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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.
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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-
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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).
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