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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
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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 


