulantes) - A Companhia apresenta ativos e passivos no 
balanço patrimonial com base na classificação circulante/não circulante. Um 
ativo é classificado no circulante quando: • Se espera realizá-lo ou se preten-
de vendê-lo ou consumi-lo no ciclo operacional normal; • Se espera realizá-
-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação; Todos os demais ati-
vos são classificados como não circulantes. Um passivo é classificado no 
circulante quando: • Se espera liquidá-lo no ciclo operacional normal; • Se 
espera realiza-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação; ou • 
Não há direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por, pelo 
menos, 12 meses após o período de divulgação. A Companhia classifica 
todos os demais passivos no não circulante. 3. Julgamentos, estimativas e 
premissas contábeis significativas - (i) Julgamentos - A preparação das 
demonstrações financeiras da Companhia requer que a Administração faça 
julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apre-
sentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como a divulgação 
de passivos contingentes, na data-base das demonstrações financeiras. Ati-
vos e passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem principalmente: 
provisões para créditos de liquidação duvidosa ou cancelamentos, restitui-
ção de mensalidades ou para redução ao valor recuperável de ativo, quando 
aplicável, além da provisão para riscos cíveis, fiscais, trabalhistas e previ-
denciários. (ii) Estimativas e premissas - As principais premissas relativas a 
fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes de 
incerteza em estimativas na data do balanço, que podem resultar em valores 
diferentes quando da liquidação, são discutidas a seguir: a) Provisão para 
créditos de liquidação duvidosa e cancelamentos e restituição de mensali-
dades e contribuições - Uma provisão é registrada em uma quantia conside-
rada suficiente para cobrir as perdas estimadas decorrentes de cobranças 
de créditos a receber. Para reduzir o risco de crédito, a Companhia adota 
como prática a análise individualizada dos créditos pendentes a longa data. 
b) Provisão para riscos cíveis, fiscais, trabalhistas e previdenciários - Provi-
sões, quando aplicáveis, são constituídas para as demandas referentes a 
processos judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja 
feita para liquidar a demanda e uma estimativa razoável possa ser feita. A 
avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências dispo-
níveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências, decisões mais recentes nos 
tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como avaliação dos 
advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em 
conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicá-
vel, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas 
com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. Os resultados reais 
podem divergir das estimativas da Administração. Os passivos contingentes 
avaliados como perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa 
e os passivos contingentes avaliados como perdas remotas não são provi-
sionados e nem divulgados. 4. Partes relacionadas - De acordo com o pro-
cesso de desapropriação instaurado pelo Instituto Nacional de Reforma 
Agrária – INCRA, contra a Hidroservice da Amazônia S/A Agropecuária e 
Industrial, cuja audiência de conciliação ocorrida em 20 de julho de 2005, 
estabeleceu acordo entre as partes, cuja indenização seria de R$ 
26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais), sendo R$ 20.007.970,00 
(vinte milhões, sete mil, novecentos e setenta reais) em título da Dívida 
Agrária – TDA’s, para indenização da terra nua. A sentença judicial homo-
logando o referido acordo, foi emitida na mesma data anteriormente men-
cionada. O saldo entre partes relacionadas se refere substancialmente 
aos Títulos da Dívida Agrária – TDA’s recebidos de acordo com o mencio-
nado acima e cedidos parcialmente, em 2005, para a acionista Hidroser-
vice Engenharia Ltda.

 Descrição           2016          2015
Saldo inicial   9.312.922  9.220.964
(+) Transferência de recursos obtidas
(+) Juros e atualização monetária                (a)  1.359.308  164.507
(-) Transferência de recursos recebidas       (65.419)      (72.549)
Saldo final 10.606.811  9.312.922
(a) O saldo aproximado de R$ 554.706,48, se refere a juros anuais previstos 
no contrato de mútuo entre as partes relacionadas, que não foram registra-
dos em 31 de dezembro de 2015, em relação ao total registrado como juros 
e atualização monetária em 31 de dezembro de 2016. 
5. Impostos e contribuições a recolher, e Parcelamentos tributários
       2016      2015
IRPJ a recolher  374.769   15.768
CSLL a recolher  145.347   8.592
PIS a recolher sobre receitas financeiras  5.822   688
COFINS a recolher sobre receitas financeiras  35.826   4.232
Taxas e multas -  1.506
Parcelamento tributário - Lei 11.941/2009    11.572   12.000
Total circulante  573.336   42.786
Parcelamento tributário - Lei 11.941/2009    79.073   42.141
Total não circulante     79.073   42.141
   652.409   84.927
6. Demandas judiciais - Em 31 de dezembro de 2016, a Hidroservice Ama-
zônia S/A Agropecuária e Industrial, não possui quaisquer litígios envolven-
do a sociedade. 7. Capital social - O capital social subscrito e integralizado 
de R$ 8.181.369 está representado por 254.761 ações ordinárias nominati-
vas e 393.692 ações incentivadas, sendo 350.631 classe “A”, 2.180 classe 
“B”, 3.083 classe “C” e 37.798 classe “D”, totalizando 648.453 ações, sem 
valor nominal. 
8. Despesas administrativas e tributárias         2016         2015
Serviços de terceiros (9.000)  (10.000)
Despesas legais e judiciais -  (747)
Jornais, revistas e publicações (6.335)  (23.755)
Despesas tributárias (415.968)  (25.242)
Despesas gerais                -         (372)
    431.303     60.116
9. Resultado financeiro          2016        2015
Receitas financeiras 1.309.799  164.507
Despesas financeiras   (106.094)     (9.921)
 1.203.705  154.586

Diretoria
Henry Maksoud Neto - Diretor Presidente

Andrea Brito de Souza - Contadora CRC 1SP191419/O-8

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 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 conside-
radas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profis-
sional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações contábeis, 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 inter-
nos 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 divulga-
ções 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 opera-
cional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opi-
nião, 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 demons-
trações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 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. Outros assuntos - Auditoria das demonstrações contábeis do 
exercício anterior examinadas por outro auditor independente - O exame das demonstrações contábeis do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2015, foi conduzido sob responsabilidade de outros auditores independen-
tes, que emitiram relatório de auditoria, com data de 31 de março de 2016, sem ressalvas.

São Paulo, 31 de março de 2017.
TATICCA Auditores Independentes S.S. - CRC - 2SP-03.22.67/O-1

Aderbal Alfonso Hoppe - Contador CRC - 1SC020036/O-8-T-SP

Líderes da Argentina, que 
atualmente preside o 
bloco regional, do Brasil, 

Paraguai e Uruguai tentarão 
encontrar saídas para a crise 
gerada, quando o Tribunal 
Supremo de Justiça (TSJ) 
retirou a imunidade dos par-
lamentares do país e “anulou” 
as atividades da Assembleia 
Nacional, dando poderes ex-
clusivos ao presidente Nicolás 
Maduro.

A Assembleia Nacional é 
o Parlamento unicameral da 
Venezuela e a atual legislatura, 
eleita em 2015, é formada por 
membros da oposição, que 
ocupa 112 das 167 cadeiras. 
O TSJ deu um parecer favo-
rável ao governo de Maduro 
e permitiu que o presiden-
te tome todas as decisões 
sozinho, sem aprovação do 
Parlamento, alegando que a 
Assembleia Nacional está em 
situação de “omissão incons-
titucional” e “rebelião”. O STJ 
já tinha retirado o direito à 
imunidade parlamentar dos 
congressistas, alegando que 
eles estão em “rebelião” contra 
o governo e “não cumprindo 
seus deveres”. 

O secretário-geral da OEA, 
Luis Almagro, disse que as 
decisões do STJ são um ‘golpe 

Uma das manifestações em Caracas. Esta, contra a falta de medicamentos.

Venezuela: crise se agrava 
e Mercosul convoca reunião
O agravamento da crise política na Venezuela gerou preocupação em toda a comunidade internacional 
e fez o Mercosul convocar uma reunião de emergência para hoje (1), para analisar “possíveis vias de 
solução”

contra o Parlamento’. O presi-
dente da Argentina, Mauricio 
Macri, disse que está “preocu-
pado” com o caso da Venezuela 
e que está em contato com os 
familiares do líder oposicio-
nista Leopoldo Lopez, preso 
atualmente. Outros governos 
da América do Sul, como o 
Chile, também criticaram o 
governo de Maduro. Em con-
traposição, o boliviano Evo Mo-
rales demonstrou seu “apoio 

incondicional” ao sucessor de 
Hugo Chávez. 

Na Europa, o presidente do 
Parlamento Europeu, Antonio 
Tajani, disse que as decisões 
da Corte venezuelana são “con-
trárias à democracia e violam 
o princípio da separação de 
poderes”. O alto comissário das 
Nações Unidas para os Direitos 
Humanos, Zeid Raad Al Hus-
sein, por sua vez, pediu que as 
autoridades venezuelanas “re-

considerem” suas decisões. 
Há anos a Venezuela sofre 

com uma crise política entre o 
governo de Maduro e a oposi-
ção, provocando situações de 
desabastecimento e prejuízos 
sociais. A Venezuela era um 
membro-pleno do Mercosul 
até dezembro passado, quando 
teve seus direitos suspensos por 
não cumprir os compromissos 
assumidos ao se tornar sócia do 
bloco (ANSA/COM ANSA).
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Dados do CDC (Center of 
Deseases Control and Preven-
tion), órgão ligado ao governo 
norte-americano, mostram que 
existe atualmente um caso de 
Transtorno do Espectro Autista 
(TEA) a cada 110 pessoas. Só 
no Brasil estima-se cerca de 
dois milhões de autistas. Apesar 
de ser conhecido há bastante 
tempo, o transtorno ainda é um 
mistério para a medicina. 

Segundo o neuropediatra do 
Complexo Hospitalar Edmundo 
Vasconcelos, Rafael Guerra, 
não há exames para o diagnós-
tico. “A identifi cação é clínica, 
feito a partir de uma entrevista 
com os pais, observação da 
criança e análise criteriosa de 
um conjunto de sintomas”, diz. 
De acordo com o especialista, 
nessa avaliação é fundamental 
levar em consideração o trans-
torno da linguagem verbal (di-
fi culdade na fala) e não verbal 
(difi culdade de se relacionar), 
interesses restritos por objetos 
e temas, apego a rotinas, manias 
e movimentos repetitivos.

“Apesar de termos alguns sin-
tomas como base, não podemos 
generalizar. Cada paciente com 
TEA é único. Não existe padrão 
de características, evolução e 
comportamento”, diz Guerra. 
Segundo ele, doenças neuro-
lógicas e metabólicas devem 

sempre ser investigadas, pois 
alguns quadros de autismo 
podem ter outras doenças como 
causa. “Esclerose tuberosa, por 
exemplo, doença genética rara 
que pode originar tumorações 
no cérebro e outros órgãos, 
também pode causar quadro 
de autismo”, reforça.

O médico destaca que não 
há reversão para o transtorno. 
Uma vez diagnosticado é im-
portante o acompanhamento 
constante de um especialista 
para o controle da doença e do 
desenvolvimento do paciente. 
Também não há medicamentos 
específi cos, más há medica-
mentos para amenizar os sinto-
mas e tratamentos que tornam 
o paciente mais independente. 
Fonoterapia, psicoterapia e 
terapia ocupacional são alguns 
dos tratamentos essenciais para 
ajudar na evolução do paciente, 
controle da ansiedade, raiva e 
socialização. 

Rafael Guerra frisa ainda 
que o TEA é um transtorno do 
desenvolvimento e que por isso, 
algumas vezes seu diagnóstico 
pode demorar a ser concluído. 
“Há casos em que a criança 
ainda é muito pequena e é 
preciso esperar para confi rmar 
o diagnóstico”, diz.

Fonte e mais informações: 
(www.hpev.com.br).

Dia Mundial
da Conscientização do 

Autismo: 2 de abril
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VIP’S CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ/MF nº 17.772.370/0001-40

BA L A N Ç OS PATRIMONIA IS ENCERRADOS EM   (Valores em R$ Mil)
ATIVO  N E   31/12/16   31/12/15
Circulante        1.743        1.320
Disponibilidades 3.g  1.412   988
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 3.g           282          260
Aplicações em depósitos de poupança   282   260

TVM e Intrumentos Financ. Derivativos 4.            36            34
Carteira própria  36  34

Outros Créditos 5.              2            25
Diversos 2  25

Outros Valores e Bens            11            13
Despesas antecipadas 11  13

Não Circulante          590          553
Imobilizado de Uso 3.e          163          237
Outras imobilizações de uso  388  388
(Depreciações Acumuladas)         (225)         (151)

Intangível 3.e          427          316
Ativos Intangíveis  497  343
(Amortização acumulada)           (70)           (27)

TOTAL DO ATIVO        2.333        1.873

PASSIVO  N E   31/12/16   31/12/15
Circulante           378           245
Outras Obrigações 5           378           245

Carteira de câmbio   57 61
Fiscais e previdenciárias 185 54
Diversas 136 130

Patrimônio Líquido        1.955        1.628
Capital 6.1        1.207        1.207

De Domiciliados no país 1.207 1.207
Reservas de lucros 6.2           748           421
TOTAL DO PASSIVO        2.333        1.873

Demonstração dos Resultados 2ºSem/16   31/12/16   31/12/15
Receita de Intermediação Financeira       1.430       2.721       2.233

Resultado de operações com TVM 12 24 31
Resultado de operações de câmbio 1.418 2.697 2.202

Resultado Bruto da Interm. Financeira      1.430 2.721 2.233
Outras Receitas/Desp. Operacionais      (1.060)      (2.036)      (2.022)

Receitas de prestação de serviços - - 2
Despesas de pessoal (300) (552) (513)
Outras despesas administrativas (664) (1.245) (1.275)
Despesas tributárias (95) (237) (235)
Outras despesas operacionais (1) (2) (1)

Resultado Operacional          370 685 211
Resultado Antes da Tributação

   sobre o Lucro e Participações          370 685  211
Imposto de Renda e Contrib. social (102) (230) (62)

Provisão para imposto de renda (51) (117) (30)
Provisão para contribuição social (51) (113) (32)

Lucro Líquido (Prejuízo) do Período  268 455  149
Juros de Capital Próprio (128) (128) (98)
Nº de cotas 1.206.307 1.206.307 1.206.307
Lucro/(Prejuízo) por cota  -  R$        0,22 0,38  0,12
Demonstração do Resultado Abrangente
Resultado do Período         268          455          149
Resultado Abrangente Total 268  455  149

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Reservas Lucros ou

Capital Especiais Prejuízos
Eventos                              .  Realiz. de Lucros   Acumul.      Total
Saldos início período 01/07/16    1.207         421    187  1.815
Lucro líquido (prejuízo) período 268  268
Destinações:            -          327         (455)      (128)
  Juros capital próprio (128)  (128)
  Reserva especial de lucros 327  (327)  -
Saldos fim período 31/12/16  1.207   748 -  1.955
Mutações do Período:  -  327 (187)  140
Saldos início período 01/01/16      1.207  421  -  1.628
Lucro líquido (prejuízo) período 455  455
Destinações:            -          327         (455)      (128)
  Juros capital próprio  (128)  (128)
  Reserva especial de lucros  327  (327)  -
Saldos fim do período 31/12/16  1.207  748  -  1.955
Mutações do período:  -  327  -  327
Saldos início período 01/01/15  1.207 370  -  1.577
Lucro líquido (prejuízo) período 149  149
Destinações:            -           51         (149)        (98)
  Juros capital próprio  (98)  (98)
 Reserva especial de lucros 51 (51) -
Saldos fim do período 31/12/15  1.207  421  -  1.628
Mutações do período:  -  51  -  51

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
Fluxos de caixa das atividades operac. 2ºSem/16  31/12/16  31/12/15
Lucro líquido (prej.) semestre/exercício 268 455  149
Depreciações e amortizações  61 117  98
Provisão de impostos no resultado                 102         230          62

        431         802         309
Variação de Ativos e Obrigações          (64)         (74)        (338)
(Aumento) redução em TVM

instrumentos derivativos  (1) (2)  (2)
(Aumento) redução de outros créditos  13 23  (26)
(Aumento) redução outros valores e bens  (1) 2 (8)
Aumento (redução) em outras obrigações          (75)         (97)        (302)
Caixa líquido proveniente ativid. operac.         367         728          (29)
Fluxos de caixa das ativ. de investimento
Alienações de: Imobilizado de uso - - 4
Inversões em: Imobilizado de uso - - (48)
Inversões líquidas no intangível/diferido (83) (154) (343)
Caixa líquido usado nas ativ. investimento  (83) (154)  (387)
Fluxos de caixa das ativ. de financiamento
Pagamento de juros de capital próprio  (128) (128)  (98)
Caixa líquido usado ativid. de financiam.  (128) (128)  (98)
Aumento líquido caixa e equival. de caixa         156         446        (514)
Caixa e equival. de caixa no início período  1.538 1.248 1.762
Caixa e equival. de caixa no fim per.    NE 3.g   1.694 1.694 1.248

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis (R$ Mil)
1. Contexto Operacional. A sociedade tem por objetivo exclusivo a
intermediação em operações de câmbio e a prática de operações no merca-
do de taxas flutuantes. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis.
As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as
diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações, associa-
das às normas e instruções do Banco Central do Brasil - BACEN e do Comitê
de Pronunciamentos Contábeis - CPC, e estão apresentadas em conformi-
dade com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional
- COSIF. Estas informações contábeis foram aprovadas pela Diretoria da
Corretora em 31/01/2017. 3. Principais Diretrizes Contábeis. a) Apuração
do Resultado. As receitas e despesas são contabilizadas de acordo com o
regime de competência. As receitas da Corretora são compostas basica-
mente por ganhos em transações de compra e venda de moeda. b) Aplica-
ções Interfinanceiras de liquidez. São apresentadas pelo valor de aplica-
ção, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas das demonstrações
contábeis. c) Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Deri-
vativos. Os títulos e valores mobiliários são classificados nas categorias de
acordo com a intenção da Administração: em negociação, disponíveis para
venda e mantidos até o vencimento, dependendo da intenção e política de
investimento adotada pela instituição. d) Ativo e Passivo Circulante e Não
Circulante. Os ativos são reconhecidos pelos valores de realização, inclu-
indo os rendimentos e as variações monetárias auferidas, e os passivos

demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando apli-
cável, os encargos e as variações monetárias cambiais incorridas. e) Imobi-
lizado de Uso e Intangível. Imobilizado de Uso: São registrados pelo custo de
aquisição e a depreciação foi calculada pelo método linear, com base em
taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos bens, sendo
de 20% a.a. para "Sistema de Processamento de Dados e Transportes" e de
10% a.a. para as demais contas. Intangível: São registrados os direitos ad-
quiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção
da Corretora ou exercidos com essa finalidade. São representados por
softwares e ponto comercial, registrados pelo custo de aquisição e amortiza-
dos pelo método linear, com base na vida útil estimada, à taxa de 20% e 10%
a.a. respectivamente. f) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição
Social. A provisão para o imposto de renda é constituída à alíquota de 15%
do lucro tributável, acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que exce-
derem R$ 240 no ano. A provisão para contribuição social estava sendo cal-
culada à alíquota de 15%, após efetuados os ajustes determinados pela le-
gislação fiscal. Em 21/05/2015, foi publicada a Medida Provisória 675/2015,
que alterou a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL)
das Instituições Financeiras de 15% para 20%, com eficácia a partir de 01/
09/2015, convertida pela Lei 13.169 de 6/10/2015. g) Caixa e Equivalentes de
Caixa. Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades
em moedas nacionais e moedas estrangeiras e aplicações em renda fixa,
cujo vencimento das operações seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam
risco insignificante de mudança de valor justo, que são utilizados pela
Corretora para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.

 31/12/16  31/12/15
Caixa/ bancos e moedas estrangeiras 1.412  988
Aplicações interfinanceiras de liquidez - Poupança         282         260
Caixa e Equivalentes de Caixa      1.694      1.248
4. Títulos e Valores Mobiliários. Os títulos e valores mobiliários estavam
classificados como disponíveis para venda, assim representados:

Relatório do Auditor Independente
sobre as demonstrações contábeis

Aos Diretores e Cotistas da VIP’ S CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. Opinião:
Examinamos as demonstrações contábeis da VIP’ S CORRETORA DE CÂMBIO
LTDA. (Corretora) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezem-
bro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações
do patrimônio liíquido e dos fluxos de caixa para o exercício e semestre
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas incluin-
do o resumo das principais práticas contábeis. Em nossa opinião, as de-
monstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da VIP’ S
CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de
suas operações e os seus fluxos de caixa correspondente ao exercício e
semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil aplicáveis as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Cen-
tral do Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsa-
bilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a
seguir intitulada. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações contábeis. Somos independentes em relação a Corretora, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissi-
onal do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria é su-
ficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidade da
administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A admi-
nistração da corretora e responsável pela elaboração e adequada apresen-
tação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar

pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é respon-
sável pela avaliação da capacidade de a Corretora continuar operando, divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Corretora ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evi-
tar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da
Corretora são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidade do auditor
pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em con-
junto, 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 seguranca, mas, não, uma garantia de
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes exis-
tentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consi-
deradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influen-
ciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usu-
ários tomadas com base nas referidas demonstrações contabéis. Como parte
da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo pro-
fissional ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimen-
tos 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 contro-
les internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas inten-
cionais. - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados as cir-
cunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
eficácia dos controles internos da Corretora. - Avaliamos a adequação das
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela administração. - Concluimos sobre a
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe in-
certeza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
dúvida significativa em relação a capacidade de continuidade operacional
da Corretora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos cha-
mar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulga-
ções nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opi-
nião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fun-
damentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relató-
rio. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Corretora não mais
se manter em continuidade operacional. Comunicamo-nos com os responsá-
veis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance plane-
jado, 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, 15 de março de 2017.
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  31/12/16   31/12/15
Debêntures            36            34
Total TVM            36            34
5. Composição de saldos relevantes
Ativo Circulante   31/12/16   31/12/15
Outros Créditos

Diversos 2  25
  Adiantamentos por conta de imobilizações -  14
  Impostos e contribuições a compensar 2  11

Passivo Circulante
Outras Obrigações

Carteira de câmbio 57 61
  Obrigações por vendas realizadas 57 61
Fiscais e previdenciárias 185 54
  Impostos e contribuições sobre lucros 105 1
  Impostos e contribuições a recolher 80 53
Diversas 136 130

    Provisão de despesas de pessoal 24 27
    Provisão de despesas administrativas 112 103
6. Patrimônio Líquido. 6.1. Capital Social: O capital social de R$ 1.207 está
representado por 1.206.307 cotas, totalmente subscrito e integralizado na
data do balanço por cotistas domiciliados no País. 6.2. Reservas de lucros:
No exercício encerrado em 31/12/2016 foram destinados os saldos de lu-
cros acumulados para reservas especiais de lucros no montante de R$ 327
(R$ 51 em 2015). 7. Remuneração do Capital Próprio. Em 31/12/2016 foram
pagos R$ 128 (R$ 98 em 2015) referente  juros sobre capital próprio, confor-
me faculta o § 1º artigo 9º da Lei 9.249/95. 8. Risco de Mercado. O risco
decorrente da exposição de suas operações às flutuações nas cotações de
câmbio (compra e venda de moedas) é gerenciado por meio de políticas de
controle que incluem a determinação de limites operacionais e monitoramen-
to das exposições líquidas consolidadas por moedas. 9. Risco Operacio-
nal. A gestão de risco operacional é definida como a possibilidade de ocor-
rência de perdas resultantes de falha ou inadequação de processos inter-
nos, sistemas, comportamento humano ou eventos externos, que podem
ocorrer em qualquer etapa de um processo operacional de uma instituição
financeira. Em atendimento à Resolução nº 3.380 de 29/06/06 do Banco
Central do Brasil, a Corretora instituiu a estrutura de gerenciamento capaci-
tada para identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar seus riscos, in-
clusive aqueles decorrentes de serviços terceirizados. 10. Gerenciamento
da Estrutura de Capital. Em atendimento à Resolução nº 3.988/11 do Banco
Central do Brasil, a instituição adotou uma política de gerenciamento de
capital mediante procedimentos que visam assegurar de modo abrangente
e compatível com os riscos incorridos, de acordo com a natureza e comple-
xidade dos produtos e serviços oferecidos a seus clientes. 11. Ouvidoria.
O componente organizacional de ouvidoria encontra-se em funcionamento e
sua estrutura atende disposição conforme Resolução CMN nº 4.433 de 23
de julho de 2015.
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Um homem conduz seu rebanho de ovelhas – o único sustento de sua família –

em busca de água para os animais, na cidade de Bandarbeyla.

Mas a esperada chuva não 
chega à Somália, onde 
os animais já começa-

ram a morrer e a população está 
à beira de uma crise de fome. 
Ele é um dos muitos somalis 
que fugiram com seu rebanho 
em busca de algum pasto em 
direção a Bandar Beyla, no Nor-
deste do país, onde, em pleno 
deserto, o calor não dá trégua 
e comida e água praticamente 
não existem.

“Não temos comida nem 
água”, contou fatigado o senhor 
que começou há dois meses esta 
dura travessia, a partir da aldeia 
de Galkayo, no Centro do país, 
com um de seus fi lhos por conta 
do desespero, ao ver que seus 
animais, que são o sustento de 
sua família, começavam a mor-
rer de fome e sede. Durante a 
viagem de caminhão, Samanthar 
perdeu mais de 50 cabras. 

“Outras morreram logo que 
chegamos aqui”, afirmou o 
homem enquanto lamentava a 
aridez que encontrou também 
nesta região. A longa seca 

Criança somali em um campos para deslocados em Qardho.

Mais da metade da população da Somália 
precisa de ajuda humanitária urgente

Pela primeira vez em seus 70 anos, Hassan Samanthar teve que deixar para trás sua família para percorrer mais de 600 quilômetros 
com suas cabras em busca de água e pasto
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já causou a morte de muitos 
animais, cujos corpos se amon-
toam no solo, o que poderia se 

transformar em um novo foco 
de doenças para a população.

A terra ressecada já começa a 
rachar como resultado das três 
temporadas de chuvas muito 

fracas na Somália, onde 6,2 
milhões de pessoas, mais da 
metade da população, precisa 
de ajuda humanitária urgente. 
Caminhões-pipa da FAO forne-
cem água às comunidades mais 
afetadas na região semiautôno-
ma de Puntland, onde a escassez 
de água provocou o aumento de 
seu preço. Por isso, a população 
se viu obrigada a recorrer a 
fontes de água não potável, o 
que provocou um novo surto 
de cólera, que já afeta oito mil 
pessoas em 11 regiões do país, 
especialmente no Sul.

Mwana Hashi, que carregava 
seu bebê nas costas, olhava 
de perto como o caminhão ia 
enchendo seu pequeno lago 
artificial com este bem tão 
valioso e escasso. “Não temos 
um lugar permanente para 
viver. Viajamos em busca de 
zonas onde as cabras possam 
pastar”, explicou Mwana, que 
com seu marido e fi lho sobre-
vive com a pouca comida que 

outras famílias lhes dão. Antes, 
a família conseguia viver do 
leite e da carne de suas cabras 
e ovelhas, mas agora os animais 
estão tão fracos e doentes que 
fi cou impossível.

Se nenhuma medida for toma-
da imediatamente para conter 
esta situação, a Somália sofrerá 
uma nova crise de fome na se-
gunda metade de 2017, como a 
ocorrida em 2011, quando mor-
reram 250 mil pessoas. A FAO 
apoia há meses as comunidades 
para diminuir os efeitos da seca 
com diferentes ações, como a 
doação de dinheiro para que 
possam comprar comida e água e 
a vacinação dos animais. “É a pior 
seca que já vi”, declarou Muham-
mad Ali, que também teve que se 
deslocar com seus animais rumo 
ao Norte para tentar salvar seu 
rebanho – o principal sustento 
econômico de sua família.

“Muitos animais estão do-
entes. Até os que não estão 
são difíceis de vender devido 

à falta de mercado”, disse Ali, 
que perdeu centenas de seus 
animais nos últimos meses. Os 
países do Oriente Médio, que 
até agora eram os principais 
importadores de carne da So-
mália, deixaram de comprá-la 
por medo de conter doenças 
contraídas durante a seca. “Se 
a chuva não chegar em breve, 
nenhum animal sobreviverá”, 
alertou o jovem somali, que é 
esperado por sua esposa e seus 
seis fi lhos em Garowe.

Lá, sua família depende exclu-
sivamente das doações de comi-
da. “Não acredito que tenham 
comida sufi ciente para comer 
hoje”, afi rmou Ali, emocionado 
e cabisbaixo. Apesar da situação 
de desespero que vive a Somália, 
as organizações internacionais 
insistem que ainda é possível 
evitar a morte de centenas de 
milhares de pessoas. Mas, para 
conseguir isso, é preciso mo-
bilizar ajuda e atuar de forma 
urgente (Agência EFE).

Mourinho: 
contratar 
Neymar é ‘sonho 
impossível’

O técnico do Manchester 
United, José Mourinho, afi rmou 
que ter Neymar é “um sonho 
impossível” para o clube, em 
uma entrevista ao canal brasilei-
ro “ESPN”. Durante a semana, 
diversos jornais afi rmaram que 
o clube inglês estaria disposto a 
pagar 200 milhões de euros para 
tirar o jogador do Barcelona. Ao 
ser questionado pelo jornalista 
sobre a veracidade da notícia, 
Mourinho afi rmou que tudo não 
passa de “especulação”.

“Procuro sempre ser objetivo 
e pragmático com os clubes e 
pedir aos clubes aquilo que me 
pode ser dado. Pedir Neymar 
é absurdo. Um clube como o 
Barcelona nem pode e nem 
vai perder o Neymar.    Apesar 
de Messi ser ainda um jovem 
jogador com anos pela frente, 
já esta a tocar nos 30, e o Ney-
mar vai ser o grande jogador do 
Barcelona pós-Messi. Tanto que 
acho que é ir tentar arrombar 
um cofre, impossível”, afi rmou 
o português.

O treinador ainda falou sobre 
a qualidade das Eliminatórias 
para a Copa do Mundo da 
Rússia, em 2018, e disse que 
a classificatória europeia o 
“aborrecem”. “Gosto do futebol 
a sério, não gosto do futebol 
a brincar. Na qualifi cação sul-
americana o futebol é serio, há 
muita seleção boa, do mesmo 
nível, mesmo aquelas que não 
são tão fortes tem como criar 
dificuldade”, acrescentou. 
Ele ainda revelou que seria 
“apaixonante” treinar o Brasil, 
mas ressalta que o cargo deve 
ser para “técnico brasileiro”. 
(ANSA/COM ANSA).

Petrobras 
decide manter 
inalterados 
preços do diesel 
e da gasolina

São Paulo - A Petrobras 
informou na sexta-feira 
(31), que o Grupo Execu-
tivo de Mercado e Preços 
(GEMP), após avaliação, 
decidiu manter os preços 
do diesel e da gasolina nas 
refinarias, seguindo a políti-
ca de preços anunciada em 
outubro de 2016. Em nota, a 
estatal explica que, ao longo 
do mês de março, o mercado 
internacional de derivados 
registrou níveis de volatili-
dade elevados, notadamente 
a gasolina, em razão das 
mudanças de especificação 
do produto no hemisfério 
norte, necessária em função 
do fim do inverno.

Segundo a empresa, houve 
na primeira metade do mês 
uma queda expressiva nos 
mercados europeus, rever-
tida por altas seguidas nas 
semanas finais. “Em decor-
rência, quando considerada 
somente nas posições de 
início e fim de mês, essa 
componente teve variação 
inexpressiva”, afirma. A es-
tatal informa ainda que a de-
cisão também reflete o efeito 
combinado de desvalorização 
do real e aumento no valor 
dos fretes marítimos, além de 
ajustes na competitividade 
da Petrobras no mercado 
interno.

“A Petrobras reafirma sua 
política de revisão de preços 
pelos menos uma vez por 
mês”, ressalta. Segundo a 
empresa, os novos preços 
continuam com uma margem 
positiva em relação à parida-
de internacional, conforme 
princípio da política anuncia-
da, e estão alinhados com os 
objetivos do plano de negó-
cios 2017/2021. A petroleira 
lembra ainda que, como a lei 
brasileira garante liberdade 
de preços no mercado de 
combustíveis e derivados, as 
revisões feitas pela Petrobras 
nas refinarias podem ou não 
se refletir no preço final ao 
consumidor. “Isso depende 
de repasses feitos por outros 
integrantes da cadeia de 
combustíveis, especialmen-
te distribuidoras e postos 
revendedores”, afirma.

Segundo a empresa, o efei-
to da manutenção de preços 
nas refinarias é neutro para o 
consumidor final, desde que 
não haja alterações nas de-
mais parcelas que compõem 
o preço (AE).


