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São Paulo, quarta-feira, 29 de março de 2017

SPM - PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 00.567.209/0001-31
CAPITAL FECHADO
BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Ativo
2016
2015
2016
2015
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
40.169 56.941 50.154 67.837
Clientes
22
857
Estoques
- 10.723
8.105
Impostos a recuperar
155
977
944
1.813
Outros Creditos
Despesas antecipadas
0
6
9
30
Outras contas a receber
1.184
1.295
40.324 57.946 63.871 79.080
Não Circulante
Créditos de Pessoas Ligadas
1.871
1.919
Outros Creditos
1.349
978
Investimento
62.457 45.292
5.899 17.939
Propriedade para Investimento
457
457
1.071
1.071
Outros Investimentos
Imobilizado
1.064
1.118 49.847 49.545
65.849 46.867 60.085 69.533
Total do Ativo
106.173 104.813 123.956 148.613
Passivo
Circulante
Fornecedores
Adiantamentos
Obrigações ﬁscais
Obrigações trabalhistas
Contas a Pagar
Lucro e Dividendos a pagar
Partes relacionadas
Outras Obrigações

Controladora
2016
2015
442
1.007
1.449

2.138
18
2.156

91
91

11
11

Não Circulante
Empréstimos
Controlada, controladora e coligadas
Obrigações Fiscais Diferidas

Consolidado
2016
2015
102
60
6
1.333 2.933
326
253
14.212 22.728
1.016 5.563
16.989 31.543
2.099
12
206
2.317

2.367
11
2.378

Patrimônio Líquido
Capital social
73.743 73.743 73.748 75.214
(-) Capital a Integralizar
(1)
Reservas de Capital
3.100
3.100
3.106 3.102
Reservas de Lucros
22.435 34.451 22.436 34.451
Lucros ou Prejuízos Acumulados
- 46.441
(185)
(-) Ações em Tesouraria
- (24.133)
- (24.133)
Resultado a Disposição Assembleia 5.355 15.485 (41.081) 26.244
104.633 102.646 104.650 114.692
Total do Passivo
106.173 104.813 123.956 148.613
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ENCERRADAS EM 31/12/2016
1.Contexto Operacional: A empresa SPM Participações S/A é uma Sociedade empresária, tributada pelo Lucro Presumido, com sede em São Paulo
na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2092 15º andar, Estado de São Paulo , tendo
como objeto a administração em geral de bens móveis e imóveis próprios
e a participações em outras sociedades. 2.Apresentação das Demonstrações Contábeis Individuias e Consolidadas: A empresa declara que as
demonstrações contábeis individuais e consolidadas, sendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados e Demonstração do Fluxo de Caixa foram elaboradas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como
base a Lei 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade
para pequenas e Médias Empresas, emitido pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC,
Resolução 750/93, 1.255/2009 e 1282/2010. Na elaboração do conjunto
completo das demonstrações contábeis para as PMEs, a empresa deixou
de apresentar a Demonstração do Resultado Abrangente, apresentado em
substituição a esta a demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido,
uma vez que as únicas alterações havidas no Patrimônio Liquido são oriundas do Resultado do Exercício, constituição de Reservas legais e estatutárias e Pagamentos de Distribuição de Lucros propostos. 3.Principais
Práticas Contábeis As principais práticas contábeis adotadas estão apresentadas a seguir: a) Determinação do resultado O resultado é apurado em
obediência ao regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento. b) Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro
em caixa e depósitos em bancos e aplicações Financeiras. c) Ativos Não
circulantes: O imobilizado de uso está registrado ao custo de aquisição.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015
(Em milhares de reais)
Capital
Reserva
Reserva de Lucros
Lucros Ações em
social de Capital Legal Estatutária A Realizar A Deliberar acumulados Tesouraria
Total
Em 31 de Dezembro de 2014
73.743
3.100 5.604
6.628
14.053
4.294
(24.133) 83.290
Resultado abrangente total
Lucro liquido do exercício
19.356
- 19.356
19.356
- 19.356
Destinação do lucro liquido do exercício
Reserva legal
968
(968)
Reserva estatutária
2.903
(2.903)
Dividendos Propostos
Resultado a Disposição da Assembléia
15.485
(15.485)
Em 31 de Dezembro de 2015
73.743
3.100 6.572
9.531
14.053
19.780
(24.133) 102.647
Resultado abrangente total
Lucro liquido do exercício
6.693
6.693
6.693
6.693
Destinação do lucro liquido do exercício
Reserva legal
334
(334)
Reserva estatutária
1.004
(1.004)
Dividendos Propostos
(4.707)
(4.707)
Resultado a Disposição da Assembléia
5.355
(5.355)
Cancelamento ações em tesouraria
(9.531)
(14.053)
(548)
24.133
Em 31 de Dezembro de 2016
73.743
3.100 6.906
1.004
19.880
- 104.633
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado
Controladora Consolidado
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
Fluxo de Caixa Proveniente das
Atividades Operacionais
Atividades de Investimentos
Resultado do exercício
6.692 19.356 6.674 23.715
(7)
(7)
(207) (44.079)
Depreciação e amortização
61
53
701
323 Investimento no imobilizado
Resultado de equivalência patrimonial (8.243) (7.252)
- Investimentos em participações
societárias
(8.922) 11.610 6.911 11.614
(1.490) 12.157 7.375 24.038
Investimento no Imobilizado por
(Aumento) redução de ativos:
incorporação societária
(795)
- Estoques
- (2.618) (3.801)
- Clientes
22
(22)
(835)
6 Caixa liquido gerado (consumido)
pelas
atividades
de
investimentos
(8.929)
11.603
5.909
(32.465)
- Contas a receber
(0)
- Adiantamentos
(43)
- Fluxo de Caixa Proveniente das
Atividades de Financiamento
- Impostos a recuperar
724
(450)
851
(439)
- 5.725
- Outros Creditos
98
(94)
96
(438) Dividendos Recebidos
- 3.188 4.531
- Despesas antecipadas
6
(4)
21
(19) Aumento de capital
Partes
Ligadas
(1.882)
11
(1.869)
7
- Outras Contas a receber
Empréstimos e Financiamentos
(268)
- Crédito de pessoas ligadas
(20)
Pagamento de Dividendos
(4.705) (2.504) (4.706) (6.930)
- Créditos e Valores
(399)
Caixa liquido gerado (consumido)
Aumento (redução) de passivos:
pelas atividades de ﬁnanciamento
(6.587) (2.493) (3.655) 3.333
- Fornecedores
79
(17)
Acréscimo (Decréscimo) no Caixa e
- Adiantamentos
(43)
Equivalentes de Caixa
(16.772) 21.862 (17.683) 12.707
- Obrigações ﬁscais
(1.605) 1.186 (13.728) 1.799 Saldo de caixa e equivalentes de caixa
- Outras trabalhistas
(20)
(64)
no início do exercício
56.941 35.079 67.837 55.130
- Contas a Pagar
- (11.504)
- Saldo de caixa e equivalentes de caixa
- Outras obrigações
989
(21)
850 20.774
no ﬁnal do exercício
40.169 56.941 50.154 67.837
Caixa líquido gerado (consumido)
Acréscimo no Caixa e
pelas atividades operacionais
(1.256) 12.752 (19.937) 41.839
Equivalentes de Caixa
(16.772) 21.862 (17.683) 12.707
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado
Controladora Consolidado
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
Receita de Locação Imóveis
336
194 1.348 12.590 Resultado Financeiro
Receita venda unidades Imobiliárias
- 1.200
Receitas ﬁnanceiras
2.046 11.582 3.459 15.010
Receita Atividades Agricolas
- 16.462
Despesas ﬁnanceiras
(245)
(2) (2.338)
(273)
Variações Patrimoniais Líquidas
- 2.320 1.905
1.801 11.580 1.121 14.737
Deduções de Vendas
(12)
- (1.121)
(762) Não Operacional
Receita Líquida de Vendas
324
194 20.209 13.733 Resultado Alienação de
Custo dos Produtos Vendidos
- (3.315) (1.863)
Investimentos Permanentes
- 11.333
- 11.333
Lucro Bruto
324
194 16.894 11.870 Outras receitas (despesas)
Receitas (Despesas) Operacionais
não operacionais
(150)
56
127
109
Gerais e administrativas
(2.611) (2.664) (7.724) (8.659)
(150) 11.389
127 11.442
Depreciação e Amortização
(61)
(53)
(928)
(228) Lucro Antes do Imposto de Renda
Impostos e Taxas
(28)
(34) (1.332)
(753)
e Contribuição Social
7.489 27.546 8.187 33.258
Resultado de equivalência patrimonial 8.244 7.252
Imposto de renda
(577) (6.015)
(615) (6.954)
Outros receitas (despesas) operacionais (30)
(118)
29 4.849 Contribuição social sobre o lucro liquido (219) (2.175)
(898) (2.591)
Lucro (Prejuízo) Operacional
5.838 4.577 6.939 7.079 Lucro Liquido do Exercício
6.693 19.356 6.674 23.713
As depreciações do imobilizado estão calculadas pelo método linear, com
base nas taxas anuais previstas na legislação que levam em conta a vida
útil econômica do bem e valor residual e foram computadas no resultado do
exercício como despesas operacionais.

Eduardo da Cunha Bueno Mellão
Presidente do conselho
Itamir Andrade Marino
Contador - CRC: 1SP-136059/O-2

RCB MELLÃO PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 09.516.458/0001-72
CAPITAL FECHADO
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanço Patrimonial
Levantado em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais)
Ativo
2016
2015
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
27.284
18.497
Outros Créditos
166
Impostos a recuperar
26
19
Despesas antecipadas
27.476
18.516
Não Circulante
Investimentos
8.522
8.522
8.522
8.522
Total do Ativo
35.998
27.038
Passivo
2016
2015
Circulante
Obrigações ﬁscais
45
24
Outras obrigações
529
660
575
685
Não Circulante
Pessoas Ligadas
82
121
Obrigações Tributárias
1.149
1.231
121
Patrimônio Líquido
Capital social
24.504
24.504
Reservas de lucros
5.356
4.564
Lucros ou Prejuízos Acumulados
4.333
(2.835)
34.192
26.233
Total do Passivo
35.998
27.038
Notas Explicativas às Demonstrações
Financeiras Encerradas em 31/12/2016
1.Contexto Operacional: A empresa RCB Mellão Participações S/A é
uma Sociedade empresária, tributada pelo Lucro Presumido, com sede
em SP na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2092 15º andar, Estado de
SP, tendo como objeto a administração em geral de bens móveis e imóveis próprios e a participação em empreendimentos ﬁnanceiros, imobiliários, comerciais ou agrícolas. 2. Apresentação das Demonstrações
Contábeis: A empresa declara que as demonstrações contábeis, sendo
Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração dos
Lucros ou Prejuízos Acumulados e Demonstração do Fluxo de Caixa foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico
PME – Contabilidade para pequenas e Médias Empresas, emitido pelo
comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal
Eduardo da Cunha Bueno Mellão - Presidente do conselho

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 E 2015 (Em milhares de reais)
Reserva de Lucros
Lucros/Prejuízos
Resultado Disponível
Capital Social Legal Estatutária Especiais
acumulado
Assembleia
Total
Em 31 de Dezembro de 2014
24.504
596
1.405
2.564
29.068
Prejuízo do exercício
(2.835)
(2.835)
Em 31 de Dezembro de 2015
24.504
596
1.405
2.564
(2.835)
26.233
Lucro Líquido do Exercício
8.960
8.960
Reserva legal
448
(448)
Reserva estatutária
1.344
(1.344)
Dividendos especiais
(1.000)
(1.000)
Resultado a Disposição de Assembléia
(4.333)
4.333
Em 31 de Dezembro de 2016
24.504 1.044
2.749
1.564
4.333
34.192
Demonstração do Resultado para os Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015
(Em Milhares de reais Exceto Resultado por Ação)
Receitas (Despesas) Operacionais
2016
2015
Gerais e administrativas
(27)
(11)
Impostos e Taxas
(21)
(0)
Lucro (Prejuízo) Operacional
(47)
(11)
Resultado Financeiro
Receitas ﬁnanceiras
12.037
584
Despesas ﬁnanceiras
(2)
(2)
12.035
582
Receitas (Despesas) Operacionais
Outras Receitas (Despesas) operacionais
301
572
Receitas (Despesas) Não Operacionais
Outras Receitas (Despesas) não operacionais
(3.306)
Lucro Antes do Imposto de Renda e
Contribuição Social
12.288
(2.163)
Imposto de renda
(2.441)
(487)
Contribuição social sobre o lucro liquido
(887)
(184)
Lucro Liquido do Exercício
8.960
(2.835)
Lucro por Ação
3,71
(1,17)
de Contabilidade - CFC, Resolução 750/93, 1.255/2009 e 1282/2010.
Na elaboração do conjunto completo das demonstrações contábeis para
as PMEs, a empresa deixou de apresentar a Demonstração do Resultado Abrangente, apresentado em substituição a esta a demonstração
das Mutações do Patrimônio Líquido, uma vez que as únicas alterações
havidas no Patrimônio Liquido são oriundas do Resultado do Exercício, constituição de Reservas legais e estatutárias e Pagamentos de
Distribuição de Lucros propostos. 3.Principais Práticas Contábeis: As
principais práticas contábeis adotadas estão apresentadas a seguir: a)
Itamir Andrade Marino - Contador - CRC: 1SP-136059/O-2

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos em
31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Em milhares de reais R$)
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
2016 2015
Lucro Líquido
8.960 (2.835)
8.960 (2.835)
(Aumento) redução de ativos:
- Outros Créditos
(166)
- Impostos a recuperar
(7)
146
Aumento (redução) de passivos:
- Obrigações ﬁscais
1.170
(334)
- Outras obrigações
(131)
660
Caixa líquido gerado (consumido) pelas
atividades operacionais
9.825 (2.363)
Atividades de Investimento
Investimentos de imobilizado
- 15.613
Caixa liquido gerado (consumido) pelas
atividades de investimentos
- 15.613
Atividades de Financiamento
Pagamento de dividendos
(1.000) (1.792)
Partes Ligadas
(39) (102)
Caixa liquido gerado (consumido) pelas
atividades de ﬁnanciamento
(1.039) (1.894)
Acréscimo(Decréscimo)no Caixa/Equivalentes de Caixa 8.787 11.356
Saldo de caixa e equivalentes caixa no início do exercício 18.497 7.142
Saldo de caixa e equivalentes caixa no ﬁnal do exercício 27.284 18.497
Acréscimo(Decréscimo)no Caixa/Equivalentes de Caixa 8.787 11.356
Determinação do resultado: O resultado é apurado em obediência ao
regime de competência do exercício que independe do recebimento ou
pagamento. b) Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa
e depósitos em bancos e aplicações Financeiras. c) Ativos Não circulantes: Está registrado operação Financeira de longo prazo.

O custo da violência no
trânsito brasileiro
Carlos Santana (*)
A imprudência no trânsito
mata cerca de 45 mil
pessoas por ano no Brasil
e deixa aproximadamente
600 mil com sequelas
permanentes, conforme
aponta o Ministério da
Saúde.

I

sso significa que o país registra uma infeliz média de 123
mortes por dia – é como se a
cada 24 horas caíssem quase dois
aviões semelhantes ao que levava
a delegação da Chapecoense.
Em 2016, só o estado de São
Paulo contabilizou 5.727 óbitos
nas ruas e estradas, segundo o
Movimento Paulista de Segurança
no Trânsito.
Por que a tragédia do dia a dia no
trânsito, que poderia ser evitada
com melhor formação do condutor
e um cidadão mais consciente de
seu papel, por exemplo, não nos
impressiona tanto quanto a repercussão de um acidente aéreo? Será
que perdemos a capacidade de
indignação diante de um tema tão
sério e que merece o engajamento
de toda a sociedade?
Além do trauma que a violência no trânsito deixa em quem
perde um ente querido, ela
provoca um profundo impacto
social e econômico. E quando
se vive um cenário de recessão
como o atual, o custo da imprudência nas ruas e estradas
chama ainda mais a atenção. Se
considerarmos os gastos com o
resgate, tratamento hospitalar e
reabilitação das vítimas; conserto de equipamentos de trânsito
danificados nessas ocorrências,
custo do atendimento prestado
pela polícia e bombeiros; além do
reflexo com a perda de cidadãos
em idade economicamente ativa,
o valor apontado chega a R$ 56
bilhões.
A estimativa considera como
referência o ano de 2014 e foi
apresentada pelo Observatório
Nacional de Segurança Viária. Os
dados dessa pesquisa vão além de
tão somente trazer quanto custa a
violência no trânsito. Ela tem uma
faceta ainda mais preocupante
quando mostra que, ao aplicar
essa quantia no suporte às vítimas
de acidentes de trânsito, simplesmente deixa-se de ter verba suficiente para construir anualmente
28 mil escolas de educação básica
ou 1.800 hospitais.
A conclusão é que perdemos a
oportunidade de tratar do tema
‘educação no trânsito’ no começo
da vida do cidadão, nas escolas,
o que beneficiaria a formação
de brasileiros/motoristas mais
conscientes de seus deveres e
do respeito às leis, especialmente às de trânsito. O cálculo fica

LIMEIRATEC TECNOLOGIA S/A
CNPJ nº. 07.929.157/0001-45
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. O Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas
esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos que julgarem
necessários.
São Paulo, 20 de janeiro de 2017
A Diretoria
Demonstração do Resultado do Exercício
Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais
encerrado em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais
31.12.2016 31.12.2015 Passivo
31.12.2016 31.12.2015
Ativo
31.12.2016 31.12.2015
Ativo Circulante
463.529,19
460.703,24 Passivo Circulante
28.170,06
17.171,81
(6.701,31)
(2.610,54)
Disponibilidades
101.199,19
98.373,24 Provisão para Contribuição Social
26,27
26,93 Despesas/Receitas Operacionais
(7.738,97)
(3.529,32)
Contas à Receber
362.330,00
362.330,00 Provisão para Imposto de Renda
43,79
44,88 Outras Despesas Administrativas
(143,44)
(129,60)
Ativo Não Circulante
5.699.016,74 5.697.835,64 Credores Diversos
28.100,00
17.100,00 Despesas Tributárias
(26,78)
(77,40)
Imóveis
4.181.005,52 4.181.005,52 Patrimônio Líquido
6.134.375,87 6.141.367,07 Despesas Patrimoniais
1.207,88
1.125,78
Impostos à Recuperar
16.381,38
15.173,50 Capital Social
6.452.148,00 6.452.148,00 Receitas Financeiras
(6.701,31)
(2.610,54)
Devedores por Compromisso
Reserva de Lucros
10,80
10,80 Resultado antes da CSLL e do IRPJ
(108,71)
(101,32)
de Compra de Imóveis
1.500.000,00 1.500.000,00 Resultados Acumulados
(317.782,93) (310.791,73) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro
(181,18)
(168,86)
Depósitos Judiciais
1.629,84
1.629,84 Total do Passivo
6.162.545,93 6.158.538,88 Provisão para Imposto de Renda
Resultado após a CSLL e o IRPJ
(6.991,20)
(2.880,72)
Imobilizado
26,78
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Sistema de Processamento de Dados
774,25
774,25
Demonstração do Fluxo de Caixa do exercício
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais
( - ) Depreciações Acumuladas
(774,25)
(747,47) Mutações do
encerrado em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais
Capital Reserva Resultados
Total do Attivo
6.162.545,93 6.158.538,88 Patrimônio Líquido
31.12.2016 31.12.2015
Social de Lucros Acumulados
Totais
(6.964,42)
(2.803,32)
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Saldo em 31.12.14 6.452.148,00
10,80 (307.911,01) 6.144.247,79 Atividades Operacionais
Prejuízo
Líquido
do
Exercício
(6.991,20)
(2.880,72)
em 31 de Dezembro de 2016
Prejuízo Líquido
Depreciações
(26,78)
(77,40)
1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto social o desenvolvi- do Exercício
(2.880,72)
(2.880,72)
1.207,88
1.125,78
10,80 (310.791,73) 6.141.367,07 Acréscimo e Decréscimo de Ativos
mento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis. 2 - Saldo em 31.12.15 6.452.148,00
Impostos a Compensar
1.207,88
1.125,78
Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstrações Prejuízo Líquido
10.998,25
3.012,69
(6.991,20)
(6.991,20) Acréscimo e Decréscimo de Passivos
contábeis referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, do Exercício
Credores Diversos
11.000,00
3.000,00
Saldo
em
31.12.16
6.452.148,00
10,80
(317.782,93)
6.134.375,87
foram elaboradas de acordo com as disposições contidas nas práticas
Impostos à Recolher
(1,75)
12,69
contábeis adotadas no Brasil. 3 - Principais Práticas Contábeis - Contas à petência. A contribuição social sobre o lucro foi constituída à alíquota de 9% Aumento (Redução) no Caixa
receber refere- se a valores devidos por terceiros, que serão recebidos nos sobre a receita ajustada e a provisão para o Imposto de renda foi constituído e Equivalentes de Caixa
2.825,95
(916,41)
próximos exercícios. Os imóveis contabilizados no ativo não circulante, es- à alíquota de 15% sobre a receita ajustada, conforme previsto na legislação. Caixa e Equivalente de Caixa
98.373,24
99.289,65
tão lançados pelo seu custo de aquisição. A conta depósitos judiciais está O regime tributário adotado pela sociedade no ano calendário de 2016 foi o no Início do Exercício
em garantia de IPTU junto à Prefeitura. O imobilizado está registrado ao cus- de lucro presumido. O capital social totalmente subscrito e parte Caixa e Equivalente de Caixa
101.199,19
98.373,24
to de aquisição e a depreciação calculada pelo método linear, com taxas que integralizado está representado por 7.400.000 ações ordinárias nominativas no Fim do Exercício
levam em consideração a vida-útil econômica dos bens e reconhecida no sem valor nominal. 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa - Caixa e equivalentes Aumento (Redução) no Caixa
e Equivalentes de Caixa
2.825,95
(916,41)
resultado do exercício. A provisão para contribuição social e a provisão para de caixa, consistem em numerário disponível na sociedade, e saldos em
o imposto de renda são devidas sobre o 4º trimestre de 2016 e serão reco- poder de bancos. Caixa e equivalentes de caixa incluídos na demonstração
Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente
lhidas nos devidos prazos. Credores diversos são dívidas contraídas com dos fluxos de caixa são: Caixa e saldos em bancos = 101.199,19; Caixa e
Maria José Sales Norte - Contadora - CRC 1SP060707/O-5
terceiros. As receitas e despesas estão contabilizadas pelo regime de com- equivalentes de Caixa = 101.199,19. São Paulo, 20 de janeiro de 2017
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CNPJ/MF nº 08.529.061/0001-52 - NIRE nº 35300342151
Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária de 14/09/2016
Data, Hora e Local: 14/09/2016, às 15 horas, na sede social. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Wilson Pinto Rodrigues - Presidente, Claudio Carvalho de Lima - Secretário. Deliberações Aprovadas: a) As Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2015, publicadas nos jornais DOESP, e Jornal Empresas & Negócios, em 14/09/2016; b) A
compensação do prejuízo do exercício de 2015, no valor de R$ 464.429,00, sendo absorvido parte do saldo da conta de lucros acumulados até o exercício de 2014, no valor de R$ 464.429,00 na seguinte ordem: b.1.) Manter R$ 2.000,00 para a
Reserva Legal; b.2.) Distribuição realizada em 2015, a título de dividendos, na quantia de R$6.000.000,00, aos acionistas
de acordo com a participação de cada um no capital social; b.3.) manter em reservas de lucros acumulados até 31.12.2015
o valor de R$ 35.502.653,51. Encerramento: Nada mais. Acionistas: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações por Claudio Carvalho de Lima e Sandra Esthy Attié Petzenbaum / Lucio Empreendimentos e Participações Ltda.,
por Wilson Pinto Rodrigues. JUCESP nº 133.741/17-5 em 22.03.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ALPHAVILLE URBANISMO S.A.

CNPJ/MF n° 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da ALPHAVILLE URBANISMO S.A. (“Companhia”) para se reunir, no dia
17 de abril de 2017, às 09h30, em primeira convocação, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, em Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: (i) as contas dos administradores,
o relatório da administração e as demonstrações ﬁnanceiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores
independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2016; (ii) a destinação do resultado da
Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (iii) a eleição dos membros do Conselho
de Administração da Companhia; (iv) a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício
de 2016; (v) exclusão do cargo de Diretor de Planejamento e Novos Negócios da Companhia, alteração das regras de
representação da Companhia, bem como de alçadas da Diretoria da Companhia; e (vi) consolidação do Estatuto Social
da Companhia. Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
ora convocada encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia, em conformidade com
as disposições da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. São Paulo, 28 de março de 2017.
RICARDO LEONEL SCAVAZZA - Membro do Conselho de Administração

Cragea – Companhia Regional de Armazéns Gerais e Entrepostos Aduaneiros
CNPJ-MF n.º 44.411.353/0001-50
Edital de Convocação – Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Srs., Acionistas a se reunirem em A.G.O.E., no dia 17/04/2017, às 10 horas, na sede social à Rodovia
Índio Tibiriça, n.º 12.000, KM 58, Suzano/SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Aprovação do Balanço
Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2016; b) Destinação do lucro apurado
no exercício 2016; c) Alteração do Estatuto Social; e d) Outros assuntos de interesse social. Aviso aos Acionistas:
Igualmente, comunica que se encontram a disposição na sede da empresa os documentos a que se refere o Artigo 133
da Lei n.º 6.404/76, e ainda que os mesmos foram publicados no Jornal Empresas & Negócios e no Diário Oficial do Estado
de São Paulo, ambos na edição de 16/03/17. A Diretoria.

ainda mais dramático quando
se constata que o gasto com
auxílios-doença, aposentadoria
por invalidez e pensões por
morte contabilizaram R$ 25,6
bilhões, no período entre 2003
a 2012 no Brasil, de acordo com
a Previdência Social.
Dados da OMS, presentes em
um estudo encomendado pela
Secretaria de Políticas de Previdência Social, revelam ainda que
na população de 15 a 29 anos
– portanto, no ápice da idade economicamente ativa -, os acidentes
de trânsito são considerados
a causa principal de morte no
país, com os homens sendo oito
em cada 10 vítimas dentro dessa
faixa etária.
Diante de tudo isso, e aproveitando a comparação inicial entre
a realidade do trânsito e a aviação,
pensando na formação de quem
está no comando seja de um carro ou avião, por que para ser um
piloto profissional é preciso passar
por aulas em um simulador e para
obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) essa realidade é
ainda tão recente no Brasil? Esse é
um exemplo de como a tecnologia
deve ser usada a serviço de uma
melhor formação, permitindo ao
aluno vivenciar cenários extremos
que enfrentará.
Em meio a esse desperdício
de vidas e dinheiro público, é a
chance de usar o avanço tecnológico do simulador de direção para
treinar os sentidos e a capacidade
de tomada de decisão em uma
fração de segundos, o que pode
ser crucial em defesa da vida.
Indo além da modernidade, outro
passo no sentido de mudar essa
triste realidade cabe às mudanças
recentes aplicadas no Código de
Trânsito Brasileiro, especialmente
a que torna mais grave a punição
para quem for flagrado manuseando um aparelho celular enquanto
dirige.
O ajuste, colocado em prática
no final de 2016, vem ao encontro
dessa tentativa de tratar o tema
educação no trânsito com mais
seriedade. É necessário usar a
tecnologia a favor do progresso
humano e não fazer um mau
uso dela ao misturar celular e
direção. Um trânsito mais seguro
depende de cada um de nós. Um
comportamento mais adequado
nesse cenário não só significa
respeito e empatia pelo próximo, mas também compromisso
como cidadão de colaborar para
o crescimento econômico e social
do país.
(*) - É diretor de relacionamento
institucional da ProSimulador,
empresa homologada pelo Denatran
para fornecer simuladores
de direção veicular para os Centros
de Formação de Condutores de
todo o Brasil.

Caetano é
nomeado secretário
de Previdência
Brasília - Mais de dez meses
após ser escolhido secretário de
Previdência, somente ontem (28),
Marcelo Abi-Ramia Caetano foi
formalmente nomeado no cargo.
Mesmo assim, conforme portaria
publicada no Diário Oficial da União
(DOU), a nomeação dele na função
só entrará em vigor a partir do dia 31
deste mês. Até essa data, Caetano
continuará a exercer oficialmente
o cargo de secretário de Políticas
de Previdência Complementar do
Ministério da Previdência Social, ou
seja, secretário de um ministério
que o próprio presidente Michel
Temer extinguiu.
A ex-presidente Dilma Rousseff
criou o novo Ministério do Trabalho
e Previdência Social, fundindo as
duas pastas. No entanto, embora
até a fachada do ministério em
Brasília tenha mudado o nome,
o decreto detalhando a estrutura do novo ministério nunca foi
publicado. Ou seja, na prática, as
duas pastas nunca foram fundidas
realmente, apesar de terem Miguel
Rossetto como ex-ministro à frente
dos dois temas.
A primeira medida provisória do
governo Temer, no dia 12 de maio,
mudou o nome do Ministério do
Trabalho e Previdência Social para
apenas Ministério do Trabalho.
A Previdência (sem o Social) foi
incorporada pelo Ministério da
Fazenda como secretaria. Mas,
apenas neste mês, decreto do
presidente Temer aprovou a nova
estrutura regimental do Ministério
da Fazenda. A partir do decreto,
a atual estrutura da Previdência
é oficialmente extinta, ficando
totalmente sob o guarda-chuva da
Secretária de Previdência, ligada ao
Ministério da Fazenda (AE).

S/A Agro Industrial Eldorado
CNPJ: 61.288.874/0001-80 - NIRE.: 35.300.035.178
CONVOCAÇÃO - AGO
São convocados os acionistas, a se reunirem em AGO a realizar-se
no dia 28/04/2017, às 9hs, na sede, na Rua Afonso Aliperti, 180 – 1º.
Andar, na Capital de SP, para deliberar sobre a matéria constante
da ordem do dia: Leitura, discussão e votação das demonstrações
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016; b)
Eleição dos membros da diretoria e fixação das respectivas remunerações; Comunicamos que se encontram à disposição dos Srs.
Acionistas, na sede, os documentos previstos no artigo 133 da lei
nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2016.
São Paulo, 28/3/16. José Luiz Aliperti Neto Diretor Presidente.

