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“Felicidade é a 
certeza de que a 
nossa vida não 
está se passando 
inutilmente”.
Érico Veríssimo (1905/1975)
Escritor brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -1,51% Pontos: 
64.774,76 Máxima de +0,67% 
: 66.211 pontos Mínima de 
-1,94% : 64.493 pontos Vol-
ume: 7,76 bilhões Variação em 
2017: 7,55% Variação no mês: 
-0,32% Dow Jones: -0,2% Pontos: 
20.648,15 Nasdaq: -0,57% Pon-
tos: 5.864,82 Ibovespa Futuro: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1143 Venda: R$ 3,1148 
Variação: +0,6% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,18 Venda: R$ 3,28 
Variação: +0,31% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,0917 Venda: R$ 
3,0923 Variação: -0,99% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,3530 
Venda: R$ 3,2500 Variação: 
+0,4% - Dólar Futuro (maio) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 11,45% ao 
ano. - Capital de giro, 13,27% ao ano. 
- Hot money, 1,72% ao mês. - CDI, 
12,13% ao ano. - Over a 12,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.248,50 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,79% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 124,300 
Variação: -0,16%.

Cotação: R$ 3,1300 Variação: 
+0,64% - Euro (17h29) Compra: 
US$ 1,0672 Venda: US$ 1,0672 
Variação: -0,03% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3220 Venda: R$ 
3,3240 Variação: +0,64% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,2170 
Venda: R$ 3,4630 Variação: 
+0,29%.

-1,69% Pontos: 64.815 Máxima 
(pontos): 66.330 Mínima (pon-
tos): 64.580. Global 40 Cotação: 
918,918 centavos de dólar 
Variação: -0,12%.

O plenário do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
decidiu ontem (5), por 

7 votos a 3, que todos os servi-
dores que atuam diretamente 
na área de segurança pública 
não podem exercer o direito 
de greve, sob qualquer forma 
ou modalidade, por desempe-
nharem atividade essencial à 
manutenção da ordem pública. 
Pela tese aprovada, fi ca vetado 
o direito de greve de policiais 
civis, federais, rodoviários fe-
derais e integrantes do Corpo 
de Bombeiros, entre outras 
carreiras ligadas diretamente 
à segurança pública. Essas 
carreiras, no entanto, man-
têm o direito de se associar a 
sindicatos.

     

STF veta greve de 
servidores de todas 
as carreiras policiais

A decisão, que teve repercus-
são geral reconhecida e serve 
para balizar julgamentos em 
todas as instâncias, foi tomada 
no julgamento de um recurso 
extraordinário do estado de Goi-
ás, que questionou a legalidade 
de uma greve de policiais civis. 
No julgamento, prevaleceu o 
entendimento do ministro Ale-
xandre de Moraes, para quem o 
interesse público na manutenção 
da segurança e da paz social 
deve estar acima do interesse 
de determinadas categorias de 
servidores públicos. Para Mora-
es, os policiais civis integram o 
braço armado do Estado, o que 
impede que façam greve.

“O Estado não faz greve. O 
Estado em greve é um Estado 

anárquico, e a Constituição não 
permite isso”, afi rmou Moraes. 
A maior parte dos ministros 
considerou ainda ser impraticá-
vel, por questões de sua própria 
segurança e pela obrigação 
de fazer prisões em fl agrante 
mesmo fora de seu horário de 
trabalho, que o policial civil 
deixe de carregar sua arma 24 
horas por dia. 

Isso impediria a realização de 
manifestações por movimentos 
grevistas de policiais civis, uma 
vez que a Constituição veda reu-
niões de pessoas armadas. “Greve 
de sujeitos armados não é greve”, 
afi rmou Gilmar Mendes.

Também votaram a favor da 
proibição da greve a presidente 
do STF, ministra Cármen Lúcia, 

O interesse público deve estar acima do interesse de determinadas categorias

de servidores públicos.

e os ministros Luís Roberto 
Barroso, Dias Toffoli, Ricardo 
Lewandowski, Gilmar Mendes 
e Luiz Fux, que destacou o 
que considerou consequências 
nefastas de greves anteriores 

de policiais civis e militares, 
como o aumento do número de 
homicídios. “O direito não pode 
viver apartado da realidade”, 
afi rmou. A Advocacia-Geral da 
União (AGU) e a Procuradoria-

Geral da República (PGR) 
manifestaram-se pela impos-
sibilidade de greve de poli-
ciais civis, contra o Sindicato 
dos Policiais Civis de Goiás 
(Sindipol-GO) (ABr).

FGTS inativo
O pagamento das contas inativas 

do FGTS para trabalhadores nasci-
dos em março, abril e maio foi ante-
cipado do dia 10 para este sábado 
(8), quando a Caixa abrirá 2,1 mil 
agências, entre 9h00 e 15h00. Mais 
de 7,7 milhões de brasileiros têm 
direito ao saque a partir de abril, 
com valor disponível acima de R$ 
11,2 bilhões. Cerca de 2,3 milhões 
de trabalhadores (30%) receberão 
automaticamente o crédito nas 
contas da Caixa.

Uma pesquisa do Sebrae 
mostrou que 47% dos donos 
de pequenos negócios estão 
mais preocupados em tocar a 
empresa do que em se aposen-
tar. Para a instituição, a crise 
pode ser um dos fatores que 
infl uenciaram o resultado. 

“Mesmo se tiver aposen-
tadoria, eles vão continuar 
empreendendo. Quantas pes-
soas mais velhas não vemos 
atrás de um balcão ou de um 
caixa?”, disse o presidente 
do Sebrae, Guilherme Afif 
Domingos, acrescentando 
que há empreendedores com 
80 anos que continuam traba-
lhando, dependendo do estado 
de saúde. 

Já 45% dos empreendedores 
pensam em se aposentar algum 
dia e 8% já são aposentados. 
Entre os que planejam parar, 
57% consideram que depende-
rão do INSS. A aposentadoria 
privada é vista como fonte de 
renda para 19% dos entrevis-

Mais de 500 mil 
paulistas podem 
ter o título eleitoral 
cancelado

Mais de 500 mil paulistas 
podem ter o título eleitoral 
cancelado, caso não regulari-
zem a situação em um cartório 
eleitoral até 2 de maio. Até 
o momento, apenas 1,63% 
(8.623) dos 529.818 eleitores 
paulistas que não votaram e 
não justifi caram a ausência nos 
três últimos pleitos regulariza-
ram a situação com a Justiça 
Eleitoral. 

Quem quiser conferir sua 
situação pode consultar o site 
do TRE-SP. Com o título can-
celado, o eleitor é impedido de 
obter passaporte, participar 
de concursos públicos, assu-
mir cargo ou função pública, 
renovar matrícula em estabe-
lecimentos ofi ciais de ensino 
e obter empréstimos na Caixa 
Econômica Federal (CEF), 
entre outras sanções.

Segundo o tribunal, dois tur-
nos de uma mesma eleição são 
considerados duas eleições para 
efeito de cancelamento (ABr).

Maia: destaques aprovados 

não ajudam, mas foi

a decisão da maioria.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, afi rmou que a 
aprovação dos destaques ao 
projeto que trata de aplicativos 
de transporte não inviabiliza, 
mas difi culta o funcionamento 
do Uber e do Cabify, entre 
outros. Segundo Maia, o texto 
apresentado pelo relator, de-
putado Daniel Coelho (PSDB-
PE), era o adequado por incluir 
a previsão dos aplicativos na 
Lei de Mobilidade Urbana e 
remeter aos municípios a re-
gulamentação, ou não, desses 
aplicativos.

“Deveria ter mantido o tex-
to original [do relator], que 
é moderno, que garantia um 
mercado para o táxi e garantia, 
também, uma nova realidade no 
mercado de trabalho e mundial, 
que é a questão do aplicativo 
que funcionam bem”, disse o 
presidente. “Acho que os dois 
destaques não ajudam, dão um 
passo atrás, mas foi a decisão 
do Plenário e deve ser res-
peitada”, reiterou. O Plenário 

Senador Antônio Anastásia 

(PSDB-MG).

Brasília - Integrantes da 
Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado aprovaram 
ontem (5), projeto que redefi ne 
o número de cadeiras na Câ-
mara destinado para cada um 
dos Estados. O projeto apro-
vado por unanimidade segue 
para discussão do plenário da 
Casa. De acordo com o texto, 
o número de deputados será 
mantido em 513. As mudanças 
serão no número de eleitos que 
alguns Estados terão direito a 
partir da próxima eleição geral 
de 2018. 

As alterações levam em 
conta, entre outros critérios, 
o Quociente Populacional Na-
cional (QPN), os Quocientes 
Populacionais Estaduais e têm 
como base a atualização estatís-
tica demográfi ca da população 
dos Estados. De acordo com 
o relatório apresentado pelo 
senador Antônio Anastásia 
(PSDB-MG), sete Estados 
poderão aumentar a bancada 
de deputados eleitos a partir 
de 2019. O Pará passaria a ter 
quatro deputados a mais; Ama-
zonas e Minas Gerais ganhariam 
duas cadeiras cada; e o ganho 
de Bahia, Ceará, Santa Catarina 
e Rio Grande do Norte seria de 

Ex-executivo da Odebrecht, 

Fernando Migliaccio da Silva. 

São Paulo - O ex-executivo 
da Odebrecht, Fernando Mi-
gliaccio da Silva, que confes-
sou ser o responsável pelas 
entregas em dinheiro vivo do 
Setor de Operações Estrutu-
radas - o departamento da pro-
pina -, afi rmou em depoimento 
ao TSE que seu “recorde” foi 
a entrega de R$ 35 milhões 
em um único dia. E que havia 
um “conceito de segurança” 
para as entregas para que os 
valores não ultrapassassem os 
R$ 500 mil.

“Só que, devido à pressão e 
à demanda, teve um dia que 
eu fi z R$ 30 milhões. Então, 
a gente dividia em tranches 
para não passar de R$ 500 
(mil)”, afi rmou Miagliaccio, 
ao ministro do TSE, Herman 
Benjamin, relator da ação con-
tra a chapa Dilma Rousseff/
Michel Temer. Ele explicou 
que trabalhou de 2009 a 2015 
no Setor de Operações Estru-
turadas e que o departamento 
era apresentado como res-
ponsável pelo “planejamento 
fi scal” do grupo.

O juiz auxiliar do TSE, 
Bruno César Lorencini, per-
guntou ao depoente qual a 

O acordo do casal foi 

homologado pelo ministro 

Edson Fachin.

São Paulo - Oito advogados 
do publicitário João Santana 
e sua mulher Monica Moura - 
marqueteiros das campanhas 
presidenciais de Lula e Dilma 
- renunciaram à defesa do ca-
sal na Operação Lava Jato. A 
decisão foi tomada logo após 
a homologação da delação pre-
miada do casal pelo STF. 

Em petição ao juiz federal 
Sérgio Moro, os criminalistas 
Fabio Tofi c Simantob, Débora 
Gonçalves Perez, Maria Jamile 
José, Bruna Nascimento Nu-
nes, Luiz Felipe Gomes, Thais 
Guerra Leandro, Daniel Paulo 
Fontana Bragagnollo e João 
Paulo de Castro Bernardes 
renunciaram sob alegação de 
“motivos de foro íntimo”.

A equipe de advogados cuida-
va da defesa dos marqueteiros 
desde que eles se tornaram alvo 
da Lava Jato. João e Monica 
Moura foram presos em 2016, 
mas colocados em liberdade 
por Moro após o início das ne-
gociações para delação.

O acordo de colaboração 
do casal foi homologado pelo 
ministro Edson Fachin porque 
os delatores citaram em seus 

Valdemir Cunha
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Texto não inviabiliza, mas 
‘difi culta’ funcionamento do Uber

do individual de passageiros 
como atividade de natureza 
privada. Um destaque retirou 
esse trecho e, em razão da 
interpretação, se o projeto 
virar lei, o serviço passa a ser 
de natureza pública, embora a 
expressão não conste expres-
samente da defi nição dada 
ao serviço. Outro destaque 
especifi ca que o motorista do 
serviço de transporte indivi-
dual por meio de aplicativos 
terá de cumprir diversas 
exigências. 

Segundo Maia, essas exi-
gências criam uma burocracia 
desnecessária. Ele negou que 
o governo tenha sido derrotado 
no tema, pois, segundo ele, 
o assunto é de interesse da 
sociedade, pois ela pressionou 
para que houvesse uma regu-
lamentação de aplicativos de 
transportes. “É da democracia, 
a gente precisa respeitar a von-
tade do Plenário e a vontade da 
maioria”, destacou o presidente 
(Ag.Câmara).

aprovou a regulamentação do 
serviço de transporte indivi-
dual remunerado por meio de 
aplicativos, mas listou algumas 
exigências, como permissão e 
placa vermelha. 

Inicialmente, o texto ana-
lisado defi nia o serviço de 
transporte remunerado priva-

Oito advogados de 
casal de marqueteiros 
renunciam à defesa

relatos, políticos com foro pri-
vilegiado no Supremo.

Na manhã da última terça-
feira (4), durante o julgamento 
da ação que pede a cassação 
da chapa Dilma/Temer, no 
TSE, o vice-procurador-geral 
eleitoral Nicolao Dino revelou 
aos ministros em plenário que 
João Santana e Monica Moura 
haviam firmado acordo de 
delação premiada perante a 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (AE).

‘Meu recorde é R$ 35 
milhões em um dia’

função, na prática, do Setor 
de Operações Estruturadas. 
“Na prática, não sei na gênese 
da coisa qual era, mas quando 
eu entrei, que ele já existia, 
era para fazer pagamentos 
paralelos”, explicou o delator. 
“(Pagamentos) Fora de conta-
bilidade”. Os valores que abas-
teciam o setor eram retirados 
de contratos internacionais do 
grupo Odebrecht. Segundo 
explicaram os delatores para o 
TSE, a empresa acertou o re-
passe de R$ 150 milhões para 
a campanha de reeleição de 
Dilma, em 2014. Por meio de 
nota, a assessoria de imprensa 
da ex-presidente da República 
Dilma Rousseff refutou as 
informações (AE).

47% dos empreendedores 
não pensam em se aposentar

tados. Mais 18% acreditam 
que os investimentos próprios 
serão suficientes para seu 
sustento.

Os microempreendedores 
individuais (MEI) são os 
que mais esperam receber a 
aposentadoria do INSS, 61% 
da categoria. “Ele entrou [no 
mercado] como MEI por causa 
da aposentadoria”, disse. Para 
o Sebrae, a possibilidade de ser 
um segurado da Previdência 
Social é um estímulo para 
esses empreendedores - que 
faturam até R$ 60 mil por ano 
- se formalizarem.

O trabalhador informal que 
se torna um MEI legalizado é 
enquadrado no Simples Nacio-
nal e fi ca isento dos tributos 
federais (Imposto de Renda, 
PIS, Cofi ns, IPI e CSLL). Ele 
paga apenas um valor fi xo men-
sal para ter acesso a benefícios 
como auxílio maternidade, 
auxílio-doença e aposentado-
ria (ABr).

Número de cadeiras na 
Câmara deverá mudar

um deputado por Estado.
Em contrapartida, sete Esta-

dos teriam redução do número 
de deputados eleitos. Rio de 
Janeiro perderia três cadeiras; 
Rio Grande do Sul, Paraíba 
e Piauí, duas cadeiras cada; 
enquanto Paraná, Pernambu-
co e Alagoas fi cariam com um 
deputado a menos. De acordo 
com o projeto, os demais 13 
Estados não perderiam nem 
ganhariam nenhuma cadeira na 
Câmara. Nesse grupo estariam 
São Paulo, Maranhão, Goiás, 
Espírito Santo, Mato Grosso, 
Distrito Federal, Mato Grosso 
do Sul, Sergipe, Rondônia, 
Tocantins, Acre, Amapá e Ro-
raima (AE).
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OPINIÃO
Efeitos dos 

desequilíbrios globais

Como explicar a demora 

em dar uma arrancada 

na economia carente? 

Em países como o Brasil 
não há poupança; a 
baixa renda média é 

direcionada para o consumo. O 
investimento é pífi o, pois não 
há interesse maior e o dinhei-
ro excedente, assim como os 
capitais fl utuantes, após o des-
frute do diferencial da taxa de 
juro interno e externo, acaba 
sendo remetido para o exterior 
em vez de permanecer no ciclo 
produtivo. É a nova sangria que 
pereniza a crise. 

A liquidez global criou duas 
esferas: a da economia real, 
que deveria ser a fundamen-
tal, e a das fi nanças, que se 
move em vida independente, 
distante dos problemas e 
fi ns da própria humanidade. 
Catástrofes da natureza e 
econômicas nos afl igem. Com 
a aceleração geral, estamos 
perdendo a capacidade de 
refl etir e analisar a vida e os 
acontecimentos. 

No início do século passado 
houve um movimento para 
fortalecer o Estado como meio 
de suprir os défi cits de capital 
e promover o desenvolvimen-
to. A classe política se foi 
aboletando na força do poder 
político, mas paulatinamente 
o Estado foi perdendo o poder 
econômico. Quem deveria ser 
forte é a população bem prepa-
rada para a vida, pois assim os 
indivíduos seriam autônomos, 
sabendo que em primeira linha 
dependem de si mesmos, de 
seus esforços, e não de um Es-
tado paternalista que amolece 
a fi bra individual. 

Ao completar sessenta anos 
da comunidade europeia, a 
tradicional Europa deveria 
estar na frente, mas se tornou 
um centro de propagação de 
cobiças e enfrenta as fi ssuras 
das escolhas dos indivíduos. 
Algo muito complicado se 
formou nesses anos de globali-
zação e simultânea fragilização 
do Estado e dos cidadãos. O 
sistema foi sendo gerado de 
improvisos, sem olhar para o 
futuro visando os interesses 
imediatistas. A disparidade 
de custos de produção entre 
Kuala Lampur, Malásia e Es-
tados Unidos acaba gerando 
uma situação inusitada de 
precarização que não era alvo 
da ciência econômica. 

As regiões atrasadas que 
deveriam ter evoluído há mais 

tempo, agora provocam uma 
confusão salarial geral atrain-
do a precarização imposta 
por diferentes estruturas de 
remuneração da mão de obra. 
Dessa forma, em breve o caos 
será generalizado, e tudo 
que a humanidade esperava 
construir de qualidade de vida 
poderá cair por terra. 

O alvo da civilização deveria 
ser a busca da continuada 
melhora das condições ge-
rais de vida, como ideal a ser 
perseguido pela humanidade, 
desde o bom preparo das novas 
gerações, até os cuidados com 
a preservação da sustentabi-
lidade ambiental. Nisso todos 
deveriam estar cooperando: 
governo, empresas, universi-
dades e população em geral.

O mundo se acha diante de 
ótima oportunidade para refl e-
tir. O poder econômico na mão 
do Estado acaba solapando a 
liberdade, a responsabilidade 
e o discernimento próprio. Os 
homens do governo acabam 
se colocando como os donos 
da verdade e fazem o que que-
rem para segurar o poder, se 
tornando, por fi m, tiranos. Os 
homens das empresas também 
se sentem atraídos pelo poder 
agindo de forma a manter a po-
pulação subordinada enquanto 
decidem de acordo com o que 
acham que seja o melhor. 

Como equilibrar esse embate 
e promover o progresso com 
liberdade e responsabilida-
de, pois com o aumento da 
população acaba surgindo 
mais desigualdade? As novas 
gerações precisam querer 
ardentemente alcançar a 
melhora geral, e diante da 
concorrência global, que as 
empresas tenham condição 
de produzir, criar empregos e 
distribuir renda. 

Diante das limitações adver-
sas impostas pelos interesses 
econômicos globais, falta ao 
Estado vontade e empenho 
para criar as condições para 
solucionar as questões básicas 
que atravancam o dinamismo 
da economia e a melhora ge-
ral, mantendo a humanidade 
estagnada.

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Prodigy Berrini Grand Hotel e é 
associado ao Rotary Club de São 

Paulo. É articulista colaborador de 
jornais e realiza palestras sobre 

temas ligados à qualidade de vida. 
Coordena os sites

(www.vidaeaprendizado.com.br) 
e (www.library.com.br). E-mail: 

(bicdutra@library.com.br).

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Página 2

OPINIÃO

Geral
São Paulo, quinta-feira, 06 de abril de 2017

www.netjen.com.br

Jornal Empresas & Negócios Ltda
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - Registro na JUCESP sob NIRE 35218211731 em 

06/06 de 2003 e matriculado no 3º Registro Civil da Pessoa Jurídica sob nº 103
Administração, Publicidade e Redação: Rua Boa Vista, 84 - 9º Andar - Conj. 909

Cep: 01014-000 - Tel: 3106-4171-FAX: 3107-2570 -
e-mail: netjen@netjen.com.br – site: www.netjen.com.br

Colaboradores
Andressa Thomaz
Antônio Delfi m Netto
Armando Rovai
Cícero Augusto
Cláudio Tomanini
Eduardo Moreira
Geraldo Nunes
J. B. Oliveira

Serviço informativo editorial fornecido pela Agência Estado e Agência Brasil. Artigos e colunas assinados são de 
inteira responsabilidade de seus autores, que não recebem remuneração direta do jornal.

Matrícula, SP-555

Webmaster e TI:
VillaDartes

Editoração Eletrônica
Ricardo Souza
Walter de Almeida

Impressão
LTJ- Gráfi ca Ltda

Diretora Administrativa-Financeira
Laurinda M. Lobato
DRT/SP 48681
laurinda@netjen.com.br

Editora
Laura R. M. Lobato De Baptisti
DRT/SP 46219

Marketing
J. L. Lobato
lobato@netjen.com.br

Diretora Comercial
Lilian Mancuso
lilian.mancuso.jen@gmail.com

Auditoria de tiragem: Cokinos Auditores e Consultores

Dr. Lair Ribeiro
Leslie Amendolara
Luiz Flávio Borges D’Urso
Mario Enzio Bellio Junior
Ralph Peter
Rosângela Demetrio
Sandra Falcone
Sergio Valezin

José Hamilton Mancuso
2003/2017

De 2005 a 2015,  o acesso 
daqueles que têm de 
4 a 17 anos aumentou 

entre a população parda e ne-
gra, entre os de baixa renda e 
entre moradores do campo. Os 
avanços foram maiores que os 
registrados entre brancos, ricos 
e moradores da cidade. 

O levantamento foi feito 
com base nos dados da Pnad/
IBGE. Entre os mais pobres, em 
2005, 86,8% estavam na escola, 
contra 97% dos mais ricos. Em 
2015, esses índices passaram, 
respectivamente, para 93,4% e 
98,3%. Entre aqueles que mo-
ram no campo, o acesso subiu 
de 83,8% para 92,5%, enquanto 
a taxa dos moradores de zonas 
urbanas passou de 90,9% para 
94,6%. O crescimento do acesso 
entre negros e pardos - que 
passou, respectivamente, de 
87,8% para 92,3% e de 88,1% 
para 93,6% - foi maior que o da 
população branca - que passou 
de 91,2% para 95,3%.

Na avalição do movimento, 

Os dados de 2015 mostram que o país tem 2.486.245 crianças e 

jovens de 4 a 17 anos fora da escola.

O prefeito João Dória fez a 
doação de seu terceiro salário 
para a instituição Casa Hope, 
que presta apoio à criança e 
adolescente com Câncer. O 
cheque no valor de R$17.948 
foi entregue a vice-presidente 
da Casa Hope, Janet Nicolau 
Martins de Freitas. 

A Casa Hope é uma insti-
tuição 100% fi lantrópica fun-
dada por Cláudia Bonfi glioli 
e Patrícia Thompson, que 
oferece apoio biopsicossocial 
e educacional a crianças e 
adolescentes portadores de 
câncer e transplantados de 
medula óssea, fígado e rins, 
juntamente com seus acom-
panhantes. 

São pessoas com baixo 
poder aquisitivo proceden-
tes de todo o Brasil, que 
precisam de um lugar de 
apoio ao serem encaminha-
das para tratamento em São 
Paulo. Ao proporcionar uma 
rotina normal às crianças e 
adolescentes, a Casa Hope 

Patricia Bezerra, Janet Nicolau, João Dória e Cid Torquato.

O Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia (Inpa) 
e a Associação Amigos do 
Peixe-Boi (Ampa) iniciam 
expedição para devolver à 
natureza cinco peixes-bois. 
Os animais, três fêmeas e dois 
machos, estão atualmente em 
um semicativeiro no município 
de Manacapuru, a 68 km de 
Manaus. Eles serão soltos na 
Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Piagaçu-Purus, 
em Beruri, cidade a 173 km da 
capital amazonense.

“Em Manaus, existe um cen-
tro de resgate e reabilitação, 
onde os animais, depois de 
saudáveis, são encaminhados 
para uma área de semicativeiro, 
para se readaptar às condições 
naturais dos rios. Eles fi cam lá 
entre um e cinco anos. Atual-
mente, existem 15 peixes-bois 
na área e a gente vai levar cinco 
desse plantel para reintroduzir 
na natureza”, explicou Diogo 
Sousa, biólogo, pesquisador 
do projeto Peixe-Boi do Inpa. 
Os animais serão colocados em 
piscinas e transportados em 
barco regional, em um percurso 
que deve durar 24 horas. 

Quase 95% dos animais resgatados são fi lhotes, a maioria órfãos, 

já que a mãe foi abatida.Diamante rosa 
foi vendido 
em leilão

Com o nome de “Estrela 
Rosa”, um diamante cor-de-
rosa de cerca de 60 quilates 
foi vendido em um leilão da 
Sotheby’s, uma das gigantes 
do segmento. O diamante, em 
formato oval, foi arrematado 
por US$ 71,2 milhões e superou 
em muito o valor estimado na 
pré-venda, que era de US$ 60 
milhões. 

O valor é um novo recorde 
de preço para qualquer tipo de 
joia leiloada até hoje. Segundo a 
Sotheby’s, a pedra preciosa tem 
a cor rosa mais viva já avaliada 
pelo Instituto Gemológico das 
Américas. Esta é a segunda vez 
que a “Estrela Rosa” é colocada 
em leilão. Há três anos, em 
Genebra, a joia foi vendida para 
um outro comprador, mas ele 
acabou não pagando o valor e 
o diamante voltou ao mercado 
(ANSA/COM ANSA).

O papa Francisco apelou à consciência de todos 
os que tenham “responsabilidade política” perante 
o último “inaceitável” massacre ocorrido na cidade 
de Khan Shijun, no norte da Síria, onde houve 
72 mortos, sendo 20 crianças. “Expresso minha 
fi rme reprovação pelo inaceitável massacre que 
aconteceu na província de Idlib, onde foram assas-
sinadas dezenas de pessoas inocentes, entre elas 
muitas crianças”, afi rmou Francisco, ao término 
da audiência geral na Praça de São Pedro.

O papa disse que rezou pelas vítimas e seus 

parentes e apelou “às consciências de todos os 
que têm responsabilidade política em nível local 
e internacional” para o término desta tragédia e 
alivie a esta população há tanto tempo exausta 
pela guerra”. Também pediu que, “apesar da in-
segurança e dos problemas, que se esforcem por 
fazer chegar ajuda aos moradores da região”. O papa 
Francisco se referia ao suposto ataque químico que 
aconteceu ontem na cidade de Khan Shijun e no 
qual morreram 72 pessoas, segundo o Observatório 
Sírio de Direitos Humanos (Agência EFE).

Polícia de 
Connecticut 
pode usar 
drones com 
armas letais

O estado de Connecticut, na 
costa leste dos Estados Uni-
dos, aprovou um projeto que 
permite à polícia usar drones 
(aparelhos voadores guiados 
por controle remoto) equipa-
dos com armas letais. Caso a 
lei seja aprovada, o estado será 
o primeiro dos EUA a adotar a 
medida. A proposta já passou 
pelo Comitê Judiciário e teve 
34 votos favoráveis e sete con-
trários. O projeto está na pauta 
do plenário da Câmara dos 
Representantes (Parlamento) 
de Connecticut. 

O texto original, enviado 
pelo governo, visava proibir o 
uso de drones para residentes, 
depois que um morador, da 
cidade acoplou uma pistola e 
um lança-chamas a um drone. 
A proposta foi rejeitada três 
vezes até que uma emenda 
manteve a proibição civil, mas 
permitiu que drones armados 
possam ser usados pela polícia. 
Já existe um precedente legal 
nos EUA, uma vez que, desde 
2015, o estado de Dakota do 
Norte permite que a polícia use 
drones equipados com armas 
não-letais, como bombas de gás 
lacrimogêneo, spray de pimen-
ta e balas de borracha.

Apoiadores do projeto de-
fendem que os drones arma-
dos podem ajudar a polícia a 
proteger a população, como 
num ataque terrorista, por 
exemplo. Mas entidades de 
defesa de direitos civis estão 
preocupadas com possíveis 
casos de abuso policial no uso 
dos equipamentos, caso a lei 
seja aprovada (ABr).
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Brasil reduz desigualdade, mas ainda 
tem 2,5 milhões fora da escola

Nos últimos dez anos, o Brasil aumentou o acesso de parcelas mais vulneráveis da população à escola, 
de acordo com levantamento do movimento Todos pela Educação (TPE)

que o país tem 2.486.245 crian-
ças e jovens de 4 a 17 anos fora 
da escola. A maior parte tem 
de 15 a 17 anos, são 1.543.713 
jovens que não frequentam as 
salas de aula. “Temos que tomar 
cuidado quando se diz que es-
tamos quase universalizando. 
Esse discurso tirou pressão 
nos governos”, diz Priscila. “É 
a questão que mais deveria 
envergonhar os brasileiros, 
saber que temos 2,5 milhões de 
crianças e jovens fora da escola 
em pleno século XXI”.

O TPE estabeleceu, em 
2006, metas para melhorar 
a educação até 2022, ano do 
bicentenário da independência 
do Brasil. A primeira delas é a 
matrícula de pelo menos 98% 
das crianças e jovens de 4 a 17 
anos na escola. Para chegar 
a esse percentual, a entidade 
estabeleceu metas intermediá-
rias. Para 2015, a meta traçada 
era que o país tivesse incluído 
96,3%, índice superior à taxa 
atual de 94,2% (ABr).

há uma redução de desigual-
dade “importante, embora não 
sufi ciente”, pois mesmo que os 
indicadores tenham avançado, 
ainda estão entre essas popula-
ções as maiores concentrações 
de crianças e jovens fora da 
escola. “São aqueles que mais 
precisam da educação para 

superar a exclusão e a pobreza. 
Muitos são crianças e jovens 
com defi ciência e moradores 
de lugares ermos. Muitos têm 
gerações na família que nunca 
pisaram na escola”, diz a presi-
dente executiva do Todos pela 
Educação, Priscila Cruz.

Os dados de 2015 mostram 

Casa Hope recebe como 
doação o salário do prefeito

contribui para o aumento 
de suas reais chances de 
vida, descentralizando-os da 

doença e oferecendo espe-
rança, carinho, dignidade e 
respeito.

Cinco peixes-bois serão devolvidos 
à natureza no Amazonas

Hoje (6), antes do início 
da soltura, está prevista uma 
ação para conscientizar a co-
munidade da reserva sobre a 
importância da preservação do 
peixe-boi. Há cerca de um ano, 
o Inpa e a Ampa reintroduziram 
quatro peixes-bois à natureza no 
mesmo local. Os animais são mo-
nitorados, inclusive, com a ajuda 
de moradores da região. 

“Os animais são acompanhados 
hoje por um sistema de teleme-
tria porque há um equipamento 

fi xado na cauda do peixe-boi. 
Esse equipamento emite sinais 
pelos quais o comunitário conse-
gue encontrar o peixe-boi, saber 
a área que ele está ocupando na 
reserva. Foi feita a recaptura de 
um animal e observado que um 
deles engordou mais de 15 quilos, 
cresceu mais de 10 centímetros”, 
disse o pesquisador. “Quase 95% 
dos animais resgatados pelo 
projeto são fi lhotes, a maioria 
órfãos, já que a mãe foi abatida”, 
ressaltou (ABr).

Papa pede consciência por “inaceitável” massacre na Síria
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Esteja atento às 
mudanças

Vivemos em um 

mundo de mudanças, 

de abundância 

de informações a 

disposição para quem 

quiser consumi-las

O maior desafi o atualmen-
te não é mais saber onde 
obter informações, mas 

sim o que fazer com elas. No 
ambiente de negócios não é 
diferente. Temos hoje compa-
nhias centenárias, tradicionais 
e que há poucos anos atrás 
eram sinônimo de previsibili-
dade e estabilidade que estão 
em situação crítica. Algumas 
dessas empresas, inclusive, 
têm os dias contados se não 
se reinventarem, se não evoluí-
rem e começarem a entregar 
o que o mercado quer e não 
apenas o que elas tem para 
vender. 

Por outro lado, temos em-
presas novas, dinâmicas, que 
nasceram já com a missão 
de entregarem ao cliente 
aquilo que eles procuram. Já 
nasceram para resolver pro-
blemas existentes e, por isso, 
crescem velozmente. Que o 
digam Netfl ix, Uber, Airbnb... 
Algumas dessas empresas são 
tão inovadoras que fi ca difícil 
até serem enquadradas em 
leis e regulamentações. Temos 
ainda o caso de empresas que 
conseguiram mudanças enor-
mes comercializando pratica-
mente os mesmos produtos e 
serviços. 

É o caso da Hering, por 
exemplo, que era conhecida 
pelos produtos básicos e sem 
muito glamour e acabou se 
tornando uma empresa ver-
dadeiramente de moda, com 
crescimento sólido e que tor-
nou sua marca muito mais forte 
e valiosa. A Alpargatas com a 
famosa Havaianas também é 
um nítido exemplo de como 
transformar um produto de 
pouco apelo em um fenômeno 
mundial. 

Muitas companhias vêm 
trabalhando fortemente algo 
intangível: a sua marca. 

Tanto para poderem cobrar 

mais por seus produtos e ser-
viços quanto para poderem 
lançar produtos que não fazem 
parte do seu portfolio, mas que 
fazem sucesso, pois trazem a 
credibilidade da marca mãe. 
No entanto, não há um sinal 
que avise quando as empre-
sas precisam inovar. Depende 
unicamente da percepção dos 
gestores e de como eles inter-
pretam as informações que 
estão disponíveis. Além disso, 
é sempre incômodo efetuar 
mudanças, parar de fazer algo 
que já se está habituado e se 
lançar ao desconhecido. 

Para ter sucesso nessa mu-
dança de atuação, é preciso 
haver sincronia de toda a em-
presa para que essa mudança 
de cultura, esse movimento 
em conjunto em todas as 
esferas ganhe adesão e apoio 
de todos. O momento certo 
para se fazer essa mudança 
de atuação deve ser o quanto 
antes possível identifi que-se as 
oportunidades ou as ameaças. 
Quanto antes a companhia 
identifi car uma oportunidade 
de mercado, melhor será seu 
aproveitamento. Da mesma 
maneira, quanto antes identi-
fi car uma ameaça, mais tempo 
terá para lidar com ela. 

Tão importante quanto em 
que momento a empresa deve 
mudar é realmente cumprir a 
estratégia. Seguir fi elmente 
seus planos, uma vez que pode 
ser muito tentador voltar atrás 
e continuar fazendo o que se 
fazia antes, seja devido a uma 
melhora do mercado, seja pelas 
difi culdades encontradas no 
meio do caminho. Portanto, 
os empresários devem sempre 
equilibrar suas decisões entre 
operacionais e estratégicas. 

Decisões de curto e longo 
prazo, mas sempre lembrando-
se de que as empresas são 
entidades vivas, pulsantes e, 
cada vez mais, dinâmicas. 

(*) - É diretor de operações da GOU 
Franquias. Graduado em Relações 

Internacionais pela FAAP e com 
pós-graduação em Administração 

de Empresas pela FGV, possui mais 
de dez anos de experiência em 

franchising e varejo.

Bruno Magalhães (*)

A - Vagas de Emprego 
A Loggi, plataforma digital de entregas expressas, anuncia sua busca 
por mais de 30 novos talentos para seus times de São Paulo e Rio 
de Janeiro. Na área ligada à experiência do cliente, há vagas para 
analista, monitor e coordenador, enquanto a área comercial conta 
com 6 vagas distribuídas entre executivos de conta, consultores de 
novos negócios e desenvolvedor de Sales Force. O setor de produ-
tos, por sua vez, possui a maior oferta, contabilizando 18 vagas para 
desenvolvedores de diversos níveis. Há ainda vagas para gerente 
fi nanceiro, secretária bilíngue etc. Na sede da Loggi em Alphaville, 
Barueri (SP), mais de 200 funcionários ocupam dois amplos andares 
com ambiente descontraído Para saber mais, acesse (www.loggi.com) 
na seção Trabalhe Conosco.

B - Meia Maratona 
Os atletas que percorrem longas distâncias já podem se preparar! Estão 
abertas as inscrições para a 7ª Meia Maratona Pague Menos Campinas, 
que acontece no dia 11 de junho. Com largada às 7h00, na Av. Francisco 
Glicério, no centro da cidade, a prova novamente traz as modalidades 
10K, para quem já treina distâncias curtas e médias, e 21K para quem já 
treina e está preparado para encarar uma meia maratona. A premiação 
promete agradar os corredores que disputam os primeiros lugares do 
pódio. A expectativa dos organizadores é de atrair 3 mil participantes. 
O kit atleta contempla camiseta, chip de cronometragem e brindes dos 
patrocinadores. Inscrições podem ser feitas através do site (www.noblu.
com.br). Informações: tel. (19) 3295-8981.

C - Indicação Remunerada
A Smartia, primeira empresa do ramo de seguros com site de cotação 
e pioneira em vendas de seguros via web, acaba de fi rmar parceria 
com o aplicativo de indicação remunerada Mobdiq. A partir de agora, 
basta baixar o aplicativo, escolher o seguro e receber pelas indicações 
transformadas em negócios. A Smartia é a única corretora de seguros 
presente no Mobdiq, primeiro aplicativo que oferece recompensas 
em dinheiro aos usuários em uma ação extremamente inovadora. 
A Smartia  atende a seis mil consumidores em todo o país e conta, 
atualmente, com uma carteira composta por seguros para automóveis 
(90%), residenciais (5%) e de vida (5%) e, em 2017, vai aumentar a 
atuação em seguros residenciais, mobile, fi ança e viagem. Saiba mais 
em (www.smartia.com.br).

D - Juniores de Geotecnologia 
Está confi rmado o Encontro de Empresas Juniores de Geo como parte da 
programação dos eventos MundoGEO#Connect e DroneShow 2017, que vão 
acontecer de 9 a 11 de maio no Centro de Convenções Frei Caneca. Com o 
intuito de fortalecer redes, criar espaços de diálogo e criatividade, bem como 
proporcionar a interação entre as Empresas Juniores nacionais com StartUps, 
investidores, empresas e órgãos públicos, além de muitos outros profi ssionais 
da área de Geo e Drones, foi criado este espaço para conversas, divulgação 
e troca de ideias. As seguintes empresas já estão confi rmadas no Encontro 
de Empresas Jr de Geo: Geoplan – Unesp; ProGEO Consultoria Jr – UFPR; 
EJECart – UFCT Unesp; e Terrae Jr – Unicamp. As EJs poderão divulgar seus 
trabalhos e projetos. Inscrições pelo email (marketing@mundogeo.com).

E - Emagrecimento Consciente
Entre os dias 5 e 7 de maio, acontece o congresso “Por um Mundo Mais 
Leve”, o maior evento voltado para profi ssionais que trabalham com 
emagrecimento do Brasil, reunirá profi ssionais de diversas áreas com a 
intenção de proporcionar o debate, somar conhecimentos e aumentar o 
alcance da luta contra a obesidade no mundo. Entre os palestrantes, a 
nutricionista Gladia Bernardi, as neurocientistas Carla Tieppo e Rafaela 
Generoso e Bruno Pinheiro, especialista em marketing digital. O evento está 
vinculado ao Instituto Health Coaching, uma escola pioneira e referência 
em coaching de emagrecimento e interessa a médicos, nutricionistas, 
psicólogos, terapeutas, consultores independentes e educadores físicos. 
Outras informações no site: (http://porummundomaisleve.com.br/). 

F - Pacientes Voluntários
O Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da USP dispõe de 200 vagas para tratamento de pacientes 
voluntários em diversos grupos e projetos de pesquisa. Os tratamentos 
são gratuitos, inclusive medicações, exames laboratoriais e de imagem, 
de acordo com os serviços oferecidos. Entre eles: Crianças pré-escolares 
com medos noturnos; Depressão; Autismo; TOC; Esquizofrenia; TDAH; 
Gestantes e pós parto; Jogo patológico; Anorexia; Compulsão alimentar, 
e outros. O instituto está localizado na Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 
785, próximo ao Metrô Clínicas.

G - Trainee Corporativo
A Marisa, maior rede de moda feminina e lingerie do Brasil, abre vagas 
para o programa de trainee corporativo 2017 para trabalhar na sede 

da companhia em São Paulo. O programa é voltado para profi ssionais 
recém-formados (conclusão entre dez/2014 e dez/2016) nos cursos de 
administração, engenharias, economia, marketing e relações internacio-
nais. Além disso, os interessados devem ter perfi l de negócios, liderança, 
habilidade analítica e foco em resultados. Os aprovados passarão por 
diversas experiências, que vão desde a tradicional vivência em loja a 
um coach para suporte no desenvolvimento das competências. Para 
participar do programa, os candidatos devem se inscrever no portal: 
(http://www.veredarh.com.br/).

H - Parque da Ferrari
Amanhã (7), abrem-se os portões do primeiro parque temático da Ferrari, 
localizado a apenas uma hora ao sul de Barcelona, que terá o acelerador 
vertical mais alto e mais rápido da Europa. O PortAventura World  espera 
atrair mais de 5 milhões de visitantes graças à adição do Ferrari Land. 
As atrações no local de 70.000 mil m² incluem réplicas do Coliseu de 
Roma e campanário de São Marcos em Veneza. O parque vai oferecer 
atividades cheias de adrenalina para encantar tanto as famílias quanto 
os entusiastas da Ferrari de qualquer idade. Outras facilidades incluem 
uma pista de corrida, o Elevador de 55 metros de altura, simuladores 
de F1 e a oportunidade de viver a experiência de realizar um pit stop. 
Confi rme em (www.portaventuraworld.com).

I - Modelo de Franquia Light 
A Light Food Way, rede de franquias de alimentação saudável e light, 
tem um modelo de negócio ideal para quem gosta de ter horário fl exí-
vel: a Franquia Light. A modalidade permite que o franqueado seja um 
distribuidor de pratos congelados e sucos detox, sem a necessidade de 
um ponto comercial. O investimento total é de R$ 20 mil, com prazo 
de retorno de 10 meses. A empresa oferece delivery de refeições com 
um cardápio variado de mais de 50 pratos de comida balanceada, 
hipocalórica ou hipossódica. O consumidor pode optar por refeições 
completas (café da manhã, colação, almoço, café da tarde, jantar e 
ceia) ou simplesmente um almoço light. Mais informações: (http://
lightfoodway.com.br/site/). 

J - Regularização Tributária 
Na terça-feira (11), o chefe de equipe na Divisão de Arrecadação da 
Superintendência da Receita, Paulo Eduardo Armiliato, estará no Sin-
dicato dos Contabilistas para explicar o “Programa de Regularização 
Tributária – PRT: Adesão na Receita Federal”. A atividade é totalmente 
gratuita e terá início às 19h00 na sede da Entidade, na Praça Ramos de 
Azevedo, nº 202. Paulo Eduardo detalhará aos contribuintes, pessoas 
físicas e jurídicas, os débitos administrados pela Receita e vencidos 
até 30 de novembro de 2016,  e esclarecerá as dúvidas sobre o Pro-
grama de Regularização Tributária, explicando a forma de adesão aos 
débitos administrados pelo órgão. Inscrição no site (www.sindcont-sp.
org.br). Para se inscrever, basta acessar o site do Sindcont-SP (www.
sindcont-sp.org.br). 

A - Vagas de Emprego 
A Loggi, plataforma digital de entregas expressas, anuncia sua busca 

D - Juniores de Geotecnologia
Está confi rmado o Encontro de Empresas Juniores de Geo como parte da

Em todo o país, o Índice 
de Preços ao Consumidor - 
Classe 1 (IPC-C1), que mede 
a infl ação para famílias com 
renda até 2,5 salários mínimos, 
fi cou em 0,56% em março. A 
taxa é superior ao 0,07% de 
fevereiro. Segundo a Funda-
ção Getulio Vargas (FGV), 
o IPC-C1 acumula taxas de 
1,18% no ano e 4,24% em 12 
meses. 

A taxa do IPC-C1 em mar-
ço fi cou abaixo do Índice de 
Preços ao Consumidor – Brasil 
(IPC-BR), que mede a infl ação 
para todas as faixas de renda 
e que fi cou em 0,47% naquele 
mês. No acumulado de 12 
meses, no entanto, a taxa do 
IPC-C1 fi cou abaixo dos 4,55% 
do IPC-BR.

O avanço do IPC-C1 entre 
fevereiro e março foi impul-
sionado por acréscimos nas 
taxas de cinco das oito classes 
de despesa que compõem o 
índice, com destaque para 

Alimentos fi caram mais caros passando de uma defl ação de 

0,45% para uma infl ação de 0,60.

Pedidos de 
falência caem 
9,9% no 1º 
trimestre

Os pedidos de falência caíram 
9,9% no acumulado trimestral 
em relação ao mesmo período 
de 2016, segundo dados com 
abrangência nacional da Boa 
Vista SCPC (Serviço Central 
de Proteção ao Crédito). Man-
tida a base de comparação, as 
falências decretadas subiram 
7,6%, enquanto para os pedi-
dos de recuperação judicial e 
recuperações judiciais deferi-
das houve quedas de 15,2% e 
10,2%, respectivamente.  

Seguindo a tendência espe-
rada pela Boa Vista SCPC, os 
indicadores seguiram desace-
lerando quando observados 
pelos valores acumulados em 
12 meses. Passado o período 
de intensa retração da atividade 
econômica, redução do consu-
mo, restrição e encarecimento 
do crédito, entre outros fatores, 
as empresas passam agora a 
esboçar sinais mais sólidos 
dos indicadores de solvência, 
fato que deverá continuar, caso 
confi rmado o cenário econômi-
co mais benigno esperado pelo 
mercado.

As pequenas empresas re-
presentaram cerca de 88% dos 
pedidos de falências e 92% das 
falências decretadas. Tanto 
nos pedidos de recuperação 
judicial como nas recuperações 
judiciais deferidas, as pequenas 
empresas também corres-
pondem ao maior percentual, 
ambas com 93% da totalidade 
de casos (BV/SCPC).

O score, disponível no site 
(www.serasascore.com.
br), vai de 0 a 1.000 

pontos. Cada usuário é pon-
tuado de acordo com a análise 
de uma série de fatores, como 
pagamentos de contas em dia, 
histórico de dívidas negativa-
das, relacionamento fi nanceiro 
com empresas e dados cadas-
trais atualizados. 

Quanto mais alto o score, 
maiores são as chances de o 
cidadão honrar compromissos 
fi nanceiros nos próximos 12 
meses e ter acesso facilitado 
ao mercado de crédito. As em-
presas podem usar a pontuação 
como uma informação adicional 
para a tomada de decisão no 

O score é uma ferramenta já disseminada nas maiores 

economias do mundo.

Movimento do comércio paulistano fi cou pratica-
mente estável frente a março de 2016, com leve recuo 
de 0,3%; primeiro trimestre de 2017 registrou queda 
de 3,8%, desempenho melhor do que em janeiro 
(-5%) e fevereiro (-6,6%). O Balanço de Vendas da 
Associação Comercial de São Paulo (ACSP) aponta 
que, em março, o movimento de vendas do varejo 
paulistano fi cou praticamente estável frente a março 
de 2016, com leve recuo de 0,3%. 

Já no primeiro trimestre, o comércio da cidade 
registrou queda de 3,8% em relação a igual período 
do ano passado. Os números se referem à média dos 
dois sistemas (à vista e a prazo). Os desempenhos 
de março e do trimestre foram benefi ciados pelo dia 

útil a mais em relação a 2016 e pela base fraca de 
comparação, visto que as quedas foram de 14,5% 
e de 14,1% nos dois períodos, respectivamente, no 
ano passado. 

“Os dados refl etem o andamento do varejo, que vem 
registrando retrações cada vez menores. O setor está 
se recuperando. Menos rapidamente do que gostarí-
amos, mas está se recuperando”, diz Emílio Alfi eri, 
economista da ACSP. Em janeiro e fevereiro, as quedas 
médias foram de 5% e de 6,6%, respectivamente.  
“Embora seja clara a tendência de estabilização e alta 
do varejo – em especial por causa dos cortes na taxa de 
juros –, não signifi ca que deixaremos de ver números 
negativos no curto prazo”, pondera Alfi eri.
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Serasa lança score de crédito 
gratuito para o consumidor

Os brasileiros já podem conhecer gratuitamente seu Serasa Score, pontuação que resulta do 
relacionamento do consumidor com o mercado

no mercado para a análise de 
risco de crédito. As empresas 
podem utilizar outros que são 
desenvolvidos de acordo com 
as suas necessidades. O sco-
re para o consumidor é uma 
ferramenta já disseminada nas 
maiores economias do mundo. 
“O ideal é que o consumidor 
trate o score da mesma forma 
como trata o seu histórico 
profi ssional, onde os últimos 
cargos ocupados pelo profi ssio-
nal pesam mais na avaliação do 
empregador. No Serasa Score, 
quanto mais tempo você tiver 
sem negativação, melhor sua 
pontuação”, enfatiza José Luiz 
Rossi, presidente da Serasa 
Experian.

momento de concessão de 
fi nanciamentos, além de suas 
próprias informações para com-

por sua política de crédito. 
O Serasa Score é um dos 

modelos estatísticos existentes 

Infl ação para famílias com renda 
até 2,5 salários é de 4,24% 

alimentação, que passou de 
uma defl ação (queda de preços) 
de 0,45% para uma infl ação de 
0,60%, e para habitação, cuja 
taxa cresceu de 0,27% para 
1,22%.

Também tiveram alta na 
taxa do IPC-C1, as classes de 
despesa saúde e cuidados pes-
soais (de 0,32% para 0,61%), 

vestuário (de -0,37% para 
0,11%) e despesas diversas 
(de 0,36% para 1,01%). Três 
classes de despesa tiveram 
queda na taxa: transportes 
(de 0,72% para -0,15%), co-
municação (de -0,02% para 
-1,53%) e educação, leitura 
e recreação (de 0,67% para 
-0,19%) (ABr).

Vendas do varejo fi cam estáveis em março
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Terceirização não 
precariza o trabalho
e estimula economia

Foi positiva a 

aprovação, pela 

Câmara, do projeto 

que estabelece a 

terceirização também 

das atividades-fi m das 

empresas

Tal avanço é imprescindí-
vel. Por isso, é importan-
te desmistifi car dogmas 

negativos que permeiam o 
tema. Nesse sentido, é preciso 
deixar claro que o modelo não 
precariza o trabalho, como se 
pode observar na análise de 
algumas estatísticas taxativas: 
segundo dados do IBGE, os ser-
viços terceirizados empregam 
cerca de 22% dos trabalhado-
res formais do Brasil. 

É a atividade que mais con-
trata em nosso país, à frente 
da indústria de transforma-
ção. Além disso, a sua taxa de 
formalização é a mais elevada 
dentre os segmentos avaliados, 
com 72,1% dos recursos huma-
nos tendo carteira assinada. 
Na manufatura, esse índice é 
de 69,7%. 

É provável que a regula-
mentação agora aprovada 
favoreça ainda mais a contra-
tação formal, considerando 
que processos disciplinados 
em lei oferecem mais segu-
rança jurídica às empresas e 
estimulam práticas corretas. 
Também favorece a criação de 
postos de trabalho o fato de o 
projeto permitir a terceiriza-
ção dos serviços diretamente 
ligados ao core business das 
empresas, e não mais apenas 
das atividades-meio, como 
ocorria até agora. 

Outro estudo, a Sondagem 
Especial: Terceirização, reali-
zado em 2014 pela CNI, reforça 
o conceito de que o modelo 
não promove a precarização 
do trabalho. Vejamos: 75% 
das indústrias usam serviços 
terceirizados; dentre as que 
utilizavam, 84% pretendiam 
manter ou aumentar a sua con-
tratação nos próximos anos. 
Ou seja, a perspectiva é de que 
o segmento continue gerando 

empregos em escala crescen-
te, principalmente a partir da 
retomada do crescimento da 
economia brasileira. 

Além disso, 75% das empre-
sas que recorrem a serviços 
terceirizados verificam, de 
maneira espontânea, se a con-
tratada cumpre as obrigações 
trabalhistas, normas de saúde 
e segurança do trabalho. As 
micro e pequenas empresas 
e os microempreendedores, 
que representam parcela 
expressiva do mercado da 
terceirização, só têm a ganhar. 
Para eles, a regulamentação 
oferece segurança jurídica, 
mercado mais acessível e com 
regras transparentes e maiores 
oportunidades de se inserirem 
na produção em redes. 

Outra ideia equivocada que 
se imputa à terceirização é 
a da diminuição dos gastos 
com a folha de pagamentos. 
O conceito transcende em 
muito a esse propósito. Mais 
importante para a empresa 
que contrata os serviços é, sim, 
a redução dos custos de pro-
dução, mas mediante ganhos 
de especialização, efi ciência e 
produtividade.

Cabe, ainda, enfatizar al-
gumas vantagens da tercei-
rização: redução das ações 
na Justiça do Trabalho; mais 
segurança jurídica para empre-
sas e trabalhadores; melhoria 
da produção em rede, favore-
cendo inserção competitiva do 
Brasil na globalização; segmen-
tos com fl uxos sazonais têm no 
modelo a melhor alternativa 
para suprir suas demandas de 
recursos humanos e serviços; 
contratação de especialistas 
qualifi cados em cada área, oti-
mizando resultados em todas 
as etapas, da gestão ao chão 
de fábrica.

Em meio aos grandes pro-
blemas que hoje enfrentamos 
no Brasil, é um passo relevante 
em nossa luta pela recuperação 
da competitividade e retomada 
do crescimento.

(*) - É presidente da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil

e de Confecção.

Fernando Valente Pimentel (*)

O projeto da Câmara que 
propõe reunir dados biomé-
tricos e civis, como Registro 
Geral, Carteira Nacional de Ha-
bilitação e o título de eleitor em 
um único documento, a Identi-
fi cação Nacional, foi aprovado 
ontem (5) pela Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
do Senado. A proposta ainda 
precisa passar por votação no 
plenário da Casa.

A Identifi cação Nacional 
dispensará a apresenta-
ção dos documentos que 
lhe deram origem ou nele 
mencionados e será emitido 
pela Justiça Eleitoral, ou 
por delegação do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) a 
outros órgãos. O documento 
será impresso pela Casa da 
Moeda e usará como base de 
identifi cação o Cadastro de 
Pessoa Física (CPF).

A Identificação Nacional 
será emitida com base na Iden-
tifi cação Civil Nacional, criada 

O documento será impresso pela Casa da Moeda.

A proposta ainda precisa 
passar por votação no 
plenário e ser aprovada 

por três quintos dos senadores, 
em dois turnos de votação. Se 
aprovado no Senado, o texto é 
encaminhado para a Câmara.

O autor da proposta, senador 
Jorge Viana (PT-AC), lembrou 
que o estupro é crime hediondo 
e inafi ançável, e defendeu que 
se torne também imprescritível. 
Viana citou dados que mostram 
que mais de 70% das vítimas de 
estupro são menores de idade 
e que os agressores, em sua 
maioria, fazem parte do círculo 
de convivência do menor, o que 
difi culta a denúncia imediata do 
crime. Na justifi cativa, o sena-
dor incluiu estudo do Ipea que 
estima que ocorram no Brasil, 
por ano, 527 mil tentativas ou 
casos de estupros consumados 
e, destes, apenas 10% seriam 
reportados à polícia. 

A qualquer tempo o agressor pode ser processado

e punido pelo crime que cometeu.

A presidente do STF, ministra 
Cármen Lúcia, concedeu uma 
liminar (decisão provisória) que 
autoriza o governo federal a vol-
tar a veicular propagandas sobre 
a reforma da Previdência. No dia 
15 de março, a juíza Marciane 
Bonzanini, da 1ª Vara Federal 
de Porto Alegre, atendeu a um 
pedido de nove sindicatos do Rio 
Grande do Sul e determinou a 
suspensão das propagandas, sob 
o argumento de que não tinham 
“caráter educativo, informativo 
ou de orientação social, como 
exige a Constituição”. 

A Advocacia-Geral da União 
(AGU) recorreu no dia seguinte 
ao TRF4 argumentando que 
a campanha publicitária tem 
como objetivo esclarecer a 
sociedade sobre a situação 
fi nanceira da Previdência Social 
e a necessidade da reforma. “A 
divulgação de publicidade ins-
titucional destinada a chamar a 
atenção para tema relevante a 
ser discutido por toda a socie-

Decisão liminar foi proferida pela presidente do STF,

ministra Cármen Lúcia.

Suíça bloqueou 
R$ 3 bi na 
investigação 
da Petrobras

O Ministério Público da Suíça 
informou ontem (5) ter bloque-
ado mais de R$ 3 bilhões refe-
rente à série de investigações 
feitas por conta do escândalo 
da Petrobras. Desse montan-
te, R$ 623 milhões já foram 
devolvidas para as autoridades 
brasileiras.

O relatório mostra que as 
investigações, que iniciaram 
em 2014, já identifi caram mais 
de mil contas com valores 
suspeitos ligados ao escândalo 
de corrupção revelado pela 
Operação Lava Jato.

O MP suíço ainda lembra no 
documento a “atenção espe-
cial” dada por eles para o caso 
envolvendo a corrupção na 
Odebrecht, também revelado 
pela Lava Jato, e da prisão 
ocorrida em fevereiro de 2016 
do executivo da empresa Fer-
nando Migliaccio, que ocorreu 
na cidade de Genebra (ANSA/
COM ANSA).
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Crime de estupro pode 
se tornar imprescritível

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem (5) relatório da senadora Simone Tebet 
(PMDB-MS), favorável à proposta que torna imprescritível o crime de estupro, o que signifi ca que a 
qualquer tempo o agressor pode ser processado e punido pelo crime que cometeu

órgãos públicos e todo o aparato 
policial não conseguem alcan-
çar sequer a cifra relativa ao 
número de estupros em nosso 
país, mas nós, no Brasil, dispu-
tamos os primeiros lugares no 
mundo”, disse Viana.

Ao  apresentar parecer 
favorável, a relatora, Simone 
Tebet, argumentou que não é 
possível prever o tempo de que 
a vítima precisa para conse-
guir reagir ao trauma sofrido e 
ser capaz de buscar reparação 
judicial. “Por onde quer que 
analisemos o crime de estu-
pro, sua denúncia e punição, 
encontramo-nos sempre às 
voltas com a questão do lapso 
de tempo. Porque é esse lapso 
de tempo que fertiliza a impu-
nidade, e é essa impunidade 
que se pretende combater, ao 
tornar o estupro, como hoje é 
o racismo, um crime impres-
critível” (ABr).

“A subnotifi cação dos crimes 
de estupro ocorre devido ao 
receio que as vítimas têm de 
sofrer preconceito, superexpo-

sição ou serem revitimizadas. 
Estamos lidando com algo 
que tem muito de invisível. As 
organizações da sociedade, os 

Comissão aprova documento 
único de identifi cação nacional

pelo projeto com o objetivo de 
juntar informações de iden-
tifi cação do cidadão. A nova 
base dados será gerida pelo 
TSE, que garantirá o acesso à 
União, aos estados, ao Distrito 
Federal, aos municípios e ao 
Poder Legislativo.

O relator do projeto na CCJ, 
senador Antonio Anastasia 
(PSDB-MG), ressaltou que há 
anos se discute um novo modelo 
de identifi cação civil para uni-

fi car documentos. Segundo 
ele, se convertida em lei, a 
mudança vai facilitar a vida 
do cidadão.

“A matéria desburocratiza 
a vida do cidadão, permitindo 
que um só documento sirva 
às mais diversas situações do 
dia a dia, nas quais se exige a 
comprovação de dados pesso-
ais perante órgãos e entidades 
públicos e privados”, disse 
Anastasia (ABr).

STF libera propagandas sobre 
reforma da Previdência

dade, mais do que um direito, 
é um dever dos poderes consti-
tuídos”, justifi cou a AGU. 

O TRF4, no entanto, manteve 
a suspensão das propagandas 
do governo federal, motivo 
pelo qual a AGU recorreu ao 
STF. Em sua decisão, Cármen 
Lúcia escreveu que “a suspen-
são da campanha publicitária 
institucional levada a efeito 

pelo Governo Federal sobre a 
reforma da Previdência, espe-
cialmente quando os debates 
do Parlamento já foram há 
muito iniciados, importa risco 
de grave lesão à ordem pública 
administrativa, por subtrair da 
Administração Pública os meios 
necessários para divulgação da 
proposta de reforma, sua moti-
vação e repercussões” (ABr).

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 
da Câmara aprovou uma censura por escrito 
contra o deputado Jean Wyllys (Psol-RJ) por 
ter cuspido no também deputado Jair Bolsonaro 
(PSC-RJ). O episódio aconteceu em abril do ano 
passado, na sessão que aprovou a abertura de 
processo de impeachment contra a presidente 
Dilma Rousseff.

A decisão foi contrária ao parecer do relator 
do processo contra Wyllys, Ricardo Izar (PP-SP). 
Inicialmente, Izar havia pedido a suspensão do 
mandato do deputado do Psol-RJ por 4 meses. 
Hoje ele mudou a recomendação para suspensão 

do exercício do mandato pelo prazo de 30 dias. 
Mesmo assim, seu parecer não foi acolhido. Ele 
teve 4 votos favoráveis e 9 contra.

Coube ao deputado Julio Delgado (PSB-MG) 
ler o parecer vencedor, pela censura, que re-
cebeu 13 favoráveis e nenhum contrário. Com 
isso, o processo se esgota e não será mais levado 
ao Plenário. Caberá ao presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, proferir a censura. O processo 
administrativo contra Jean Wyllys foi proposto 
pela Mesa Diretora da Câmara, que pediu uma 
pena de seis meses de suspensão do mandato 
(Ag.Câmara).

Censura por escrito contra o 
deputado Jean Wyllys

Cartórios 
poderão ter 
que notifi car 
transferências 
de veículos

A Câmara analisa projeto que 
obriga os cartórios a notifi carem 
os Detrans da transferência de 
propriedade de veículos. Pela 
proposta, os cartórios deverão 
informar num prazo máximo 
de 30 dias a venda do veículo 
através do reconhecimento 
das fi rmas do vendedor e do 
comprador, no Certifi cado de 
Registro de Veículo (CRV).

O autor da proposta, depu-
tado Carlos Manato (SD-ES), 
afi rmou que o objetivo é des-
burocratizar o processo de 
transferência de veículos junto 
aos Detrans.

"Na hora que você vai no 
cartório e faz o documento 
de compra e venda, imediata-
mente você transfere para esse 
cartório essa condição", destaca 
o parlamentar. "O cartório en-
tão tem 30 dias para entregar 
ao Detran esse documento. A 
partir daquele momento que 
você fi zer no cartório, você 
já tira sua responsabilidade", 
acrescenta.

Para Carlos Manato, essa 
medida vai tornar o sistema 
de conferência de proprieda-
de veicular muito mais efi caz, 
diminuindo as reclamações e 
recursos administrativos e ju-
diciais relacionados a multas ou 
outros problemas com veículos 
já vendidos. A proposta está 
apensada a que tramita com ou-
tros 48 projetos que pretendem 
modifi car o Código de Trânsito 
Brasileiro e cujo parecer está 
pronto para ser votado pelo 
Plenário (Ag.Câmara).

O Senado aprovou a MP que 
criou o Cartão Reforma, um 
programa de subsídio para 
que famílias de baixa renda 
comprem materiais de cons-
trução destinados para refor-
ma, ampliação, promoção da 
acessibilidade ou à conclusão 
de imóveis. O valor do bene-
fício pode chegar a R$ 5 mil 
por família. A MP segue para 
a sanção presidencial.

Segundo o texto, têm direito 
ao Cartão Reforma as famílias 
com renda mensal de até R$ 
2,8 mil. Nesse valor devem 
ser incluídos benefícios de 

programas de transferência de 
renda, como o Bolsa-Família, 
mas excluídos os créditos de 
outros programas habitacio-
nais. 

O valor destinado a cada 
família pode variar entre R$ 2 
mil e R$ 5 mil, a depender de 
critérios que serão elaborados 
em regulamentação posterior 
do Ministério das Cidades. A 
distribuição será operaciona-
lizada pela Caixa Econômica 
Federal. Os benefi ciários re-
ceberão o valor na forma de 
crédito para usar na compra 
dos produtos (Ag. Senado).

Senado aprova criação 
do Cartão Reforma

Divulgação

A MP segue para a sanção presidencial.

O uso do FGTS para compra 
de imóveis na planta é uma pro-
posta que deve ser considerada 
pelo governo, disse ontem (5) o 
senador Valdir Raupp (PMDB-
RO). A sugestão lhe foi feita 
pelo servidor público Milton 
Córdova, que procurou seu ga-
binete. O parlamentar observou 
que a lei não permite o uso do 
FGTS para o pagamento de par-
celas de imóveis em construção, 
o que inviabiliza a aquisição a 
preços mais acessíveis.

O senador disse que já enca-
minhou a proposta ao ministro-

chefe da Casa Civil, Eliseu 
Padilha, e aos ministros da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
e das Cidades, Bruno Araújo. 
Além disso, Raupp comunicou 
que também apresentará a 
ideia ao presidente da Repú-
blica, Michel Temer, por con-
siderar que a medida merece 
ser avaliada pelos técnicos do 
governo federal. "Não tenho 
dúvida de que a recuperação 
de nossa economia passa pela 
colaboração entre a iniciativa 
privada e o governo federal 
(Ag.Senado).

Uso do FGTS para compra de 
imóveis na planta
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Ativo Nota           2015           2014
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5 2.950.918 2.872.943
Impostos à recuperar 6.903 2.737
Títulos a receber 101 -
Doação de colaboradores a receber - 57.990
Adiantamentos 67.053 16.470
Terrenos disponíveis para venda 6 48.294 -
Despesas antecipadas        14.723                 -

Total ativo circulante 3.087.992 2.950.140
Não circulante
Imobilizado 7 19.491.202 15.850.234
Intangível             107                 -

Total do ativo não circulante 19.491.309 15.850.234

Total do ativo 22.579.301 18.800.374

Passivo Nota           2015           2014
Circulante
Fornecedores 90.045 311.784
Salários e encargos sociais 8 32.153 82.714
Férias e encargos a pagar 9 132.678 98.327
Obrigações tributárias 10 27.454 62.549
Outras obrigações 13.511 6.127
Projetos a executar - Fucondi 11        70.051                  -

Total do passivo circulante 365.892 561.501
Não circulante
Receitas diferidas - Doação Imoveis 12 348.415 -
Empréstimos de terceiros 13 3.564.033 1.600.000
Fucondi - Imobilizado 11        61.214                  -

Total do passivo não circulante 3.973.662 1.600.000
Total do passivo   4.339.554   2.161.501
Patrimônio líquido 14
Patrimônio social 16.638.873 12.805.727
Superávits dos exercícios   1.600.874   3.833.146

Total do patrimônio líquido 18.239.747 16.638.873
Total do passivo e patrimônio líquido 22.579.301 18.800.374

Demonstrações de resultados Exercício findos
em 31 de dezembro de 2015 e 2014 - (Em Reais)

ASSOCIAÇÃO FEMININA DE ESTUDOS SOCIAIS E UNIVERSITÁRIOS - AFESUASSOCIAÇÃO FEMININA DE ESTUDOS SOCIAIS E UNIVERSITÁRIOS - AFESUASSOCIAÇÃO FEMININA DE ESTUDOS SOCIAIS E UNIVERSITÁRIOS - AFESUASSOCIAÇÃO FEMININA DE ESTUDOS SOCIAIS E UNIVERSITÁRIOS - AFESUASSOCIAÇÃO FEMININA DE ESTUDOS SOCIAIS E UNIVERSITÁRIOS - AFESU
CNPJ 60.428.646/0001-04

Balanço Patrimonial do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2015 Comparativo ao do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2014 - (Em Reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras - (Em milhares de Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Receitas operacionais líquidas Nota           2015           2014
Doações de pessoas físicas 1.036.307 4.023.812
Doações de pessoas jurídicas 337.436 1.355.510
Doações de bens Imoveis 4.451 -
Promoções diversas 17 840.037 604.732
Projeto Fucondi 11 318.912 360.563
Outras receitas 18 1.312.270 508.593
Prestação de serviços - gratuidades 19 2.899.440 -
Voluntários 20 178.010 -
Outras receitas 7   1.236.663                 -

8.163.526 6.853.210
Custos e despesas operacionais
Pessoal, encargos sociais e benefícios 21 (1.660.147) (1.228.704)
Gerais e Administrativas 22 (1.590.078) (1.475.780)
Prestação de serviços - Gratuidades 19 (2.899.440) -
Voluntários 20 (178.010) -
Depreciações e Amortizações    (227.801)    (473.505)

(6.555.476) (3.177.989)
Superávit operacional antes
  do resultado financeiro 1.608.050 3.675.221
Resultado financeiro, líquido
Receitas financeiras 335.185 188.245
Despesas financeiras    (342.361)      (30.320)

(7.176) 157.925
Superávit do exercício 1.600.874 3.833.146

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações de resultados abrangentes
Exercício findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 - (Em Reais)

          2015           2014
Superávit do exercício 1.600.874 3.833.146
Resultados abrangentes                 -                 -
Resultado abrangente total do exercício 1.600.874 3.833.146

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Exercício findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 - (Em Reais)
(Déficit) Total do

Patrimônio  superávit patrimônio
          social acumulado        líquido

Saldo em 1º de janeiro de 2014 12.335.960 256.263 12.592.223
Incorporação do déficit do exercício 256.263 (256.263) -
Superávit do exercício - 3.833.146 3.833.146
Ajustes patrimoniais        213.505                    -        213.505

Saldo em 31 de dezembro de 2014 12.805.727 3.833.146 16.638.873
Incorporação do superávit do exercício 3.833.146 (3.833.146) -
Superávit do exercício                    -      1.600.874     1.600.874

Saldo em 31 de dezembro de 2015 16.638.873 1.600.874 18.239.747
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercício findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 - (Em Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais Nota           2015           2014
Superávit do exercício 1.600.874 3.833.146
Depreciação e amortização do período 7 227.801 473.505
Ajustes patrimoniais - 213.504
Juros sobre emprestimos      264.033                  -

2.092.708 4.520.155
(Aumento)/redução nos ativos em:
Impostos à recuperar (4.166) (893)
Títulos a Receber (101) -
Doação de Colaboradores a Receber 57.990 35.388
Adiantamentos (50.583) 6.966
Terrenos Disponíveis para Venda (48.294) -
Despesas Antecipadas (14.723) -

Aumento/(redução) nos passivos em:
Fornecedores (221.739) 245.444
Salários e encargos sociais (50.561) 1.978
Férias e encargos a pagar 34.351 8.300
Obrigações tributárias (35.095) 1.634
Outras obirgações 7.384 (212.290)
Projetos a executar 70.051 -
Receitas diferidas 348.415 -
Fucondi - Imobilizado        61.214                  -

Caixa liquido proveniente
  das atividades operacionais   2.246.851   4.606.682
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aquisição de ativo imobilizado/intangível  (3.868.876)  (4.236.062)

Caixa líquido utilizado
  nas atividades de investimento  (3.868.876)  (4.236.062)
Fluxo de caixa de atividades de financiamentos
Recursos provenientes
  da captação de emprestimos   1.700.000      300.000

Caixa líquido proveniete
  das atividades de financiamentos   1.700.000      300.000
Aumento líquido em caixa
  e equivalentes de caixa 77.975 670.620
Demonstração do aumento do caixa
  e equivalentes de caixa
No início do exercício 2.872.943 2.202.323
No fim do exercício   2.950.918   2.872.943

77.975 670.620
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. Contexto operacional: A Associação Feminina de Estudos Sociais e
Universitários “AFESU” (Entidade), fundada em 8 de maio de 1963, com
sede nesta comarca e cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, é uma
associação civil de natureza filantrópica que, com caráter beneficente e
sem fins lucrativos, se propõe promover obras de assistência social,
educativas e culturais, sem distinção de sexo, raça, cor, credo religioso ou
político. A Entidade é composta pelas seguintes unidades:
Sede 60.428.646/0001-04
Centro de Estudos Universitários - Jacamar 60.428.646/0002-87
Centro Cultural Vereda 60.428.646/0003-68
Centro Social Morro Velho - CSMV 60.428.646/0004-49
Centro de Convivência Casa do Moinho 60.428.646/0005-20
Escola de Lar, Cultura e Administração Pontal 60.428.646/0006-00
Centro Cultural Angra 60.428.646/0008-72
Centro de Capacitação Profissional Veleiros 60.428.646/0011-78
Centro de Convivência Casa da Serra 60.428.646/0012-59
Centro de Convivência Caseta 60.428.646/0013-30
Para o cumprimento do seu fim social, a Entidade poderá fomentar, sus-
tentar e dirigir: (a) estabelecimentos destinados à promoção social, cultu-
ral e religiosa do povo; (b) residências para estudantes universitários; (c)
centros de capacitação profissional, formação para operários, trabalhado-
res da terra, e outros empregados; (d) cursos técnicos em hotelaria, en-
fermagem e áreas afins; (e) creches infantis, centros de educação para a
infância, juventude e adultos, de todos os graus, pertencentes a todas as
camadas sociais; (f) centros de formação do voluntariado; (g) bibliotecas
e livrarias populares; (h) dispensários médicos e obras de assistência e
amparo a famílias carentes; (i) obras de outras sociedades que tenham
finalidades análogas; (j) quaisquer outras obras consentâneas com os
fins sociais; 2. Base de preparação: a. Declaração de conformidade:
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil. A emissão das demonstrações finan-
ceiras foi aprovada pela Administração em 10 de março de 2017. b. Base
de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com
base no custo histórico, exceto pelos instrumentos financeiros não-deri-
vativos registrados por meio do resultado. c. Moeda funcional e moeda
de apresentação: Estas demonstrações financeiras estão apresentadas
em Reais, que é a moeda funcional da Entidade. Todos os saldos foram
arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de ou-
tra forma. d. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das de-
monstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e pre-
missas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores repor-
tados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais po-
dem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistos
de uma maneira contínua. Revisões com relação as estimativas contá-
beis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e
em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre incertezas
sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de re-
sultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro estão
incluídas na seguinte nota explicativa: • Nota 7 - Ativo imobilizado. •
Nota 16 - Provisões para contingências. 3. Principais políticas contá-
beis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido apli-
cadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas
demonstrações financeiras. a. Instrumentos financeiros: (i) Ativos fi-
nanceiros não derivativos: A Entidade reconhece os recebíveis e depó-
sitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ati-
vos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da ne-
gociação na qual a Entidade se torna uma das partes das disposições
contratuais do instrumento. A Entidade tem seus ativos e passivos finan-
ceiros não derivativos registrados pelo valor justo por meio do resultado.
Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado: Um
ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso
seja classificado como mantido para negociação e seja designado como
tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são de-
signados pelo valor justo por meio do resultado se a Entidade gerencia
tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus
valores justos de acordo com a gestão de riscos documentada e a estra-
tégia de investimentos da Entidade. Os custos da transação, após o reco-
nhecimento inicial, são reconhecidos no resultado como incorridos. Ati-
vos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são
medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são
reconhecidas no resultado do exercício. Recebíveis: Recebíveis são ati-
vos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cota-
dos no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo va-
lor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o
reconhecimento inicial, os recebíveis são medidos pelo custo amortizado
através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por
redução ao valor recuperável. Os recebíveis abrangem outros créditos.
Recurso vinculados a projetos: Os recursos vinculados a projetos abran-
gem saldos de caixa e bancos conta movimento e aplicações financeiras
e estão demonstrados conforme nota explicativa 11. Passivos financeiros
não derivativos: Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente
na data de negociação na qual a Entidade se torna uma parte das disposi-
ções contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro
quando tem suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou vencida.
A Entidade tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: forne-
cedores e outras obrigações. Tais passivos financeiros são reconhecidos
inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação
atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros
são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos.
(ii) Instrumentos financeiros derivativos: Não houve operações com
instrumentos financeiros derivativos durante os exercícios de 2015 e
2014, incluindo operações de hedge. b. Apuração do resultado e reco-
nhecimento das receitas e despesas incentivadas: O reconhecimento
das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o regime
contábil de competência de exercício e de acordo com a NBC TG 07 -
Subvenção e assistências governamentais. Os valores recebidos e em-
pregados de projetos incentivados (FUCONDI) são registrados da se-
guinte forma: • Recebimento dos recursos: Quando ocorre o recebi-
mento de recursos é reconhecido o débito de recursos vinculados a proje-
tos e o crédito de projetos a executar no passivo circulante. • Consumo
como despesa: Quando ocorrem os gastos dos recursos incentivados,
são reconhecidas as despesas correspondentes, sendo as despesas reco-
nhecidas em contrapartida ao débito do passivo de projetos vinculados a
executar. As receitas de doações são reconhecidas no resultado quando re-
cebidas, e têm finalidade de custear as atividades da Entidade. c. Imobili-
zado: (i) Reconhecimento e mensuração: Itens do imobilizado são
mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de
depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável
(impairment) acumulado, quando necessário. (ii) Depreciação: A depreci-
ação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou
outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vi-
das úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado. As vidas úteis
estimadas para os períodos correntes e comparativos são as seguintes:

                  2015       2014
Edificações de 20 a 40 anos 5 anos
Instalações (incorporada às edificações em 2015) de 20 a 40 anos 10 anos
Equipamentos de processamento de dados 3,5 anos 5 anos
Máquinas, móveis e utensílios 7 anos 10 anos
Veículos 7 anos 5 anos
Benfeitorias em imóveis de ternceiros 5 anos 5 anos
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão
revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes
são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. As vidas
úteis foram avaliada por empresa especializada independente e revisada
pela Associação. d. Redução ao valor recuperável: (i) Ativos finan-
ceiros: Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do
resultado é avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evi-
dência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um
ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indi-
ca que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ati-

vo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de
caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira
confiável. A Administração da Entidade não identificou qualquer evidência
que justificasse a necessidade de provisão. e. Provisões e passivos
circulantes e não circulantes: Uma provisão é reconhecida no balanço
patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída
como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso eco-
nômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valo-
res conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos corres-
pondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data do balan-
ço patrimonial. f. Demais ativos circulantes e não circulantes: São de-
monstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando
aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias incorri-
das até a data dos balanços. g. Receitas e despesas financeiras: As re-
ceitas financeiras abrangem basicamente as receitas de juros sobre apli-
cações financeiras. As despesas financeiras abrangem, basicamente, as
tarifas bancárias cobradas pelas instituições financeiras. h. Receitas
com trabalhos voluntários: Conforme estabelecido na Interpretação
ITG 2002 (R1) -Entidade sem Finalidade de Lucro, a Entidade a partir do
exercício de 2015 passou a valorizar as receitas com trabalhos voluntári-
os, inclusive de membros integrantes de órgãos da administração sendo
mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração os montantes
que a Entidade haveria de pagar caso contratasse estes serviços em
mercado similar. As receitas com trabalhos voluntários são reconhecidas
no resultado do exercício em contrapartida a despesas operacionais tam-
bém no resultado do exercício. Em 31 de dezembro de 2015 a Entidade
registrou o montante de R$ 178.010 referente a trabalhos voluntários.
i. Informações por segmento: Os resultados de segmentos que são re-
portados aos associados da Entidade incluem itens diretamente atribuí-
veis ao segmento, bem como aqueles que podem ser alocados em bases
razoáveis. j. Ativos mantidos para venda: Os ativos não correntes, ou
grupos mantidos para venda ou distribuição contendo ativos e passivos,
são classificados como mantidos para venda se for altamente provável
que serão recuperados primariamente através de venda ao invés do uso
contínuo. Os ativos mantidos para venda são geralmente mensurados
pelo menor valor entre o seu valor contábil e o valor justo menos as des-
pesas de venda. As perdas por redução ao valor recuperável apurados na
classificação inicial como mantidas para venda ou para distribuição e os
ganhos e perdas subsequentes sobre renumeração, são reconhecidos no
resultado. Uma vez classificados como mantidos para venda, ativos in-
tangíveis e imobilizado não são mais amortizados ou depreciados, e qual-
quer investimento mensurado pelo método da equivalência patrimonial
não é mais sujeito à aplicação do método. Em 31 de dezembro de 2015, o
saldo representa o ativo avaliado pela Administração e classificado como
mantidos para venda pelo valor residual contábil na data do balanço, visto
que as avaliações feitas apontaram valor de mercado líquido de comis-
sões e custos para comercialização foram substancialmente equivalentes
ao valor residual contábil de R$ 48.294 classificados na rúbrica de terre-
nos mantidos para venda. k. Gerenciamento de risco financeiro: A En-
tidade apresenta exposição aos seguintes riscos advindos dos usos de
instrumentos financeiros: • Risco de liquidez, • Risco de mercado. A En-
tidade apresenta informações sobre a exposição de cada um dos riscos
supramencionados, os objetivos da Entidade, políticas e processos para
manutenção e gerenciamento de risco na Nota Explicativa nº 24. Estru-
tura do gerenciamento de risco: As políticas de gerenciamento de ris-
co da Entidade são estabelecidas para identificar e analisar os riscos en-
frentados, para definir limites. As políticas e sistemas de gerenciamento
de riscos são revisados frequentemente para refletir mudanças nas con-
dições de mercado e nas atividades da Entidade. l. Novas normas e in-
terpretações ainda não adotadas: Uma série de novas normas, altera-
ções de normas e interpretações serão efetivas para exercícios iniciados
após 1º de janeiro de 2016 e não foram adotadas na preparação destas
demonstrações financeiras. Aquelas que podem ser relevantes para a En-
tidade estão mencionadas abaixo. A Entidade não planeja adotar estas
normas de forma antecipada. IFRS 9 Financial Instruments (Instru-
mentos Financeiros): A IFRS 9, publicada em julho de 2014, substitui
as orientações existentes na IAS 39 Financial Instruments: Recognition
and Measurement (Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e
Mensuração). A IFRS 9 inclui orientação revista sobre a classificação e
mensuração de instrumentos financeiros, incluindo um novo modelo de
perda esperada de crédito para o cálculo da redução ao valor recuperável
de ativos financeiros, e novos requisitos sobre a contabilização de hedge.
A norma mantém as orientações existentes sobre o reconhecimento e
desreconhecimento de instrumentos financeiros da IAS 39. A IFRS 9 é
efetiva para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018, com
adoção antecipada permitida. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis
ainda não emitiu pronunciamento contábil ou alteração nos pronuncia-
mentos vigentes correspondentes a todas as novas IFRS. Portanto, a ado-
ção antecipada dessas IFRS não é permitida para entidades que divulgam
as suas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. 4. Segmentos Operacionais: As informações por
segmentos estão sendo apresentadas em relação às áreas de atuação da
Entidade e suas filiais que foram identificadas com base na sua estrutura
de gerenciamento e nas informações gerenciais internas utilizadas pelos
principais tomadores de decisão da Entidade. Os resultados por segmen-
to consideram os itens diretamente atribuíveis ao segmento, assim como
aqueles que possam ser alocados em bases razoáveis. A Entidade possui
três segmentos reportáveis, conforme descrito abaixo, que são as áreas
de atuação da Entidade. As unidades mantidas oferecem diferentes produ-
tos e serviços e são administradas separadamente. Para cada uma das
mantidas, a Entidade analisa os relatórios internos frequentemente. O se-
guinte resumo descreve as operações em cada um dos segmentos
reportáveis da Entidade: • Assistência social - Dentro do segmento de As-
sistência Social, a Entidade trabalha no acolhimento, na defesa e na garantia
dos direitos de crianças, adolescentes, adultos e idosos. • Objetivo: possibi-
litar a ampliação do universo informacional,artístico e cultural de crianças e
adolescentes,bem como estimular o desenvolvimento de habilidades e talen-
tos que favoreçam a formação cidadã. Desenvolver tencinas e habilidades
para cuidadores de idosos e/ou pessoas com deficiência.
Projetos desenvolvidos Número de beneficiários em 2016
Projeto Aprender 52
Projeto primeiro emprego 55
Projeto Vida 62
Sabor e saberes 29
Recepção 56
Projeto fim de semana 174
Crescer e aprender 34
Orientação profissional 22
Assistencia Familiar 26
As atividades são desenvolvidas nas seguintes Casas: Morro Velho, Pontal,
Velereiros, Centro de capacitação Moinho e Espaço Moinho.
• Educação - Unidades que estão inseridas na educação oferecendo curso de
ensino profissionalizante. As atividades são desenvolvidas nas seguintes Casas:
Centro de Capacitação Moinho e Veleiros.
Cursos Número de beneficiários em 2016
Curso técnico de enfermagem 34
Curso técnico de cosinha 11
Curso técnico de hospedagem 9
• Outras atividades - As atividades são desenvolvidas nas seguintes Casas: An-
gra, Casa da Serra, Centro de Convivência Moinho, Jacamar, La Caseta, Sede e
Vereda. • Objetivo: Oferecer treinamento para jovens estudantes para planeja-
mento e exeução de projetos sociais
Cursos Número de beneficiários em 2016
Formação para voluntariado 120
A política contábil de segmentos divulgáveis são as mesmas descritas na
nota explicativa às demonstrações financeiras, nota explicativa n° 3i. No
quadro abaixo, são demonstrados os resultados dos segmentos reportáveis
operacionais da Entidade, em conformidade a Lei 12.101/2009. O desempe-
nho é avaliado com base no resultado do segmento, como incluído nos re-
latórios internos que são analisados pelas Associadas da Entidade.

                                                                                             2015                                                                                     2014
Assistência Assistência Outras Assistência Assistência Outras  
          Social Educacional Atividades         Total           Social Educacional Atividades          Total

Receitas operacionais
Donativos de pessoas físicas 109.632 120.886 805.789 1.036.307 956.034 168.936 2.898.842 4.023.812
Donativos de pessoas jurídicas 151.972 122.042 63.422 337.436 79.918 53.279 1.222.313 1.355.510
Donativos Bens Imoveis - - 4.451 4.451 - - - -
Promoções Diversas 308.975 177.329 353.733 840.037 467.501 137.231 - 604.732
Fucondi 318.912 - - 318.912 360.563 - - 360.563
Outras receitas 324.797 51.250 936.223 1.312.270 118.145 25.171 365.277 508.593
Prestação de serviços - Gratuidades 2.735.400 164.040 - 2.899.440 - - - -
Voluntarios 87.284 40.581 50.145 178.010 - - - -
Reversões 1.035.354 - 201.309 1.236.663 - - - -
Total de receitas 5.072.326 676.128 2.415.072 8.163.526 1.982.161 384.617 4.486.432 6.853.210
Custos operacionais
Pessoal, encargos sociais e benefícios (1.055.642) (329.620) (274.885) (1.660.147) (694.087) (281.643) (252.974) (1.228.704)
Gerais e Administrativas (697.629) (136.262) (756.187) (1.590.078) (647.200) (188.653) (639.927) (1.475.780)
Prestação de serviços - Gratuidades (2.735.400) (164.040) - (2.899.440) - - - -
Voluntarios (87.284) (40.581) (50.145) (178.010) - - - -
Depreciações e Amortizações (101.699) (2.013) (124.089) (227.801) (98.161) (30.952) (344.392) (473.505)
Total de custos (4.677.654) (672.516) (1.205.306) (6.555.476) (1.439.448) (501.248) (1.237.293) (3.177.989)
Superávit operacional
  antes do resultado financeiro 394.672 3.612 1.209.766 1.608.050 542.713 (116.631) 3.249.139 3.675.221
Receitas financeiras 156.318 32.764 146.104 335.186 99.072 3.307 85.866 188.245
Despesas financeiras (5.081) (3.024) (334.257) (342.362) (6.988) (2.240) (21.092) (30.320)
Resultado financeiro 151.237 29.740 (188.153) (7.176) 92.084 1.067 64.774 157.925
Superávit do exercício 545.909 33.352 1.021.613 1.600.874 634.797 (115.564) 3.313.913 3.833.146

Imobilizado Equipa- Benfei-
Insta- em Máquinas, mentos torias em Obras
lações andamento móveis e proc. de imóveis de em

Terrenos Edificações Instalações  Fucondi       Fucondi Veículos  utensílios     dados     terceiros  andamento           Total
Custo
Saldo em 1º/01/2014 65.000 10.633.735 193.873 - - 54.500 768.553 246.070 295.509 4.379.625 16.636.865
Adições - - - 2.692 136.445 85.000 27.561 4.317 - 3.980.047 4.236.062
Transferências - 1.602.720 - - - - - - - (1.602.720) -
Baixas - - - - - - - - - -
Saldo em 31/12/2014 65.000 12.236.455 193.873 2.692 136.445 139.500 796.114 250.387 295.509 6.756.952 20.872.927
Adições 52.338 420.709 - - - 24.900 46.711 - - 2.304.859 2.849.517
Transferências 3.254.569 (2.817.829) (193.873) (2.692) (136.445) - - - 5.510 (109.240) -
Transferência para
  disponível para venda - (48.294) - - - - - - - - (48.294)
Baixas - - - - - - - - - (168.516) (168.516)
Saldo em 31/12/2015 3.371.907 9.791.041 - - - 164.400 842.825 250.387 301.019 8.784.055 23.505.634
Depreciação
Saldo em 1º/01/2014 - (3.294.735) (193.873) - - (43.600) (692.990) (228.920) (95.070) - (4.549.188)
Adições - (398.608) - - - (15.150) (42.384) (5.542) (11.821) - (473.505)
Baixas - - - - - - - - - - -
Saldo em 31/12/2014 - (3.693.343) (193.873) - - (58.750) (735.374) (234.462) (106.891) - (5.022.693)
Adições - (165.206) - - - (15.709) (30.831) (11.956) (4.099) - (227.801)
Ajustes - 972.475 - - - 32.868 164.072 40.121 26.526 - 1.236.062
Transferências - (193.873) 193.873 - - - - - - - -
Saldo em 31/12/2015 - (3.079.947) - - - (41.591) (602.133) (206.297) (84.464) - (4.014.432)
Valor contábil
Em 31/12/2014 65.000 8.543.112 - 2.692 136.445 80.750 60.740 15.925 188.618 6.756.952 15.850.234
Em 31/12/2015 3.371.907 6.711.094 - - - 122.809 240.692 44.090 216.555 8.784.055 19.491.202

5. Caixa e equivalente de caixa           2015           2014
Caixa 8.139 4.157
Bancos conta corrente 51.345 87.699
Aplicações financeiras  2.981.434  2.781.087

 2.950.918  2.872.943
As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamen-
te conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos a
um insignificante risco de mudança de valor. Esses investimentos finan-
ceiros referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancári-
os e fundos de renda fixa e são remunerados às taxas que variam entre
90% a 95% do Certificado de Depósito Interbancário - CDI (95% a 99%

do Certificado de Depósito Interbancário - CDI em 2014). 6. Terrenos
Disponíveis para Venda: Os ativos apresentados como mantidos para
venda foram reclassificados do ativo imobilizado pelo seu valor residual
após a aprovação, em dezembro de 2015 pela administração, da venda de
2 (dois) terrenos, sendo: a) localizado no município de Indaiatuba/SP, e b)
localizado no município de São Paulo no bairro de Parelheiros. Em se-
tembro de 2016 o terreno de Indaituba foi vendido pelo valor de R$ 200
mil. O terreno de Parelheiros ainda está em negociação. 7. Ativo imobi-
lizado: As movimentações do custo e da depreciação do imobilizado nos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 estão demonstradas
nos quadros abaixo:

(a) Transferência disponível para venda: conforme nota explicative 6, o item foi
reclassificado para “disponível para venda” e a venda foi concretizada em setem-
bro de 2016. (b) Ajustes: Visando o atendimento integral ao pronunciamento téc-
nico CPC 27 - Ativo Imobilizado, a partir do exercício de 2015, a Entidade alterou
a política contábil relacionada ao reconhecimento e avaliação da vida útil dos ati-
vos imobilizados. A correção de tal prática visa também buscar a consistência
com entidades semelhantes que possuem atividades que necessitem do seu ati-
vo imobilizado para gestão e operação das suas atividades. No entanto, a Entida-
de optou pela adequação da política contábil de forma prospectiva, reconhecendo
no resultado do exercício o efeito da mudança de política contábil, não observan-
do a correção de períodos anteriores de forma retrospectiva, conforme requerido
pelo CPC n° 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de
Erro. O efeito total de anos anteriores registrado no resultado do exercício foi de
R$ 1.236.062, registrado em contrapartida nas rubricas de “Imobilizado” no ativo
e em “Outras receitas” no resultado.
8. Salários e encargos sociais           2015           2014
Salários a pagar 3.902 60.518
INSS a recolher 8.843 8.093
FGTS a recolher 12.260 9.835
Contribuição sindical a recolher 66 171
PIS folha de salário a recolher 1.363 1.620
Imposto de renda retido na fonte a recolher 3.241 2.359
Outras obrigações          2.478             118

       32.153        82.714
9. Férias e encargos a pagar           2015           2014
Provisão de férias 121.723 90.208
FGTS sobre provisão de férias 9.738 7.217
PIS folha de salário sobre provisão de férias          1.217             902

     132.678        98.327
10. Obrigações tributárias           2015           2014
INSS retido de fornecedores a recolher 21.912 21.640
ISS retido a recolher 3.237 1.236
PIS, Cofins e contribuição social retido a pagar 1.564 34.624
Imposto de renda retido a pagar             741          5.049

       27.454        62.549
11. Projetos a executar - Fucondi: A seguir apresentamos a movimentação do
FUCONDI (Fundo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente de Cotia) demonstrando o total de recursos recebidos pela Entidade e os
rendimentos financeiros desses recursos, bem como os montantes utilizados na
execução do projeto (consumo).

          2015           2014
Repasse 450.177 360.563
Recurso Aplicado (318.912) (206.813)
Ativo Imobilizado (61.214) (139.138)
Obrigações a pagar (fornecedores e trabalhistas)                 -      (14.612)

       70.051                 -
12. Receitas diferidas - doações de imóveis           2015           2014
Doações Casa São Sebastião 91.805 -
Doações Terrenos São Sebastião 52.338 -
Doação Apto José Antonio Coelho 228 SP/SP 208.723 -
Diferido       ( 4.451)                 -

     348.415                 -
Trata-se de bens recebidos em doações, cuja contrapartida encontra-se no imo-
bilizado. A receita é reconhecida no resultado na mesma proporção da deprecia-
ção, em conformidade com a NBC TG 07.
13. Empréstimos                                               2015         2014

Juros/
Atua-

        Prazo      Taxa        Total lizações Principal        Total
AEC -
 Associação de
 Empreendorismo  71
 Culturais meses INCC 1.737.069 137.069 - 1.600.000
SECCA -
 Sociedade IPCA
 de Estudos mensal
 Cientificos 76 meses + juros
 Culturais e Ago/2015 à 1% a.a.
 Artisticos  Dez/2021  juros 1.826.964   126.964 1.700.000               -

3.564.033 264.033 1.700.000 1.600.000
Contratos de mútuos firmados com entidades sem fins lucrativos parcei-
ras, para financiamento das obras de reformas. 14. Patrimônio líquido: O
patrimônio social da Entidade é empregado integralmente nos seus objeti-
vos sociais, e formado pelo superávit e/ou déficits acumulados. 15. Remu-
neração da Administração: O Estatuto Social da Entidade possui previ-
são de não remuneração dos membros do Conselho e remuneração dos
membros da Diretoria Executiva. A Entidade não distribui parcelas de
patrimônio ou renda a qualquer título, e aplicam integralmente no País os
recursos destinados à manutenção de suas atividades. 16. Provisão para
contingências: A Entidade, no curso normal de suas atividades, está su-
jeita a processos judiciais de natureza tributária, trabalhista e cível. A Ad-
ministração, apoiada na opinião de seus assessores legais e, quando apli-
cável, fundamentada em pareceres específicos emitidos por especialistas
na mesma data, avalia a expectativa do desfecho dos processos em anda-
mento e determina a necessidade ou não da constituição de provisão para
contingências. Riscos avaliados como perdas possíveis: Os valores das
contingências, de natureza trabalhista consideradas como perdas possíveis
pelos assessores jurídicos da Entidade no montante de R$ 12.000, não es-
tão provisionados tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no
Brasil não requerem sua contabilização.
17. Promoções Diversas           2015           2014
Créditos nota fiscal paulista 551.372 -
Festas e eventos 287.393 604.732
Outros          1.272                 -

     840.037      604.732
18. Outras Receitas           2015           2014
Outras receitas para custeio / bazar 1.278.385 428.694
Outras receitas diversas 18.961 -
Aluguéis 14.842 -
Venda de imobilizado - 79.899
Reembolso de despesas               82                 -

  1.312.270      508.593
19. Prestação de serviços gratuidades           2015           2014
Gratuidade assistencial 2.735.400 -
Gratuidade educacional      164.040                 -

2.899.440 -
A Entidade, a partir do exercício de 2015, passou a valorizar os serviços presta-
dos gratuitamente nos segmentos de assistência social e educação. As receitas
com “gratuidades” são reconhecidas no resultado do exercício em contrapartida
a despesas operacionais também no resultado do exercício.
Gratuidade Assistencial

Benefi- Total de Total de
Unidade Projeto                        .    ciárias bolsa mês bolsas ano
Morro Velho 1º Emprego 87 R$ 42.195 R$ 506.340

Aprender 33 R$ 16.005 R$ 192.060
Crescer e Aprender 30 R$ 14.550 R$ 174.600
Orientação Profissional 21 R$ 10.185 R$ 122.220

CCP Moinho 1º Emprego 44 R$ 21.340 R$ 256.080
Projeto Final de semana 120 R$ 58.200 R$ 698.400
Sabor e Saberes 28 R$ 13.580 R$ 162.960
Projeto Vida 51 R$ 24.735 R$ 296.820

Veleiros Assistente Familiar 56 R$ 27.160 R$ 325.920
470 R$ 227.950 R$ 2.735.400

Gratuidade Educacional
Nº Bene- % Bene- Total de Total de
  ficiários ficiados Bolsas mês  Bolsas ano

Acima de um salário e meio 5 15% R$ 1.900 R$ 22.800
Técnico em Hospedagem 2 6% R$ 660 R$ 7.920
Técnico em Cozinha 1 3% R$ 380 R$ 4.560
Técnico em Efermagem 2 6% R$ 860 R$ 10.320
Até um salário, salário e meio 29 85% R$ 11.770 R$ 141.240
Técnico em Hospedagem 3 9% R$ 990 R$ 11.880
Técnico em Cozinha 8 24% R$ 3.040 R$ 36.480
Técnico em Efermagem             18        53%       R$ 7.740      R$ 92.880
Total de gratuidades 34 100% R$ 13.670 R$ 164.040
20. Voluntários           2015           2014
Diretoria Executiva 33.224 -
Voluntários SEDE 16.921 -
Voluntários Veleiros 13.420 -
Voluntários CCP Moinho 53.055 -
Voluntários Morro Velho        61.390                  -

178.010 -
A Entidade, a partir do exercício de 2015, passou a valorizar as receitas com tra-
balhos voluntários, inclusive de membros integrantes de órgãos da administra-
ção sendo mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração os mon-
tantes que a Entidade haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mer-
cado similar. As receitas com trabalhos voluntários são reconhecidas no resulta-
do do exercício em contrapartida a despesas operacionais também no resultado
do exercício.
21. Custos e despesas operacionais - Pessoal, encargos sociais e benefícios

          2015           2014
Salários e ordenados (1.249.213) (978.944)
Benefícios (167.310) (100.056)
Encargos sociais (145.123) (64.322)
Indenizações (18.654) (60.750)
Outras despesas com pessoal (79.847) (24.632)

(1.660.147) (1.228.704)
22. Custos e despesas operacionais - Gerais e Administrativas

          2015           2014
Serviços tomados de terceiros (509.972) (446.336)
Ocupação (449.959) (371.050)
Despesas administrativas (269.222) (161.373)
Custos educacionais (222.472) (343.143)
Despesas de marketing (40.808) (90.222)
Despesas com veículos (13.460) (11.444)
Despesas tributárias (11.081) (16.300)
Viagens (127) (76)
Outras despesas administrativas      (72.977)      (35.836)

(1.590.078) (1.475.780)
23. Tributos e contribuições (renúncia fiscal): Em atendimento ao item
27 letra “c” da ITG 2002 (R1) Entidades sem fins lucrativos, a Entidade
apresenta a seguir a relação dos tributos objetos da renúncia fiscal para os
exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014, incidentes sobre a
receita (ISS de 5% e PIS/COFINS 3,65% - regime cumulativo deduzido do
PIS folha de pagamento recolhido no exercício); e incidentes sobre o supe-
rávit do exercício (IRPJ e CSSL 34%). A Entidade não tem a obrigação de
escrituração fiscal, tal como, escrituração do LALUR, em função de sua
natureza de entidade sem fins lucrativos. Isenção previdenciária usufruí-
da: Para atender aos requisitos da legislação pertinente, a Entidade regis-
tra em contas de resultado os valores relativos às isenções previdenciári-
as gozadas. A Entidade, a título de demonstrações, vem evidenciando suas
contribuições sociais usufruídas com base na Lei nº 8.212 /91, em sua re-
dação primitiva. Esses valores anuais equivalem à Isenção Usufruída -
INSS. As declarações de isenção do imposto de renda, as quais a Entidade
está obrigada a apresentar anualmente, estão sujeitas à revisão e à aceita-
ção final pelas autoridades fiscais, por período prescricional de cinco anos.
Outros encargos tributários e previdenciário-trabalhistas, bem como pres-
tação de contas da Administração referente a períodos prescricionais vari-
áveis de tempo, também estão sujeitos a exame e aprovação final por auto-
ridades fiscais e normativas ou órgãos fiscalizadores. 24. Instrumentos
financeiros: A Entidade opera apenas com instrumentos financeiros não
derivativos que incluem aplicações financeiras e caixa e equivalentes de
caixa, assim como contas a pagar e salários, férias e encargos, cujos va-
lores são representativos aos respectivos valores de mercado. Estimativa
do valor justo: Os valores contábeis constantes no balanço patrimonial,
quando comparados com os valores que poderiam ser obtidos na sua nego-
ciação em um mercado ativo ou, na ausência destes, com o valor presente
líquido ajustado com base na taxa vigente de juros no mercado. Durante
este exercício a Entidade não efetuou operações com derivativos. Instru-
mentos financeiros “Não derivativos”: Todos os ativos financeiros “não
derivativos” (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do
resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a
Entidade se torna uma das partes das disposições contratuais do instru-
mento. O CPC 38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e
Mensuração estabelece uma hierarquia de três níveis para o valor justo, a
qual prioriza as informações quando da mensuração do valor justo pela En-
tidade, para maximizar o uso de informações observáveis e minimizar o
uso de informações não observáveis. O CPC 38 descreve os três níveis de
informações que devem ser utilizadas mensuração ao valor justo: • Nível 1
- Preços negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênti-
cos ou passivos; • Nível 2 - Outras informações disponíveis, exceto aque-
las do Nível 1, onde os preços cotados (não ajustados) são para ativos e
passivos similares, em mercados não ativos, ou outras informações que
estão disponíveis e que podem ser utilizadas de forma indireta (derivados
dos preços); • Nível 3 - Informações indisponíveis em função de pequena
ou nenhuma atividade de mercado e que são significantes para definição do
valor justo dos ativos e passivos. O processo de mensuração do valor jus-
to dos instrumentos financeiros da Entidade está classificado como Nível 2
(representado pelas aplicações financeiras). Em função das características
e forma de operação bem como a posição patrimonial e financeira em 31
de dezembro de 2015, a Entidade está sujeita aos fatores de: Risco de
liquidez: Risco de liquidez é o risco em que a Entidade irá encontrar difi-
culdades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos fi-
nanceiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo
financeiro. A Abordagem da Entidade na administração de liquidez é de ga-
rantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cum-
prir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de
estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a re-
putação da Entidade. Risco de mercado: Risco de mercado é o risco que
alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de juros têm nos
ganhos da Entidade, no valor de suas participações em instrumentos finan-
ceiros. Essas oscilações de preços e taxas podem provocar alterações nas
receitas e nos custos da Entidade. O Objetivo do gerenciamento de risco de
mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, den-
tro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. Com
relação às taxas de juros, visando a mitigação deste tipo de risco, a Entida-
de centraliza seus investimentos em operações com taxas de rentabilidade
que acompanham, a variação do CDI - certificado de depósito interbancário
e fundos de renda fixa. 25. Avais, fianças e garantias: A Entidade não
prestou garantias ou participou de quaisquer transações como interveniente
garantidora durante o exercício de 2015 e 2014.

Maria Bernardita Garces Troncoso
Presidente - CPF: 194.000.208-72

Rogério Gerlah Paganatto
CRC 1SP131987/0-3
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Serviço de Anestesiologia, Medicina
Perioperatória, Dor e  Terapia

Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI
CNPJ/MF 11.282.212/0001-25

Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
A Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S
Ltda. - SAMMEDI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº
11.282.212/0001-25, inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
sob nº 948.144, com sede na Avenida Pavão, 955, conjunto 68, parte, Moema, na Capital
do Estado de São Paulo, convoca todos os sócios para Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, a se realizar no dia 27 de abril de 2017, na Rua Machado Bittencourt,
361, auditório 1, na Capital do Estado de São Paulo, em primeira chamada às 18:30h
(dezoito horas e trinta minutos), em segunda chamada às 19:30h (dezenove horas e
trinta minutos), e em terceira e última chamada às 20:30h (vinte horas e trinta minutos),
para, nos termos das cláusulas 13ª e 14ª do Contrato Social, deliberar em sede de
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária sobre a seguinte ordem do dia: (a) presta-
ção de contas dos órgãos de administração, acompanhado do parecer do Conselho
Fiscal, compreendendo: (i) relatório da gestão, (ii) balanço do exercício social fiscal
encerrado em 31 de dezembro de 2016, (iii) análise das demonstrações financeiras, (iv)
análise das demais demonstrações contábeis exigidas pelas normas inerentes, (v) planos
de atividades da Sociedade para o exercício seguinte; (b) destinação do lucro líquido do
exercício social e a distribuição de dividendos; (c) assuntos financeiros de interesse da
sociedade; (d) assuntos jurídicos de interesse da sociedade; (e) assuntos administrati-
vos da sociedade; (f) demais assuntos de interesse da sociedade. Na data desta convo-
cação a Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva
S/S Ltda. - SAMMEDI conta com 164 (cento e sessenta e quatro) sócios. São Paulo, 27
de março de 2017. Dr. José Maria Correa da Silva - Diretor Presidente.      (05, 06 e 07)

1ª RP. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0072232-02.2003.8.26.0100 ( USUC 423 ) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos 
Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de de 
SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Acácio Moreira Barbosa, 
herdeiros de Hélio José Pires Oliveira Dias, a saber: Genoveva Cecília Pires Oliveira Dias, José Pires 
Oliveira Dias Neto e s/m Vera Helena Mendonça Pires Oliveira, Regina de Camargo Pires de Oliveira, 
Suzana Maria Pires de Oliveira Dias, Hélio Pires de Oliveira Júnior, Marina Pires Oliveira Dias, réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, 
herdeiros e/ou sucessores, que Kelly Gonçalves Mendonça, Alex Gonçalves Mendonça, Ricardo 
Gonçalves Mendonça, Maria de Fátima Sousa e o espólio de Manuel Augusto de Mendonça, 
representado pela inventariante Eurides Gonçalves da Silva, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, 
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Bento Correia de Figueiredo (antiga 
Rua 3), nº 46, lote 1 da quadra “G” do loteamento Vila Suzana, Jardim Suzana, Subdsitrito Capela do 
Socorro, São Paulo, SP, com área de 253,74 m2, inscrito no cadastro municipal sob o nº 095.249.0013-0, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 
dias, contestem o feito. 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. 
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Edital de Citação Prazo de 20 dias Proc. 0001074-43.2010. 8.26. 0001. A. MM. Juíza de Direito da 8º
VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dra. Simone De Figueiredo Rocha Soares, na forma
da lei, etc.. Faz Saber á Rubenita Kelly Costa Silva, CPF/MF Nº 297.210.468-41, que lhe foi proposta
uma ação de Procedimento Sumário por parte de Sociedade Beneficente São Camilo, objetivando a
cobrança da quantia de R$ 1.814,84, (Janeiro/2010), devidamente atualiza da e  acrescida de juros de
mora e correção monetária, bem como custas e honorários advocatícios, referente ás despesas
hospitalares  decorrentes do atendimento médico á ré em 12/11/2006, no pronto-socorro do Hospital e
Maternidade  São Camilo Santana, evoluindo para a internação até sua alta em 13/11/2006, conforme
nota  fiscal nº 17051 e 17163. 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 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 21 de Fevereiro de 2017.                                                                                                         (06 e 07)

Processo Físico nº: 0009091-22.2011.8.26.0005 Classe: Assunto: Busca e Apreensão Em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária Requerente: Banco Volkswagen S/A Requerido: Espólio de Pedro Brito
Rocha EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0009091-22.2011.8.26.0005 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo,
Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Espólio de Pedro Brito
Rocha, CPF 013.497.128-09, Brasileiro, que por parte de Banco Volkswagen S/A, lhe foi proposta uma
ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária do VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEM, MODELO
GOL CITY 1.0 (GER.4) (TOTALFLEX) A/G 4P (BÁSICO), ANO/MODELO 2009/2009, COR VERMELHA,
CHASSI 9BWAA05W69P113296, PLACA EHX-8808, RENAVAM 124521347, visto que o réu deixou de
pagar as parcelas avençadas. Cumprida a Liminar de Apreensão do veículo e encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para, no prazo de 05(cinco) dias,
PAGAR a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na ini-
cial devidamente atualizados, bem como CONTESTAR a ação no prazo de 15 dias. Fica ainda, advertido
que 05(cinco) dias após executada a liminar não havendo o pagamento da integralidade do débito consoli-
dar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto da ação no patrimônio do credor
fiduciário. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros,
os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na for-
ma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de janeiro de 2017.    (06 e 07)

Edital de Intimação Prazo 20 dias - Processo. 0123523-42.2006.8. 26. 0001. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2º VC, do Foro Regional l – Santana, Estado de SP. Dr(a). Maria Salete Corrêa Dias, na
forma da lei, etc. Faz Saber a(o) Geisa Breves Quintes, e Jose Roberto da Silva Quintes que lhe foi
proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Sociedade Beneficente São Camilo,
alegando em síntese que os executados estão em lugar incerto e não sabido, : foi deferida a sua
INTIMAÇÃO por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 40.705,60 - Maio/2015, que deverá
ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, sob pena de multa de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no
prazo de 15 dias. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta Cidade de São Paulo, aos 14 de Março de 2017.                                                  (06 e 07)

Ativo 31/12/2016 31/12/2015
Circulante
Numerários 30.330 30.532
Banco conta Movimento 269.684 195.796
Total 300.013 226.328
Aplicações Financeiras 17.933.296 17.546.470
Duplicatas a Receber 6.442.676 1.526.139

24.375.971 19.072.608
Outros Créditos
Impostos a Recuperar 57.179 163.041
Adiantemento Férias 27.786 32.619
Depósito Garantia 70.493 85.003
Depóstos Judiciais 231.181 256.086
Outros Adiantamentos 14.972 14.972
Total 401.611 551.721
Total do Ativo Circulante 25.077.595 19.850.657
Ativo Não Circulante
Investimentos 4.400.000 6.583.648
Imobilizado
Imóveis 1.346.732 1.346.732
Equipamentos de Produção 9.724.891 9.264.859
Móveis e Instalações 523.875 463.792
Veículos 4.593.937 4.880.443
Outras Imobilizações 5.447 5.447
Total 16.194.881 15.961.273
(-) Depreciação Acumulada (7.924.535) (7.096.254)
Total do Ativo Não Circulante 12.670.346 15.448.666
Total Geral do Ativo 37.747.941 35.299.323

Balanço Patrimonial  Consolidado - (Valores Expressos em R$) Demonstrações de Resultado Consolidada
(Valores expressos em R$)Passivo 31/12/2016 31/12/2015

Circulante
Fornecedores 17.440 25.419
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
Salarios 9.310 1.121
INSS 197.121 261.232
FGTS 74.731 105.761
Outras 76.224 97.430
Indenização Trabalhista a Pagar 600.000 0
Total 957.386 465.544
Obrigações Tributárias e Impostos a Recolher
IRPJ a Recolher 155.992 137.185
CSLL a Recolher 72.038 65.467
Cofins a Recolher 44.927 43.400
Pis a Recolher 9.734 9.403
Outras 0 0
Total 282.692 255.456
Outras Obrigações
Financiamentos 0 102.583
Outros 0 154
Total 0 102.737
Total Passivo Circulante   1.257.517     849.156
Patrimônio Líquido
Capital Social Integralizado 20.100.000 20.100.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados 16.390.424 14.350.167
Total do Patrimônio Líquido 36.490.424 34.450.167

Total Geral do Passivo 37.747.941 35.299.323

CONSTRUTORA MONTEIRO DE CASTRO S/ACONSTRUTORA MONTEIRO DE CASTRO S/ACONSTRUTORA MONTEIRO DE CASTRO S/ACONSTRUTORA MONTEIRO DE CASTRO S/ACONSTRUTORA MONTEIRO DE CASTRO S/A
CNPJ: 64.132.277/0001-50

Demonstrações Contábeis Consolidadas

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados Consolidado -  (Valores expressos em R$)

Demonstrações do Resultado Abrangente Consolidada
(Valores expressos em R$)

Demonstrações de Resultado Abrangente 31/12/2016 31/12/2015
Resultado Líquido   7.815.586   7.562.653
Total 7.815.586 7.562.653

Notas Explicativas
1) Declaração de Conformidade: Estas demonstrações contábeis consoli-
dadas foram preparadas de acordo com o Pronunciamento Contábil CPC para
Empresas Pequenas e de Medio Porte emitido pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis. 2) Depreciação: Depreciação método linear. 3) Demonstra-
ções Consolidadas: As demonstrações publicadas da referida empresa es-
tão consolidadas com a participação que a empresa apresenta em dois con-
sórcios de acordo com o percentual de participação em cada uma delas.
4) Reconhecimento Perdas e Indenizações: Houve no periodo o reconheci-
mento da perda por desvalorização nas participações acionarias (Consorcio
e SPC), estabelecendo um novo valor recuperavel de Ativo. Neste mesmo
periodo, houve a mensuração das Indenizações Trabalhistas, em montante
ao apurado em processo judicial e a ser pago em curto prazo. 5) Eventos
Subsequentes: Não há fatos ocorridos subsequentes à data de encerramen-
to do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimo-
nial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus
resultados futuros. 6) Capital: Capital de 30.000 ações nominativas sem
valor nominal. Sendo 10.200 ordinárias e 19.800 preferenciais.Capital Realizado Lucros Acumulados Resultado do Exercício Distribuições de Lucros          Total

Saldos em 31.12.2015 20.100.000 9.151.628 7.838.824 (2.640.284) 34.450.167
Aumento de Capital
Com Lucros e Reservas 0 5.174.700 7.815.586 (5.751.490) 0
Lucro Líquido do Exercício 0 0 (7.838.824) 2.640.284 (5.198.540)
Saldos em 31.12.2016           20.100.000              14.326.328                    7.815.586                    (5.751.490) 36.490.424

Demonstrações de Resultado  31/12/2016  31/12/2015
Venda Bruta Operacional 46.326.625 36.693.178
Deduções de Vendas
Pis sobre Faturamento (189.990) (233.480)
Cofins sobre Faturamento (876.877) (1.077.598)
I.S.S (1.316.535) (1.306.648)
Total (2.383.401) (2.617.725)
Receita Líquida Comercial 43.943.223 34.075.453
Custos dos Serviços Vendidos (30.080.269) (21.821.897)
Lucro Bruto Operacional 13.862.955 12.253.555
Despesas/ Receitas Operacionais
Despesas com Pessoal (1.661.372) (1.241.739)
Despesas Administrativas (1.200.586) (1.186.926)
Despesas Tributárias (444.867) (298.230)
Participação Societária/
  Equivalência Patrimonial (2.444.113) (1.842.465)
Outras Despesas e Receitas Operacionais 79.613 (137)
Total (5.671.325) (4.569.497)
Depreciação (1.410.325) (1.545.906)
Resultado Antes das Receitas
  e Despesas Financeiras 6.781.304 6.138.152
Despesas Financeiras (18.249) (28.863)
Receitas Financeiras 2.455.391 2.561.256
Resultado antes da Contribuição Social 9.218.446 8.670.545
C.S.L.L. (500.328) (398.029)
Resultado antes do IRPJ 8.718.118 8.272.516
I.R.P.J. (902.532) (709.864)
Resultado Líquido    7.815.586    7.562.653

Diretoria:
Roberto Nardelli Monteiro de Castro - Diretor Superintendente

Alciones Amaral Filho - Diretor Comercial
 Luiz Carlos Augusto Silveira Contador - CRC/SP 1SP 139288/O-9

Fluxo de Caixa das atividades operacionais 31/12/2016
Lucro Líquido antes do imposto
  de renda e contribuição social
Ajustes por: 9.218.446

9.218.446
IRPJ do período (902.532)
CSLL do período (500.328)
Acréscimo - Aplicações Financeiras (386.826)
Acréscimo de Duplicatas a Receber (4.916.537)
Decréscimo em Outros Créditos 150.111
Decréscimo de Fornecedores (7.980)
Decréscimos de Débitos Sociais 491.841
Acréscimo de Débitos Fiscais 27.236
Acréscimo de Outras Exigibilidades
  (Financiamentos e Cheques a Compensar)    (102.737)
Subtotal - Variações (6.147.751)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 3.070.695

Demonstrações Fluxo de Caixa Consolidada Exercício Encerrado em 31/12/2016 -  (Valores expressos em R$)
Fluxo de Caixa das atividades de investimento 31/12/2016
Movimentação Financeiras Investimentos (SCP/Consórcios)   2.159.808

2.159.808
Baixa Alienação Bens Ativo Imobilizado 585.688
Aquisição Bens Ativo Imobilizado (819.296)
Variação Depreciação     828.280

594.672
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento 2.754.480
Fluxo de Caixa das atividades de financiamento
Distribuição de Lucros (5.751.490)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (5.751.490)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 73.685
Saldo Inicial Disponivel em 31/12/2015
Caixa 30.532
Banco conta movimento 195.796

226.328
Saldo Final Disponível 31/12/2016
Caixa 30.330
Banco conta movimento 269.684

300.013

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Conselheiros e Administradores da Associação Feminina de Estudos
Sociais e Universitários - AFESU. São Paulo - SP. Examinamos as demons-
trações financeiras da Associação Feminina de Estudos Sociais e Universitá-
rios - AFESU (“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas
contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da administração
sobre as demonstrações financeiras: A administração da Entidade é res-
ponsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações fi-
nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim
como pelos controles internos que ela determinou como necessários para per-
mitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos
auditores independentes: Nossa responsabilidade é a de expressar uma
opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria,
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores
e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança

razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção rele-
vante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para
obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas
demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do jul-
gamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou
erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos re-
levantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações fi-
nanceiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são
apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião
sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui,
também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razo-
abilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a
avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em con-
junto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião com ressalvas. Base para opinião com res-
salvas: Reversão de depreciação registrada a maior: Conforme menciona-
do na nota explicativa 7b, durante o exercício de 2015, a Entidade reconheceu
no resultado do exercício, referente a exercícios anteriores a reversão da de-

preciação ocasionado pela revisão da vida útil do imobilizado, seguindo as ori-
entações do CPC 27 - ativo imobilizado, o qual define que a depreciação dos
ativos imobilizados devem ser reconhecidas de acordo com a vida útil de cada
ativo, ou seja, de acordo com o período de tempo durante o qual a Entidade es-
pera utilizar o ativo. O efeito total de anos anteriores registrado no resultado do
exercício foi de R$ 1.236.062, registrado em contrapartida na rubrica de imo-
bilizado. As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2014, originalmente emitidas em 6 de abril de 2015, não estão
sendo reapresentadas e retificadas em relação aos respectivos valores cor-
respondentes, conforme requerido pelo CPC n° 23 - Políticas Contábeis, Mu-
dança de Estimativa e Retificação de Erro. Caso a Entidade tivesse registrado
os efeitos contábeis decorrentes dessa correção de acordo com os requeri-
mentos previstos no CPC n° 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa
e Retificação de Erro, o saldo de patrimônio líquido e imobilizado seria au-
mentado pelo montante de R$ 1.236.062 em 31 de dezembro de 2014. Apura-
ção e divulgação do saldo de gratuidade e voluntariado: Conforme divul-
gado nas notas explicativas 19 e 20 a Entidade tomou serviços a título de
gratuidade e de trabalho voluntário em 2014 para as quais não foram feitas a
devida apuração, apresentação em demonstração do resultado do exercício e

divulgações requeridas em nota explicativa, conforme requerido pelas práticas
contábeis adotadas no Brasil, não sendo observado a retificação dos respecti-
vos valores correspondentes. Opinião com ressalva: Em nossa opinião,
exceto pelo efeito dos assuntos mencionado na seção Base para opinião com
ressalvas, as demonstrações financeiras, acima referidas, apresentam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan-
ceira da Associação Feminina de Estudos Sociais e Universitários - AFESU
em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus flu-
xos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil. Outros assuntos: Auditoria das demonstra-
ções financeiras do exercício anterior: Os balanços patrimoniais, em 31 de
dezembro de 2014 e as demonstrações do resultado, do resultado abrangente,
das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e respectivas notas
explicativas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2014 foram anterior-
mente auditados por outros auditores independentes que emitiram relatório da-
tado em 6 de abril de 2015, sem modificação.

São Paulo, 10 de março de 2017
KPMG Assurance Services Ltda.
CRC 2SP014428/O-6

Flavio Gozzoli Gonçalves
Contador CRC 1SP290557/O-2

ASSOCIAÇÃO FEMININA DE ESTUDOS SOCIAIS E UNIVERSITÁRIOS - AFESU - CNPJ 60.428.646/0001-04...continuação

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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QUINTA-FEIRA, 06 DE ABRIL DE 2017

PRAZO PARA READMISSÃO
Quando a empresa demite o funcionário sem justa causa, em qual 
prazo poderá readmitir, quando a pessoa pede demissão, qual é a 
regra? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONCEDER LICENÇA AMAMENTAÇÃO
Empresa pode conceder licença amamentação ou somente com 
atestado médico? Saiba mais acessando a íntegra do conteúdo 
no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOBOY
Empresa comercial ao contratar um autônomo na prestação de serviço 
de motoboy, deve aplicar o tratamento de RPA normal ou deve adotar o 
procedimento de recolhimento do SEST/SENAT? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AVISO PRÉVIO INDENIZADO COM PERICULOSIDADE
No aviso prévio indenizado de funcionários que recebem adicional 
de periculosidade, o cálculo é feito apenas sobre o salário base? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESGATAR O FGTS DO NOVO CONTRATO
Funcionário aposentado que pede demissão pode resgatar o FGTS 
vinculado ao novo contrato? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

JORNADA DE 24HS PARA CUIDADORA DE IDOSOS
Cuidadora de idosos pode trabalhar jornada 24 horas seguidas 
e descanso de 24 horas? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SUSPENSÃO COM DESCONTO NA FOLHA
Funcionário possui muitas faltas e já foi advertido por escritor por 2 
vezes, a empresa pode dar suspensão de 03 dias e descontar na folha? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Ativo  2016/R$ 2015/R$
Circulante  7.399.195,75 5.970.171,68
Bancos com Movimento  63,35 394,47
Aplicações Financeiras  297.254,89 239.518,83
Clientes  55.535,73 148.500,00
Estoques  6.635.785,00 5.104.560,70
Imoveis a Venda  396.113,11 396.113,11
Adiantamento a Empregados 
e Representantes  14.443,67 21.707,03

Adiantamento a Fornecedores  - 11.967,74
Compra para Entrega Futura  - 47.409,80
Não Circulante  8.825.138,12 9.207.642,52
Realizavel a Longo Prazo
Depositos e Cauções  8.783,06 36.935,78
Investimentos
Investimentos para  Iniciativa Propria  2.559.753,39 2.559.753,39
Imobilizado
Valores de Custo e 
Correção Monetária  8.461.085,60 8.454.998,94

(-) Depreciações Acumuladas  (2.214.033,52) (1.863.643,98)
Intangível
Programas de CPD  50.242,89 50.242,89
(-) Amortizações sobre 
Programas de CPD  (40.693,30) (30.644,50)

Total do Ativo  16.224.333,87 15.177.814,20

Passivo  2016/R$ 2015/R$
Circulante  413.580,29 298.882,93
Fornecedores  100.959,57 94.676,15
Empréstimos e Financiamentos  - 4.682,42
Obrigações Trabalhistas e Sociais  283.787,84 173.142,35
Obrigações Tributárias  28.832,88 26.382,01
Não Circulante  11.194.588,70 11.575.687,28
Créditos de Pessoa Ligadas  11.194.588,70 11.575.687,28
Patrimônio Líquido  4.616.164,88 3.303.243,99
Capital Social  13.005.197,00 13.005.197,00
(-) Prejuízos Acumulados  (8.389.032,12) (9.701.953,01)
Total do Passivo  16.224.333,87 15.177.814,20

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2016.
Receita Operacional Bruta  2016/R$ 2015/R$
Vendas de Produtos 
 e Arrendamentos  3.217.452,43 2.812.544,35
(-) Impostos sobre Vendas  31.987,73 36.554,60
Receita Operacional Líquida  3.185.464,70 2.775.989,75
(-) Custos dos Produtos Vendidos  2.835.410,00 1.976.027,50
Lucro Bruto  350.054,70 799.962,25
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas  543.645,35 430.301,53
Depreciações  2.982,01 3.062,21
Impostos e Taxas  3.497,39 1.665,38
Despesas Financeiras  (1.594.086,11) 6.675,56
Outras Receitas  1.360,00 72.281,48
Lucro Operacional  1.395.376,06 430.539,05
Lucro antes dos Efeitos Fiscais  1.395.376,06 430.539,05
Contribuição Social e I.R.  82.455,17 64.644,69
Lucro Líquido do Exercício  1.312.920,89 364.894,36

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
  2016/R$ 2015/R$
1- Saldo no Início do Exercício  - -
2- Lucro Líquido do Exercício  1.312.920,89 364.894,36
3- Prejuízos Acumulados  (1.312.920,89) (364.894,36)
4- Saldo no Fim do Exercício  - -

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das   2016/R$ 2015/R$
 atividades operacionais
Lucro Líquido do exercício  1.312.920,89 364.894,36
Ajuste por:
 Depreciações e Amortizações  360.438,34 332.485,12
Lucro Liquido Ajustado  1.673.359,23 697.379,48
Redução (Aumento) das contas do ativo
Clientes  92.964,27 (88.798,70)
Estoques  (1.531.224,30) (378.718,90)
Outros ativos  94.793,62 (61.396,75)
Aumento (Redução) das contas do passivo
Fornecedores  6.283,42 (42.661,05)
Obrigações Trabalhistas e Sociais  110.645,49 (19.077,67)
Obrigações Tributarias  (818,64) 258,12
I.R. e Contribuição Social  3.269,51 5.516,86
Outros Passivos  (4.682,42) 4.682,42
Fluxo Caixa atividades operacionais  444.590,18 117.183,81
Fluxo caixa atividades investimentos
Aquisição de Imobilizado  (6.086,66) (105.346,43)
Fluxo caixa atividades Investimentos  (6.086,66) (105.346,43)
Fluxo caixa atividades de financiamentos
Aumento (Redução) de Empréstimos 
 e Financiamentos  (381.098,58) 80.137,05
Fluxo caixa atividades 
 Financiamentos  (381.098,58) 80.137,05
Fluxo de caixa do exercício  57.404,94 91.974,43
Saldo no início do exercício  239.913,30 147.938,87
Saldo no final do exercício  297.318,24 239.913,30
Fluxo de caixa do exercício  57.404,94 91.974,43

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2016.

AGROPECUÁRIA SANTA MARIA DO GUATAPORANGA S.A. - C.N.P.J. 50.612.704/0001-93
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o 
Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2016. 
Estamos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 02 de Março de 2017.

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acôrdo com a 
Lei 6404/76, estando o plano de contas adequado a Lei. 11638/2007 
e 11941/2009. 2- As receitas e despesas são reconhecidas no resul-
tado pelo regime de competência. 3- Os estoques foram avaliados ao 
valor de mercado. 4- As depreciações e amortizações foram calcula-
das pelo método linear as taxas permitidas pela legislação tributária. 
5- O capital social e de R$ 13.005.197,00 totalmente integralizado e 
representado por 9.369.956.888 ações ordinarias sem valor nominal. 
6- O Imposto de Renda e Contribuição Social são apurados com 
base no lucro presumido. A Diretoria Flávio de Bernardi - TC CRC 1SP040977/O-3

1ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1001662-45.2015.8.26.0005 A MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Lucilia Alcione Prata, na forma da Lei, etc . FAZ SABER a 
DEISY DO CARMO SILVA, CPF 384.349.448-71, RG 493885134, Brasileira, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em 
síntese: Ação de Cobrança no valor de R$ 8.356,62 oriundos de Prestação de Serviços Educacionais 
firmado entre as partes, relativo às mensalidades não pagas no ano de 2010. 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, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de novembro de 2016. 

19ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0009931-28.2017. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Inah de Lemos e Silva Machado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA JOSÉ 
FERNANDES, CPF. 637.434.426-04 e SERGIO DE AZEVEDO, CPF. 011.888.358-38, que a 
COOPESCOLA Cooperativa de Professores e Aux. de Adm. Escolar, lhe ajuizou uma ação 
monitória que foi julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença , condenando-os 
ao pagamento de R$5.512,75 (atualizado até 20/02/2017). Estando os executados em lugar ignorado, 
foi determinada a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetuem o 
pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de honorários 
advocatícios de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do 
NCPC. ADVERTÊNCIA: Terão os executados, independentemente de nova intimação, 15 dias a fluir 
após os 20 dias supra, para oferecerem impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS 

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0806392-22.1997.8. 26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 10ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Rogério Aguiar Munhoz Soares, na forma
da Lei, etc. Intimação - Prazo 20 dias. Proc. 0806392-22.1997.8.26.0100. O Dr. Rogério Aguiar Munhoz
Soares, Juiz de Direito da 10ª VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber a Conjuge do réu executado, Sra.
Luciene Alves De Araújo Almeida , RG 143.70737, CPF Nº 037.809.008-90 que lhes move Momentum
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi
determinada sua Intimação, por, edital, da Penhora realizada sobre o imóvel a seguir descrito como
sendo: Um lote de terreno nº 06 da Quadra LF, Loteamento denominado Terras de Santa Cristina IV,
Situado na Zona urbana do distrito e município da Comarca de Avaré, matrícula nº 33314, do Registro de
Imóveis de Avaré/SP. Terras de Santa Cristina III. Estando a ré, em lugar ignorado, foi deferida a
Intimação da penhora realizada, advertindo-se que o prazo para oferecer impugnação é de 15 dias. E,
para que cheque ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.                   (05 e 06)

Citação-Prazo 20 dias. Proc.0028766-06.2013.8.26.0003. A Drª. Laura Mota Lima de Oliveira 
Macedo, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional III-Jabaquara, Comarca de São Paulo, 
SP, na forma da lei, etc...FAZ SABER a S. E. MÓVEIS PLANEJADOS LTDA ME-(Grupo Family 
Planejados-Empresa Franqueada da EKO ambiente), CNPJ 15.090.169/0001-57, na pessoa de seu 
representante legal e EDER WILLIANS DOS SANTOS, CPF 348.337.328-40, que CLÁUDIO 
YOSHIMITSU TAKAHASHI, ajuizou ação de Rescisão Contratual dos Contratos de Compra e Venda 
de Móveis Planejados, pedido nº 0739, datado de 18/08/2012 e seu substitutivo datado de 
25/08/2012 e contrato de Prestação de Serviços de Fornecimento de Materiais e Mão de Obra, 
datado de 12/01/2013, tendo em vista que o réu não cumpriu os atos; condenando as rés ao 
pagamento de danos materiais no valor de R$ 110.966,36 (cento e dez mil, novecentos e sessenta e 
seis reais e trinta e seis centavos), morais de R$ 13.560,00 (treze mil, quinhentos e sessenta reais) e 
multa totalizando o valor de R$ 22.928,59 (vinte e dois mil, novecentos e vinte e oito reais e 
cinquenta e nove centavos)-(novembro/2013) e demais cominações legais. Encontrando-se o réu em 
lugar ignorado, foi determinada a citação por edital, para que em 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias 
supra, conteste o feito. Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, se o réu não 
contestar a ação será considerado revel e presumirse-ão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pelo autor. Será o edital publicado na forma da lei. São Paulo, 20 de junho de 2016.   

4ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0013492-92.2010. 
8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Carlos Alexandre Böttcher, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Irma Santos Brito, CPF 
274.176.768-80, RG 35.107.751, Brasileira, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de Centro de Educação Para Formação de Profissionais Em Saúde Ltda, 
para cobrança de confissão de dívida vencidas antecipadamente em 10/07/2009, totalizando R$ 
7.869,44 (sete mil, oitocentos e sessenta e nove Reais e quarenta e quatro centavo) (em 07/02/2017). 
Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para que em 03 (três) dias pague o débito atualizado ou em 15 (quinze) dias embargue o 
reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive 
custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em até 6 (seis) parcelas 
mensais, atualizadas com juros de 1% (um por cento) ao mês, prazos estes que começarão a fluir 
após os 30 dias supra, sob pena de penhora, presumindo-se aceitos os fatos. No caso de pagamento 
no prazo de 3 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, No caso de parcelamento, a falta de 
pagamento implicará o vencimento das parcelas e o seguimento do processo, além da imposição de 
multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo em aberto, sendo vedada a oposição de embargos (§ 5º, 
art. 916, CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de março de 2017. 

19ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1056800-71.2013. 
8.26.0100/01. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Inah de Lemos e Silva Machado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CARLOS 
ALBERTO SOARES, Rua Alcantarilla, 122, apto 74, Vila Andrade - CEP 05717-170, São Paulo-SP, 
CPF 530.964.529-20, RG 12.389.02, Solteiro, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de 
Cumprimento de Sentença por parte de MD EDUCACIONAL LTDA, condenando-o ao pagamento de 
R$26.142,23 (atualizado até Dez/2016). Estando o executado 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%, com 
expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do NCPC. ADVERTÊNCIA: 
Terá o executado, independentemente de nova intimação, 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para 
oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da_ _l_e_i_. 

AUGUSTO VELLOSO ENGENHARIA S/A
C.N.P.J/M.F. n. º 05.522.437/0001-09 - Sociedade Anônima de Capital Fechado

Relatório da Diretoria - Exercício encerrado em 31.12.2016
Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas., as Demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2016 e 2015.                  São Paulo, 03 de Abril de 2017.

Circulante Dezembro/2016 Dezembro/2015
Caixa e equivalentes de caixa  16.208,11  5.183,71
Contas a receber  3.824.018,34  1.164.273,71
Impostos a recuperar  197.981,79  197.981,79
Outros créditos  237.082,67  61.555,02
Total do Circulante    4.275.290,91      1.428.994,23
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Créditos de controladas e coligadas  318.143,02  466.319,41
Depósitos Judiciais  6.058,99 -
Outros créditos  129.236,97  136.969,84
Total do Realizável a Longo Prazo       453.438,98         603.289,25
Permanente
Intangíveis  10.072.000,00  10.072.000,00
Imobilizado  334.813,57  378.362,88
Total do Permanente  10.406.813,57    10.450.362,88
Total do Não Circulante  10.860.252,55    11.053.652,13
Total do Ativo  15.135.543,46    12.482.646,36

Circulante Dezembro/2016 Dezembro/2015
Fornecedores  3.639.466,53  1.410.865,61
Obrigações fiscais  217.098,61  300.873,38
Total do Circulante    3.856.565,14      1.711.738,99
Não Circulante
Fornecedores  739.810,72
Parcelamento e tributos diferidos  402.091,91  126.029,33
Outras contas a pagar  120.799,14  620.962,29
Total do Não Circulante    1.262.701,77         746.991,62
Patrimônio Liquido
Capital Social  10.077.000,00  10.077.000,00
Lucros (prejuízos) acumulados  (60.723,45)  (53.084,25)
Total do Patrimônio Liquido  10.016.276,55    10.023.915,75
Total do Passivo  15.135.543,46    12.482.646,36

Demonstração do Resultado dos Exercícios
 Dezembro/2016 Dezembro/2015
Despesas administrativas  (8.738,39)  (10.537,97)
Depreciação e amortização  (104.121,29)  (79.182,85)
Lucro Líquido Antes do 
 Resultado Financeiro   (112.859,68)        (89.720,82)
Receitas financeiras  192.308,25  120.455,74
Despesas financeiras  (113.034,07)  (38.405,56)
Resultado Financeiro       79.274,18          82.050,18
Resultado Antes dos
 Tributos sobre os Lucros    (33.585,50)          (7.670,64)
Resultado Líquido das 
 Operações Continuadas    (33.585,50)          (7.670,64)
Resultado das operações descontinuadas  25.946,30  5.079,29
Resultado Líquido do Período      (7.639,20)          (2.591,35)
Resultado líquido do período por ação             (1,53)                 (0,52)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Demonstração do Fluxo de Caixa Dezembro/2016 Dezembro/2015
1) Fluxos de caixa originados 
 de atividades operacionais
Resultado líquido  (7.639,20)  (2.591,35)
Ajustes para reconciliar o lucro 
 líquido ao caixa gerado
 Pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização  104.121,29  79.182,85
Resultado na baixa de ativos permanentes  (25.946,30)  (5.079,29)
Decréscimo (acréscimo) em ativos:
Variação no circulante e não circulante  (2.685.422,01)  261.060,44
Acréscimo (decréscimo) em passivos:
Fornecedores e outras contas a pagar  2.468.248,49  (157.977,53)
Impostos, contribuições 
 e encargos a recolher  192.287,81  (19.690,05)
Caixa líquida gerada pelas
 atividades operacionais        45.650,08         154.905,07
2) Fluxos de caixa originados de 
 atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível  (34.625,68)  (154.809,17)
Caixa líquida gerada pelas 
 atividades de investimentos     (34.625,68)      (154.809,17)
3) Variação no Caixa e 
 Equivalentes de Caixa       11.024,40                 95,90
4) Saldos de Caixa e 
 Equivalentes de Caixa        11.024,40                  95,90
No início do exercício  5.183,71  5.087,81
No fim do exercício  16.208,11  5.183,71

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
 Lucros

Capital (Prejuízos) 
        Realizado Acumulados                Total

Saldo em 31/12/2014  10.077.000,00  (50.492,90)  10.026.507,10
Resultado do exercício -  (2.591,35)  (2.591,35)
Saldo em 31/12/2015  10.077.000,00  (53.084,25)  10.023.915,75
Resultado do exercício -  (7.639,20)  (7.639,20)
Saldo em 31/12/2016  10.077.000,00  (60.723,45)  10.016.276,55

Balanço Patrimonial

A Diretoria

José Maria Augusto
Contador - CRC 1SP 126.202/O-7

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas 
Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes  

estão à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Sociedade.



São Paulo, quinta-feira, 06 de abril de 2017 Página 7

ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE COM EXCELÊNCIA E CIDADANIA – OSEC
CNPJ Nº 62.277.207/0001-65

BALANÇO SOCIAL
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Passivo            2015            2014
Circulante  27.621.044  47.829.488
Salários e encargos sociais (nota 3.12) 1.138.368 830.523
Férias e encargos sociais (nota 3.12) 174.112 158.386
Fornecedores (nota 3.14) 11.894.273 11.693.552
Impostos, taxas e contribuições a pagar 1.144.592 1.003.704
Empréstimos e financiamentos (nota 3.15) 1.039.368 1.066.326
Outras contas a pagar (nota 3.17) 9.245.709 14.220.541
Processos Trabalhistas (nota 3.16) - 148.688
Parcelamento de impostos (nota 3.13) 2.984.622 2.339.274
Convênios área da saúde (nota 3.17) - 16.368.495
Passivo Não Circulante  63.065.897  66.887.572
Empréstimos e financiamentos (nota 3.15) - 620.326
Parcelamento de impostos (nota 3.13) 11.300.590 13.612.690
Contingências trabalhista e fiscal (nota 3.16) 51.765.306 52.654.556
Passivo a Descoberto (nota 9) (28.186.532) (50.347.236)
Patrimônio social 20.000 20.000
Ajuste de avaliação patrimonial 50.109.968 50.109.968
Déficit Acumulado (73.071.730) (98.976.459)
Déficit Exercício (5.244.770) (1.500.746)
Total Passivo + Passivo a Descoberto  62.500.409  64.369.824

Ativo            2015            2014
Circulante       510.661       574.501
Caixa e equivalentes (nota 3.5) 80.880 84.325
Outros créditos (nota 3.6) 15.398 429.624
Créditos a receber (nota 3.7) 343.974 -
Estoques (nota 3.8) 69.245 59.587
Despesas antecipadas 1.164 965
Ativo Não Circulante  61.989.749  63.795.323
Depósitos e cauções (nota 3.9) 117.351 82.730
Tangível líquido (nota 3.10) 59.272.699 61.577.702
Intangível líquido (nota 3.10) 2.599.698 2.134.891
Total Ativo  62.500.409  64.369.824

BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO 2015 E 2014 - Em R$ (Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS  EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014

(Valores expressos em Reais, centavos omitidos)
1. Contexto Operacional - 1.1. Origem das Receitas - A Organização Saúde com Excelência e
Cidadania - OSEC constitui suas receitas, conforme seu estatuto social, mediante: a) auxílios, donativos,
subvenções e doações que lhe forem feitas por pessoa física ou jurídica, pública ou privada; b) rendas
de locações de bens próprios; c) rendas de contratos de parcerias com instituições públicas e privadas:
d) indenizações, juros e remuneração de depósitos bancários; e) rendas provenientes dos atendimen-
tos prestados, de forma gratuita ou não, no funcionamento de suas unidades. 1.2. Origem das
Despesas - A Organização Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC constitui e registra suas des-
pesas, conforme art. 28 de seu Estatuto Social, da seguinte forma: a) Pelo custeio e manutenção de
suas unidades; b) Gastos de administração e outros eventuais, bem como conservação, melhoria e
ampliação do seu patrimônio; c) Benefícios concedidos a título gratuito, que importem encargos para
o patrimônio social. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis - As Demonstrações Contábeis
foram concluídas e autorizadas pela Administração para divulgação em 18 de outubro de 2016, sendo
elaboradas de acordo com as atuais Normas Brasileiras de Contabilidade, considerando também os
aspectos a serem observados por entidades sem finalidade de lucro, em conformidade com a ITG 2002
- Entidade sem Finalidade de Lucros aprovada pela Resolução 1.409/12 do Conselho Federal de
Contabilidade e em observação à norma NBC-TG-1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias
Empresas aprovada pela Resolução CFC nº 1255/09 do Conselho Federal de Contabilidade, no que
forem pertinentes e aplicáveis seus preceitos, incluindo a legislação societária. 3. Resumo das Princi-
pais Políticas Contábeis - As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demons-
trações contábeis estão apresentadas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente
nos exercícios apresentados. 3.1. Base de preparação e apresentação – As demonstrações con-
tábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas como mencionado no item 02 acima. A elabo-
ração das demonstrações contábeis em conformidade com NBC-TG-1000 requer o uso de certas
estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração no processo de
aplicação das políticas contábeis, não havendo, todavia, áreas ou situações de maior complexidade
que requeiram maior nível de julgamento ou estimativas significativas para as demonstrações contábeis.
3.2. Reconhecimento das despesas e receitas – As despesas e receitas são reconhecidas, respei-
tando o Princípio da Competência. As receitas somente quando há aumento nos benefícios econômi-
cos futuros relacionados a um aumento no ativo ou diminuição no passivo e quando elas puderem ser
confiavelmente mensuradas. 3.3. Ativo Circulante - O ativo circulante está demonstrado pelos valores
de custo deduzidos, quando aplicável, das correspondentes provisões para reduções ao valor recupe-
rável. 3.4. Moeda funcional e de apresentação – As demonstrações contábeis estão sendo apresen-
tadas em Reais, que é a moeda funcional da Organização. 3.5. Caixa e Equivalentes de Caixa –
Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo, com liquidez
imediata e risco insignificante de mudança de valor, que estão registradas pelo custo amortizado, ou seja,
pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço. 3.6. Outros Créditos
- Referem-se a adiantamentos a fornecedores, impostos a compensar e ativos a realizar; 3.7. Créditos
a receber: circulante e não circulante - Compostos por valores de convênios, saldos de venda de bens
e direitos anteriormente registrados no ativo permanente e de contratos de locações; 3.8. Estoques - São
avaliados pelo custo médio de aquisição e não excedem ao valor de mercado;

Senhores Associados e Membros do Conselho Fiscal: A Administração da Organização Saúde com
Excelência e Cidadania - OSEC, submete a sua apreciação as Demonstrações Contábeis do Exercício
findo em 31 de dezembro de 2015, acompanhadas das Notas Explicativas na forma da legislação
vigente, em atendimento as disposições legais e estatutárias. 1. Identificação: A Organização Saúde
com Excelência e Cidadania - OSEC é uma associação civil de direito privado, sem objetivos econômicos,
com finalidade não lucrativa e de prestação de serviços na área de saúde, fundada em 28/06/1968,
com seus atos constitutivos registrados e arquivados no Cartório de 1º Ofício de Registro Civil das
Pessoas Jurídicas da Capital do Estado de São Paulo, detentora dos seguintes títulos, registros e
cadastros: (a) Utilidade Pública Federal, Processo Ministério da Justiça nº. 010.813/74, fundamen-
tado na Lei nº. 91 de 28/08/1935 e regulamentado pelo Decreto nº. 50.517 de 02/05/1961 e pelo
Decreto de 25/05/1992, publicado no Diário Oficial da União em 26/05/1992; (b) Utilidade Pública
Estadual, Lei nº. 309 de 08/07/1974, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 09/07/
1974; (c) Utilidade Pública Municipal, Decreto nº. 37.787 de 06/01/1999, Diário Oficial do Município
de 07/01/1999; (d) registros no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, Processos nº.
239.978/74, 256.799/77 e 010.813/74, emitidos em 08/1992 e processo nº 28.996.025.647/95
pedido de renovação nº 71010.000.804/2007-12, deferido por força da Resolução CNAS nº 7 de 03/
02/2009 e Ministério da Saúde – MS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social –
CEBAS, pedidos de renovação Processo nº 25000.055154/2010-40, Processo nº 25000.188140/
2012-73 e Processo nº 25000.236392/2014-88, em análise. (e) registro no Conselho Estadual de
Assistência Social – CONSEAS, sob o nº. 0038/SP/99; (f) Organização Social – O.S. pela Prefeitura
do Município de São Paulo em 13/08/2007, D.O.C. de 16/08/2007, PA - Processo Administrativo nº.
2007.0.206.088-3. 2. Das Finalidades: A Organização Saúde com Excelência e Cidadania -

OSEC tem por finalidades o que segue: a) promover a saúde por meio de parcerias públicas e
privadas; b) promover a saúde particular respeitando a filantropia na forma da Lei; c) estimular pesquisas
na área de saúde, por meio de parcerias públicas e privadas; d) promover integração a educação, por
meio de parcerias com instituições de ensino na esfera da saúde; e) promover assistência social e
filantrópica, em seu sentido lato, diretamente, mediante criação de núcleos comunitários, e unidades
de assistência à saúde ou, supletivamente, por meio de colaboração a entidades já existentes, asses-
sorando-as em suas necessidades; f) concorrer para o desenvolvimento da solidariedade humana,
mediante o aperfeiçoamento do Homem e a preservação da Natureza, inspirada nos princípios cívicos,
sociais, cristãos e democráticos; g) locação e administração de bens móveis e imóveis próprios; h) outras
atividades de relevante interesse social. 2.1. Legislação: As Demonstrações Contábeis foram elabo-
radas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compre-
endem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as orientações contidas
na Resolução CFC nº 1.409/12 – ITG 2002. 3. Do Histórico: A Organização Saúde com Excelência
e Cidadania - OSEC foi fundada em 28 de junho de 1968, com objetivo de cumprir seu papel social
e, ao longo dos anos, subordinou as suas atividades e ações ao pleno exercício e cumprimento de suas
finalidades estatutárias vigentes, buscando, em toda a sua história, atender a comunidade carente do
seu entorno, fazendo parte do cenário da região e participando das ações de saúde locais. 3.1.
Prestação de Contas: As atividades de assistência social e filantrópicas desenvolvidas pela OSEC,
no decorrer de 2015 e de 2014, foram registradas, de forma detalhada, no Relatório de Atividades
realizadas, que foi apresentado para os seguintes órgãos: a) Ministério da Saúde – MS; b) Secre-
taria de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania; 4. Estrutura Voltada para Assistência a Saúde:
4.1. Complexo de Saúde Dr. Wladimir Arruda – HEWA é a unidade da OSEC em que são

desenvolvidas as atividades de saúde e de assistência social, com as seguintes unidades: Centro
de Saúde Escola Dr. Ananias Pereira Porto – CSE e Hospital Escola Dr. Wladimir Arruda –
HEWA, que funcionam, em conjunto, na modalidade de hospital dia, oferecendo consultas em
especialidades médicas, exames diagnósticos, de laboratório e de imagem, imunização, acompa-
nhamento e terapias de reabilitação cognitiva, motora e psicossocial, procedimentos de baixa e de
média complexidade. O HEWA presta serviços de saúde de alta qualidade, contando com profissi-
onais de alto gabarito, em decorrência, principalmente, do convênio mantido com a Universidade
de Santo Amaro – UNISA, para o desenvolvimento de atividades de internato do Curso de Gradu-
ação em Medicina e de Programas de Residência Médica, além de atividades de estágios dos cursos
de Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, Serviço Social e de Psicologia. A estrutura do HEWA tem
uma área de 2.500 m², expansíveis para 3.720 m², englobando parte dos prédios anexos. Suas
dependên-cias atendem as exigências da Vigilância Sanitária, Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária, CRM e COREN, quanto a dimensões, luminosidade e tratamento de resíduos. O HEWA
realizou, no ano de 2015, o total de 136.848 atendimentos, na forma de gratuidade, sem o
respaldo de recursos financeiros oriundos do SUS, exercendo a sua vocação de praticar a gratuidade
em sua atuação, em todas as especialidades ambulatoriais, em internações na modalidade de
hospital dia, em diagnósticos, em eventos de baixa e de média complexidade e em atenção básica.
5. Agradecimentos: A OSEC agradece aos senhores associados e aos membros do Conselho
Fiscal, a todos os colaboradores diretos e indiretos, fornecedores, órgãos públicos, instituições
educacionais e financeiras, pela parceria e a colaboração, reconhecendo as suas relevâncias para
a condução dos projetos e continuidade da trajetória da Instituição no exercício de 2015.

 A Administração.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE 2015 E 2014 -  (Em Reais)
Patrimônio   Ajuste de Avaliação Reserva de Déficit Déficit
        Social               Patrimonial   Reavaliação   Acumulado     Exercício                Total

Saldo em 31/12/2012        20.000                50.109.968       7.998.644   (23.461.298) (28.527.476)       6.139.838
Ajustes de exercícios anteriores - - (7.998.644) (32.082.238) - (40.080.882)
Déficit do exercício - - - - (15.472.587) (15.472.587)
Resultado do exercício anterior                  -                                -                       -   (28.527.476)  28.527.476                      -
Saldo em 31/12/2013        20.000                50.109.968                       -   (84.071.012) (15.472.587)   (49.413.631)
Ajustes de exercícios anteriores (nota 5) - - - 567.140 - 567.140
Déficit do exercício - - - - (1.500.747) (1.500.747)
Resultado do exercício anterior                  -                                -                       -   (15.472.587)  15.472.587                      -
Saldo em 31/12/2014        20.000                50.109.968                       -   (98.976.459)   (1.500.747)   (50.347.237)
Ajustes de exercícios anteriores (nota 5) - - - 27.405.476 - 27.405.476
Déficit do exercício - - - - (5.244.770) (5.244.770)
Resultado do exercício anterior                  -                                -                       -    (1.500.747)    1.500.747                      -
Saldo em 31/12/2015        20.000                50.109.968                       -   (73.071.730)   (5.244.770)   (28.186.532)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 E 2014
(Em Reais)

           2015            2014
Receitas Operacionais  14.431.216  21.202.395
Com atividades de saúde                   -       225.411
Com convênios                   -       225.411
Outras receitas  14.431.216  20.976.984
Com educação 8.005 5.388
Com taxas 1.365 -
Com locações 441.307 209.690
Com doações - 1.975.455
Com assistência social 9.665.215 -
Com saúde - 14.707.483
Com renúncia fiscal (nota 6.1) 858.093 934.131
Gratuidades (nota 6.3)    3.457.231    3.144.836
Despesas Operacionais  19.675.986  22.703.140
Pessoal 2.555.462 2.632.827
Serviços 2.160.375 1.497.251
Administrativas 5.358.143 4.355.380
Materiais 833.602 619.797
Tributárias 24.832 155.887
Depreciações e amortizações 1.923.948 2.356.771
Despesas financeiras líquidas 2.504.300 7.006.260
Com renúncia fiscal (nota 6.1) 858.093 934.131
Gratuidades (nota 6.3)    3.457.231    3.144.836
Déficit do Exercício   (5.244.770)   (1.500.746)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
(Em Reais)

           2015            2014
Déficit do Exercício   (5.244.770)   (1.500.746)
Resultado Abrangente do Exercício   (5.244.770)   (1.500.746)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC DO EXERCÍCIO
DE 2015 E 2014 - Valores expressos em Reais (centavos omitidos)

1) Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais            2015            2014
a) Resultado líquido ajustado  24.084.654    1.423.165
(-) Déficit líquido do exercício (5.244.770) (1.500.746)
(+) Depreciação 1.923.948 2.356.771
(+/-) Ajuste Imobilizado - -
(+/-) Ajuste de exercícios anteriores 27.405.476 567.140
b) Acréscimo/Decréscimo do Ativo
(circulante + não circulante)         25.774      (265.289)
Acréscimo/Decréscimo de Créditos a Receber - circulante (343.974) 150.292
Acréscimo/Decréscimo de Outros Créditos 414.226 (319.386)
Acréscimo/Decréscimo de Estoques (9.658) (13.511)
Acréscimo/Decréscimo de Despesas antecipadas (199) 46
Acréscimo/Decréscimo de Depósitos e Cauções (34.621) (82.730)
c) Acréscimo/Decréscimo do Passivo
(circulante e não circulante) (23.382.837)   (1.109.406)
Acréscimo/Decréscimo de Parcelamento de impostos 645.348 509.754
Acréscimo/Decréscimo de Provisão para contingências trabalhistas (889.250) (1.687.794)
Acréscimo/Decréscimo de Receita antecipada - (7.396.676)
Acréscimo/Decréscimo de Convênios médicos (16.368.495) -
Acréscimo/Decréscimo de Impostos, taxas e contribuições 140.887 59.328
Acréscimo/Decréscimo de Fornecedores - (414.640)
Acréscimo/Decréscimo de Obrigações com SMS 200.721 (5.634)
Acréscimo/Decréscimo de Salários e encargos sociais 307.845 220.485
Acréscimo/Decréscimo de Provisão férias e encargos sociais 15.726 (15.819)
Acréscimo/Decréscimo de Outras contas a pagar (4.974.832) 4.607.585
Acréscimo/Decréscimo de Processos Trabalhistas (148.688) (320.662)
Acréscimo/Decréscimo de Parcelamento de impostos   (2.312.100)    3.334.665
d) Caixa Proveniente das operações (a + b + c)       727.591         48.470
2) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos        (83.753)          (4.461)
(-) Aquisições de Imobilizado        (83.753)          (4.461)
3) Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos      (647.284)        (49.086)
Aumento do Empréstimo - Circulante (620.326) 251.530
Redução do Empréstimo - Não Circulante        (26.957)      (300.616)
4) Variação das disponibilidades ( 1+ 2 + 3 ) (3.445) (5.077)
Caixa e equivalentes no caixa no início do período 84.325 89.402
Caixa e equivalentes de caixa no final do período         80.880         84.325

         (3.445)          (5.077)

Estoques            2015            2014
Materiais de Escritório 13.595 12.923
Materiais de Copa e Cozinha 950 33
Materiais Hospitalares 53.185 44.298
Materiais para Animais e Agrícolas - 520
Outros Materiais          1.514           1.813
Totais        69.245         59.587
3.9. Depósitos e cauções – Substancialmente compostos por depósitos judiciais; 3.10. Ativo Imobi-
lizado e Intangível - Estão demonstrados ao custo histórico de aquisição, deduzido das depreciações,
que são calculadas pelo método linear, conforme as taxas de expectativas de vida útil dos bens. Os
ativos do imobilizado e do intangível tem o seu valor recuperável testado, no mínimo anualmente. A
Administração entende que não há indícios de desvalorização relevante dos bens que compõe esse
grupamento, em decorrência não foram feitos ajustes do valor de recuperação do ativo, nos termos do
Pronunciamento Técnico CPC 01. Durante 2015 as adições de imobilizado somaram apenas R$ 83.752
e a ocorrência de transferências somou R$ 2.207.200. A depreciação referente ao exercício de 2015
foi de R$ 1.923.948. A seguir demonstramos os saldos das contas no final do exercício:
Descrição Taxa               R$                 R$            2015            2014
 das Contas  anual Depr.Amortz

Deprec.          Custo   acumulada        Líquido        Líquido
Bens Tangíveis 88.228.100 (30.199.825) 61.577.702 61.577.702
Terrenos - 35.466.944 - 35.466.944 35.466.944
Edificações 4% 32.130.675 (8.152.750) 23.977.925 23.586.116
Benfeitorias
  em Imóveis de Terceiros 10% 1.144.675 (1.144.675) - -
Máquinas e equiptos. 10% 6.659.437 (6.580.501) 78.936 -
Equipto. Médico e Cirúrgico 10% 1.301.895 (1.098.908) 202.988 309.323
Móveis e Utensílios 10% 3.262.608 (3.260.012) 2.595 -
Véiculos 20% 353.365 (353.365) - -
Computadores e Periféricos 20% 5.752.008 (5.752.008) - -
Acervo bibliográfico 10% 2.141.938 (2.141.938) - -
Acervo radiofônico 10% 6.437 (6.437) - -
Obra de arte - 8.119 - 8.119 8.119
Obras em andamento -            0,00                    -                   -    2.207.200
Bens Intangíveis   4.506.614   (2.371.723)    2.134.891    2.134.891
Marcas e patentes 10% 131.836 (131.836) - -
Software 20% 1.709.231 (1.709.231) - -
Direitos autorais - 10.000 - 10.000 10.000
Linhas telefônicas - 65.849 - 65.849 65.849
Bens Desenvolvimento
  e Implantação - 2.589.698 (530.656) 2.059.042 2.059.042
Total 92.734.714 (30.862.317)  61.872.397  63.712.593
3.11. Passivo Circulante - É demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando
aplicável, dos correspondentes encargos e atualizações monetárias incorridas. 3.12. Salários, Férias
e Encargos Sociais - As obrigações salariais e encargos observam a competência e as férias a pagar
são constituídas com base na remuneração dos empregados, incluindo as férias vencidas e proporci-
onais e os encargos sociais correspondentes. 3.13. Parcelamento de impostos: circulante e não
circulante – contemplam o parcelamento de IPTU e o REFIS IV, conforme tabela abaixo:

           2015            2014
REFIS IV 10.670.715 12.500.603
IPTU       629.875    1.112.087

 11.300.590  13.612.690
Menos: parcela do circulante   (2.984.622)   (2.339.274)
Parcela do não circulante    8.315.968  11.273.416
3.14. Fornecedores – Compostos substancialmente por contratação de serviços de consultoria e
assessoria jurídica e obrigações comerciais cujo total foi de R$ 11.894.273 em 2015 e de R$ 11.693.552
em 2014. 3.15. Empréstimos e Financiamentos: circulantes e não circulantes - Os empréstimos
e financiamentos são registrados ao custo de captação, deduzidos das amortizações e acrescidos dos
encargos incorridos até a data do balanço, conforme demonstração abaixo:
Banco            2015            2014
Caixa Econômica Federal Curto Prazo 733146 1.046.443
Início em 18/11/2013 Longo Prazo                   -       620.326
Prazo 36 meses (renegociado) Juros a pagar       306.222         19.883
Capital de giro – TR + 1,5% am Totais    1.039.368    1.686.652
3.16. Provisão para Contingências – A OSEC é parte em diversos processos de natureza de ordem

trabalhistas, cíveis, fiscais e outras exigibilidades de âmbito federal que se encontra em diferentes fases
processuais. A Administração avalia individualmente o risco desses processos com base na opinião dos
seus assessores jurídicos, constituindo provisionamento somente quando as perdas são prováveis.
3.17. Outras contas a pagar – Refere-se a obrigações e empenhos com órgão governamentais e
prestação com serviços médicos de autônomos.
Contas            2015            2014
Outras contas a pagar 9.245.709 14.220.541
Serviços médicos - 735
Obrigações com SMS - 48.350.732
Gastos empenhados                   - (31.982.972)
Totais    9.245.709  16.368.495
3.18. Receitas antecipadas – As receitas antecipadas de recursos financeiros sobre convênios,
locações e outros serviços operacionais a realizar foram liquidados com recursos de doações recebidas
durante o exercício de 2015. 4. Cobertura de Seguros - A OSEC mantém seguros com a finalidade
de atender as medidas preventivas cabíveis, em valor considerado suficiente para a cobertura de
sinistros que possam ocorrer e, por isso, a administração julga que não haverá impedimento e/ou
descontinuidade das atividades de saúde e de assistência social da Instituição. 5. Ajuste de Exercí-
cios Anteriores: Os ajustes de exercícios anteriores identificados em 2015 foram diretamente dedu-
zidos das contas de déficits acumulados da entidade, integrante do patrimônio líquido e decorreram
substancialmente por erros de avaliação de contingências passivas, processos desconhecidos, defici-
ência dos controles internos no total líquido de R$ 27.405 mil, referem-se:
5.1. Baixa de dívidas prescritas e não executadas R$ 16.368.495
5.2. Estorno de provisões já consideradas na Provisão para Contingências R$ 11.036.981
6. Renúncia Fiscal e Ações Filantrópicas - 6.1. Imunidade Tributária - A OSEC está enquadrada
como entidade Imune, na condição de Associação Civil, sem fins lucrativos, conforme artigo 150, inciso
VI, alínea “C” da Constituição Federal e artigos 9º e 14 do Código Tributário Nacional – CTN, prestando
contas de suas atividades através de Relatórios de Atividades Realizadas, exigidos pelos diversos
órgãos governamentais, que demonstram a assistência social e a filantropia realizadas para a manu-
tenção dos objetivos e de suas finalidades estatutárias. O valor das isenções usufruídas da cota
patronal e da COFINS apurados pela Entidade foi registrado contabilmente como renúncia fiscal para
atendimento das normas contábeis vigentes e no exercício de 2015 foi de R$ 858.093. 6.2. Forma-
lidades com Órgãos Regulamentadores - A OSEC encaminhou o requerimento para renovação do
CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, para o CNAS – Conselho
Nacional de Assis-tência Social, no ano de 2012 e protocolou ofícios de complementação de documen-
tos em 26/10/2012, 31/10/2012 e 01/11/2012, perante o Ministério da Saúde. A OSEC tem o registro
no CONSEAS – Conselho Estadual de Assistência Social, sob o n. 0038/SP/99 e no COMAS – Conselho
Municipal de Assistência Social, sob o n. 519/2006. A OSEC respeita as demais normas que disciplinam
a atuação das Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da saúde, a saber: Decretos n.
7.237/10 e 7.530/11, Portaria n. 1.970/11 do Ministério de Estado da Saúde e Lei n. 12.101/09. 6.3.
Ações Filantrópicas: A OSEC realizou 136.848 atendimentos durante 2015 de forma gratuita e
150.099 em 2014. O valor das gratuidades concedidas em 2015 somaram R$ 3.457.231 em as-sistência
social com base na Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, com alterações as publicadas no Decreto
nº 7.237 de 20 de julho de 2010 conforme demonstrado abaixo:
Atendimentos       2015         Part.       2014         Part.
Gratuidades 136.848 100% 1.223 0,80%
SUS 148.876 99,20%
Totais 136.848 100,00% 150.099 100,00%
A OSEC na condição de Associação Civil, sem fins lucrativos, está enquadrada como entidade Imune,
conforme artigo 150, inciso VI, alínea “C” da Constituição Federal e artigos 9º e 14º do Código Tributário
Nacional (CTN), e cumpre com a obrigatoriedade de entregar anualmente o Relatório de Atividades
juntamente com os demais documentos exigidos pelos diversos órgãos governamentais, objetivando
manter a condição de imunidade, prestando conta da filantropia realizada na manutenção dos objetivos
e de suas finalidades estatutárias. 7. Patrimônio Líquido - O Patrimônio Líquido é apresentado em
valores atualizados e compreende a somatória do Patrimônio Social Inicial, acrescido ou decrescido dos
valores das reavaliações e ajustes de avaliação patrimonial dos superávits ou déficits acumulados e do
resultado do exercício. 8. Trabalho Voluntário - A Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de Setembro de
2012, que aprovou a NBC ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros, determina que o trabalho
voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço recebido. Em 2014 e 2015 a
OSEC não obteve trabalho voluntário em valor relevante para registro. 9. Passivo a Decoberto - A
Administração continua empenhada em desenvolver um conjunto de ações para buscar reverter os
sucessivos déficit e reequilibrar a situação econômica financeira da entidade para manutenção dos seus
trabalhos na área de atendimento médico, através de redução de gastos, melhorias na gestão,
mudança no perfil da dívida e outras medidas corretivas, busca de parcerias estratégicas para manu-
tenção do negócio.

DIRETORIA
Maurício Vidal  -  Diretor Presidente - CPF: 077.984.838-10

Cláudio Alves Silva - Contador - CRC1SP239165/O-1

Os membros do Conselho Fiscal da Organização de Saúde com Excelência e Cidadania – OSEC,
de conformidade com o que dispõem a lei, examinaram, na extensão julgada necessária, Livros,
Documentos de Contabilidade, Balanço Patrimonial e Demonstrações de Lucros Superávit e Déficit do

exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, tendo encontrado as contas em perfeita ordem e
exatidão, são de parecer que as mesmas sejam aprovadas pela Assembléia.

São Paulo, 17 de Março de 2016

Norma Lúcia do Carmo S. Negrette - Conselheira
Hélio Ituo Daikuara - Conselheiro

Evelyn dos Santos Negrette - Conselheira

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos Administradores e Conselheiros da Organização de Saúde com Excelência e Cidadania
- OSEC. São Paulo – SP. Examinamos as demonstrações contábeis da Organização de Saúde com
Excelência e Cidadania - OSEC que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015
e as respectivas demonstrações do resultado, do passivo a descoberto e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas
explicativas. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis: A Adminis-
tração da Organização de Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC é responsável pela elaboração
e adequada apresentação dessas 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 por erro. Responsabilidade dos auditores independentes: Nossa responsabilidade
é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria,
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem
o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o
objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção
relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evi-
dência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis
distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro.
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e
adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade para planejar os procedimentos
de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a
eficácia desses controles internos da empresa. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequada
apresentação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela
Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em
conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião com ressalvas. Base para opinião com ressalvas: Imobilizado: A Administração da
Entidade adota taxas fiscais para depreciar seus bens imobilizados pelo método linear ao invés de
critérios pelo desgaste pelo uso da vida útil e não aplicou o teste de “impairment” para determinar o valor
recuperável desses bens detalhados na nota 3.10. Nossos exames evidenciaram que os imóveis estão
hipotecados para garantir o parcelamento de dívidas tributárias. Consequentemente, em 31 de dezem-
bro de 2015, não foi possível determinar a razoabilidade do valor da depreciação e amortização
acumulada e do exercício ou indicação para redução do valor recuperável pelo valor justo. Credores
diversos: Devido à deficiência dos controles internos e falta de conciliações sobre as contas a pagar
mencionadas na nota 3.17 no valor total de R$ 9.241 mil, nossos exames não conseguiram obter
evidência suficiente e apropriada, mesmo por meio de testes alternativos sobre a liquidação subsequente

de parte substancial desses créditos. Consequentemente, não foi possível opinar sobre a validade
desse saldo no encerramento do exercício social de 2015. Opinião com ressalvas: Em nossa opinião,
exceto pelos possíveis efeitos dos assuntos descritos nos parágrafos Base para opinião com ressalvas,
as demonstrações contábeis apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Orga-
nização de Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC em 31 de dezembro de 2015, o desempenho
das suas operações e os fluxos de caixa de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Ênfase: As demonstrações contábeis foram elaboradas no pressuposto de continuidade normal de
suas atividades. A Entidade apresenta um elevado grau de endividamento, passivo a descoberto e
sucessivos déficits, fatores estes que afetam a manutenção das atividades normais de suas operações.
Até a conclusão dos nossos exames, nenhum Plano de Ação nos foi apresentado pela Administração
com indicativos de redução de impactos negativos, renegociação de dívidas, de geração de caixa e
outras medidas saneadoras para recuperação econômica e financeira da Entidade.

São Paulo, 25 de outubro de 2016.

COKINOS & ASSOCIADOS
Auditores Independentes S/S
CRC-2SP 15.753/O-0

Demétrio Cokinos
Contador - CNAI nº 385

CRC-1SP120410/O-2
CVM 7.739

Estudo também comprovou a espiritualidade como fator positivo para amenizar 

o sofrimento de doentes e seus familiares.

Stella Arengheri/Jornal da USP

Um estudo mostrou que o sofrimen-
to com doenças crônicas pode 
afetar mais a família do que o 

próprio doente. Os resultados deixaram 
pesquisadoras da Escola de Enfermagem 
de Ribeirão Preto (EERP) da USP sur-
presas com o fato dos pacientes avalia-
dos apresentarem melhores resultados 
quanto a questões sociodemográfi cas, 
espirituais e de qualidade de vida que 
seus familiares. 

A pesquisa foi feita com 100 pacientes 
portadores de doenças crônicas, como 
câncer, derrame, diabete, defi ciências 
auditivas e visuais e doenças do coração, 
que se encontravam em tratamento em 
um hospital geral e, também, com seus 
respectivos acompanhantes. Responsável 
pelo estudo, a psicóloga Maria Augusta 
Silva Rosa conta que aplicou questioná-
rios aos pacientes e familiares para avaliar 
situações sociodemográfi cas, questões 
espirituais e qualidade de vida. Quando 
comparou as respostas, a pesquisadora 
se deparou com uma realidade contrária 
à que imaginava. 

Todos os escores diziam que a família 
estava sofrendo mais que o doente, com 
maior ênfase para os aspectos social, am-

Famílias podem sofrer mais que os 
pacientes com doenças crônicas

Resultados de pesquisa sugerem um maior esforço das políticas públicas e estratégias de auxílio aos familiares dos pacientes
a mais para lidar com os problemas e ad-
versidades das novas condições de vida. 
“A espiritualidade fortalece a formação de 
crenças e valores que estimulam práticas 
saudáveis perante essas doenças”.

Diante das difi culdades do tratamen-
to, muitas vezes doloroso, invasivo e 
debilitante, comenta Maria Augusta, o 
paciente busca inspiração exterior e 
usa a espiritualidade como ferramenta 
para construir uma nova forma de viver 
e estimular práticas saudáveis, mesmo 
diante do adoecimento.

Esses resultados chamam a atenção 
para o quanto a família também é afetada 
pelas doenças crônicas. A pesquisadora 
defende um maior esforço das políticas 
públicas e estratégias de auxílio a esses 
familiares. “Há uma preocupação com 
o estabelecimento de parâmetros mais 
amplos de avaliação de saúde que não se 
limitem apenas à morbimortalidade”. 

A realidade do sofrimento familiar 
sugere que sejam pensadas políticas pú-
blicas e estratégias de intervenções que 
considerem também a família e não só o 
paciente de doença crônica com ameaça 
à continuidade da vida. E essas interven-
ções, garante Maria Augusta, atendem 
a recomendações da própria OMS que 
incluem a dimensão espiritualidade.

biental e de qualidade de vida. O estudo 
observou ainda altos níveis de depressão 
e ansiedade nesses familiares, o que for-
talece a hipótese de que, “nas circunstân-
cias de adoecimento crônico que ameaça 
a continuidade da vida, ambos, pacientes 
e familiares, são acometidos com sinais e 
sintomas depressivos e ansiosos”. 

Maria Augusta relata que os sintomas 
apresentados pelos familiares surgem 
devido às mudanças e adaptações que a 
família faz para atender às necessidades do 
adoecido. “Para acompanhar o paciente, o 

familiar precisa deixar de realizar algumas 
atividades e a família necessita adaptar-se 
a condições do ambiente que dão mais 
conforto ao paciente, mas geram incômodo 
para os não doentes”, explica.

O estudo também comprovou a efeti-
vidade do cultivo à espiritualidade para 
amenizar o sofrimento de doentes crôni-
cos. A psicóloga conta que, nas famílias 
em que a espiritualidade, religiosidade 
e crenças pessoais são mais presentes, 
o sofrimento é encarado de forma mais 
positiva. Utilizam a fé como um recurso 
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Secretário Econômico do 

Ministério da Fazenda, 

Mansueto de Almeida.

São Paulo - O secretário de 
Acompanhamento Econômico 
do Ministério da Fazenda, 
Mansueto de Almeida, disse 
ontem (5), que, em respeito 
ao Congresso, não há pontos 
da reforma da Previdência que 
possam ser classifi cados como 
“inegociáveis”. Ele, no entanto, 
citou a fi xação da idade mínima 
de acesso à aposentadoria - 65 
anos - como um dos pontos 
mais importantes da proposta 
de emenda constitucional en-
caminhada pelo Executivo ao 
Congresso.

“Se a reforma for diluída por 
questões políticas, em dois anos 
discutiremos de novo as regras 
de aposentadoria”, comentou 
o secretário durante debate 
promovido em São Paulo pela 
revista Istoé Dinheiro. Apesar 
das difi culdades em passar a 
matéria no Congresso, o secre-
tário disse confi ar na aprovação 
da proposta ainda neste ano. Ele 
assinalou que, sem a reforma, 
as críticas serão direcionadas 
ao governo pela necessidade 
de aumento de imposto.

Também presente no debate, 
o secretário da Previdência, 
Marcelo Caetano, comentou 
que reformar a Previdência 
é um trabalho complexo em 
qualquer lugar do mundo, po-
rém necessário para preservar 
o benefi cio previdenciário. “O 
intuito é manter a Previdência 
e para isso temos que fazer 
ajustes”, afirmou Caetano, 
acrescentando que, na práti-
ca, a regra de idade mínima 
converge a aposentadoria no 
Brasil ao que é comum “mundo 
afora” (AE).

Marcelo Camargo/ABr

Não há pontos 
‘inegociáveis’ 
na reforma da 

Previdência

Restaurante 
de NY é eleito 

melhor do 
mundo

O chef Daniel Humm, res-
ponsável pelo restaurante 
do Eleven Madison Park 
Restaurant, de Nova York, 
foi eleito o melhor chef do 
mundo pela lista “World’s 50 
Best Restaurants”, divulgada 
ontem (5). Massimo Bottura, 
que comanda o restaurante 
Osteria Francescana, caiu 
para a segunda colocação 
após liderar a lista do ano 
passado. 

No entanto, o italiano ainda 
é o melhor chef da Europa 
e seu restaurante continua 
sendo o melhor do Velho 
Continente. Na terceira co-
locação do ranking, aparece 
o espanhol El Celler de Can 
Roca, eleito o melhor do 
mundo em 2015. Humm é suí-
ço, mas lidera o restaurante 
norte-americano desde 2006. 
Um fato curioso é que Eleven 
Madison Park será fechado 
em junho para reforma, sendo 
rea berto apenas em setem-
bro. Durante esse período, o 
melhor chef do mundo aten-
derá em um outro restaurante 
no Hamptons.

Na América do Sul, a lista 
dos 10 melhores restaurantes 
do mundo conta com dois 
estabelecimentos peruanos. 
O Central, do chef Virgilio 
Martínez e que fica em Lima, 
aparece na 5ª colocação 
enquanto o Maido, do chef 
Mitsuharu Tsumura, também 
da capital peruana, ficou na 8ª 
posição. Já o único brasileiro 
na lista dos 50 melhores é o 
restaurante D.O.M., do chef 
Alex Atala, que aparece na 16ª 
posição e é o terceiro melhor 
estabelecimento da América 
do Sul (ANSA/COM ANSA).
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Anderson Vieira/Ag. Senado/Especial Cidadania

Com o objetivo de amparar os candidatos, o 
senador apresentou uma proposta de emenda 
à Constituição que põe fi m a um dos maiores 

motivos de queixas: a realização de concurso somente 
para a formação de cadastro de reserva

Segundo a PEC 29/2016, o cadastro, que costuma 
ser utilizado para contratações futuras do órgão ou 
entidade quando a administração não sabe ao certo 
quantas vagas estarão disponíveis, pode continuar 
existindo, mas a quantidade de vagas destinadas 
à formação desse cadastro fi cará limitada a 20% 
dos correspondentes cargos ou empregos públicos 
vagos.

A proposição também veda a abertura de um novo 
certame enquanto houver candidatos aprovados 
em seleção anterior válida. Ainda pela proposta, o 
número de vagas ofertadas deve ser igual ao número 
de cargos ou empregos vagos, sendo obrigatório o 
preenchimento de todos esses postos.

— Criou-se uma indústria de concursos neste país. 
As pessoas fazem a prova, eles dizem que o número 
de vagas vale pelos próximos dois anos, não chamam 
ninguém e começam a fazer concurso de novo. E 
assim sucessivamente — lamenta Paim.

O senador lembrou o sacrifício feito pelos estu-
dantes, que tentam o futuro em certames longe 
de suas casas e depois fi cam sem perspectiva de 
nomeação:

— As pessoas pagam, 
deslocam-se pelo Brasil 
todo e depois fazem no-
vamente para cadastro de 
reserva. Não dá. É uma 
picaretagem — opina.

A PEC 29/2016 altera o 
artigo 37 da Constituição. 
O texto está tramitando 
na Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ), 
sob a relatoria de Ivo Cas-
sol (PP-RO), que ainda 
não apresentou parecer. 
Paim está confi ante de 
que a tramitação avance 
ao longo deste ano.

Apoio
Se depender da população, o texto não terá difi-

culdade de ser aprovado. No site do Senado, mais 
de 2,3 mil pessoas demonstraram ser favoráveis 
à proposta e apenas 104 disseram não concor-
dar. A Associação Nacional de Proteção e Apoio 
aos Concursos (Anpac) também se diz a favor da 
iniciativa .

— Quando algum órgão da administração abre um 
processo seletivo só com cadastro, pode ser que 
a intenção seja meramente arrecadatória, numa 
clara má-fé do administrador — diz Marco Antonio 
Araújo Junior, presidente da entidade.

Proposta proíbe concurso público 
exclusivo para cadastro de reserva

Reclamações de concursandos e estudantes insatisfeitos com os processos seletivos, as bancas examinadoras e a 
postura de administradores públicos em relação aos concursos públicos são recebidas com frequência por Paulo 
Paim (PT-RS), por e-mails, redes sociais ou em seu gabinete

O diretor-geral da Rede 
Alub de Ensino, Alexan-
dre Crispi, que oferece 
cursinhos preparatórios, 
observa que muitos es-
tudantes já nem fazem 
inscrição quando se 
deparam com um con-
curso exclusivo para 
cadastro.

— Já sabem que é gran-
de a chance de não haver 
nomeações futuras. É 
uma pegadinha que não 
pega muita gente mais. 
A reserva é importante e 
pode até existir, para que 
o administrador possa 
planejar a médio prazo 
e ter flexibilidade, mas 
não pode haver exclusividade de vagas para sua 
formação— opina.

Lei geral
Outras propostas de alteração de regras relativas 

a concursos estão tramitando no Senado. É o caso 
da PEC 75/2015, do ex-senador Douglas Cintra, que 
abre caminho para a elaboração de uma lei nacional 
com regras gerais para todos os concursos, tanto os 
da União como os dos governos estaduais e munici-
pais. A PEC garante ao Congresso a iniciativa dessa 
lei nacional, sendo concedida autonomia aos estados, 
aos municípios e ao Distrito Federal para elaborarem 

normas com as mesmas 
diretrizes.

A PEC foi aprovada em 
junho do ano passado na 
CCJ e está pronta para ir 
para o Plenário. Na oca-
sião, o relator, Valdir Rau-
pp (PMDB-RO), ressaltou 
que diretrizes nacionais 
mínimas para os concur-
sos são essenciais.

— O instituto do con-
curso público é uma das 
maiores conquistas do 
povo brasileiro e repre-
senta um dos mecanis-
mos mais democráticos 
e republicanos de acesso 
aos cargos e empregos 

públicos em nosso país. Desse modo, não se pode 
admitir a continuidade da ocorrência de fraudes e 
de inefi ciência em concursos — afi rmou.

Reivindicações
Já o PLS 30/2012, de Acir Gurgacz (PDT-RO), foi apre-

sentado para atender uma série de reivindicações dos 
candidatos. O projeto é amplo e trata, por exemplo, de 
critérios para defi nição do valor da taxa de inscrição, formas 
de isenção e cobrança.

Também estabelece sanções para casos de fraude, defi -
ne prazo e forma para divulgação de gabaritos, regula as 

formas e prazos mínimos 
para recurso e veda o uso 
de doutrina isolada e (ou) 
jurisprudência não predo-
minante, salvo referência 
expressa no enunciado da 
questão.

O projeto está na CCJ aguar-
dando designação de relator.

— O concurso é uma ins-
tituição muito confi ável e 
temos bancas muito sérias, 
mas é preciso aparar algumas 
arestas. Hoje muitos proble-
mas relativos às seleções 
sobrecarregam o Judiciário 
pela falta de legislação espe-
cífi ca — opina Crispi.
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Pela proposta de Paulo Paim, cadastros de reserva 
poderão continuar existindo, mas vagas destinadas 

a formá-los fi carão limitadas a 20% dos cargos 
correspondentes vagos.
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O analista fi scal digital

A união de processos 

e produtos ou serviços 

tributários e fi scais 

com o objetivo de levar 

uma experiência mais 

harmônica e produtiva 

para os usuários é 

fundamental para 

criarmos uma nova 

jornada de suporte à 

conferência, apuração 

e geração de obrigações 

acessórias nos tempos 

atuais

Com a crise econômica, 
foi necessário adaptar-
se aos novos tempos, 

fazendo muito mais com me-
nos recursos. E do outro lado, 
um fi sco cada vez mais voraz 
com difi culdades fi nanceiras e 
utilizando tecnologias que per-
mitem a análise, cruzamento e 
auditoria dos dados dos contri-
buintes de uma forma muito 
mais rápida e abrangente.

Há alguns anos, temos visto a 
digitalização do fi sco, que, por 
meio do projeto SPED, criou 
versões digitais da Nota Fiscal 
e de suas escriturações, mu-
dando a forma em que os usu-
ários lidavam com suas obriga-
ções fi scais. As ferramentas de 
apoio ao usuário, por sua vez, 
também evoluíram.  Assim, o 
uso de técnicas que apoiem o 
mapeamento e o entendimento 
desses novos aspectos de fun-
cionamento das áreas fi scais é 
indispensável para obtermos 
ganhos de escala e excelência 
no atendimento ao fi sco.

Para isso, o mapeamento da 
jornada do usuário é uma ferra-
menta que ajuda a colocarmos 
os usuários no centro das solu-

ções, contando sua trajetória 
a outros envolvidos, sejam 
desenvolvedores de soluções, 
consultores e até mesmo pa-
trocinadores de projeto

Em linhas gerais, na jornada 
é possível identifi car todos os 
canais de contato, as emoções, 
oportunidades de melhorias 
e os problemas. O mapa é 
uma organização gráfi ca das 
atividades e experiências do 
usuário ao longo da utilização 
dos produtos e serviços.

Para a montagem de uma jor-
nada fi scal para a área usuária 
é possível ainda mensurarmos 
tempos de realização de ativi-
dades, questões de usabilida-
de, riscos e exposição fi scal, 
bem como o grau de aderência 
dos produtos e serviços. 

Com o mapa montado, 
sessões de colaboração são 
realizadas permitindo iden-
tifi car melhorias processuais 
e, ou, sistêmicas. A sua forma 
gráfi ca facilita a visualização e 
gera insights de melhorias por 
todos os envolvidos.

Em tempos digitais e com um 
fi sco cada vez mais automati-
zado e sedento por receitas, 
as áreas fi scais precisam de 
processos e sistemas focados 
em suas fi nalidades, assim os 
usuários são liberados para 
atividades mais estratégicas 
visando a ganhos fi scais e tri-
butários diretos e indiretos.

Fornecer ferramentas que 
identifi quem ganhos operacio-
nais em sistemas ou processos 
e que coloquem o analista fi scal 
no contexto do mundo digital 
é parte importante para tornar 
as companhias mais competiti-
vas, enxutas e efi cientes.

(*) É gestor de Customer Experience 
da SONDA, maior companhia latino-

americana de soluções e serviços de 
tecnologia.

Alex Marin Silva (*)

News@TI
Blog de notícias sobre eletricidade

@A Reymaster Materiais Elétricos lançou em seu site um blog cujo 
espaço é voltado para a divulgação de notícias e artigos educa-

cionais sobre a temática eletricidade, além de informações sobre a 
empresa e seus produtos. “O blog concentra artigos e curiosidades 
sobre diversos temas que envolvem o dia a dia dos profi ssionais e 
estudantes do setor elétrico. Além disso, contribuiu para a comu-
nicação da empresa com seus clientes, através de notícias sobre 
produtos e serviços ofertados”, explica o diretor Marco Stoppa. O 
blog é atualizado semanalmente com posts de linguagem simples, 
objetiva e dinâmica. O link para acesso é  www.reymaster.com.br/
blog-reymaster.

Telit e Yokogawa anunciam
nova arquitetura IIoT

@A Telit, líder global em Internet das Coisas, anuncia parceria com 
a Yokogawa, empresa especializada em automação industrial. 

Ambas trazem para o mundo nova arquitetura IIoT, com o objetivo de 
impulsionar o modelo de negócios da Yokogawa para um futuro cada 
vez mais conectado. A junção do portfolio de módulos tecnológicos 
da Telit com os produtos da Yokogawa como instrumentos analíticos, 
dispositivos e outras soluções industriais, poderá trazer novos valores 
para os clientes (www.telit.com).

Recuperação de carrinhos abandonados no 
e-commerce

@Além de atrair e fi delizar novos clientes diariamente, outro desejo 
de todo empreendedor que comanda uma loja virtual é recuperar 

todos os carrinhos abandonados no e-commerce, seja qual for o moti-
vo, não é mesmo? Foi justamente para tentar solucionar essa questão 
que Felipe Rodrigues, multiempreendedor de 29 anos, criou a Enviou 
(www.enviou.com.br), startup que reúne soluções em e-mail marketing 
e recuperação de carrinhos abandonados com foco em operações de 
e-commerce. De acordo com Rodrigues, o primeiro ano de operações 
da Enviou foi 2016. E, apesar deste ter sido um ano complicado para 
muitas empresas, o empreendedor está satisfeito com os resultados 
alcançados até o momento. Foram mais de R$ 3 milhões em recuperação 
de carrinhos no período. “O número é considerado alto, uma vez 70% 
dos consumidores chegam a escolher produtos e colocar no carrinho, 
mas não concluem a compra. Além disso, o mercado em geral alcança, 
em termos de recuperação de carrinhos, números em torno de 5% a 25 
% disso”, explica. A expectativa é de que 2017 seja um ano ainda mais 
positivo, com crescimento de 30% nas operações da Enviou (www.
enviou.com.br).

TCL lança primeira Smart TV 4K com botão 
exclusivo Globo Play

@A TCL, marca líder mundial em fabricação de televisores, anuncia 
o lançamento da P2 Ultra HD, série de nova geração de TVs 4K 

com múltiplos upgrades e novas funções. Esse é o primeiro grande 
lançamento da marca no Brasil, que realizou em meados de 2016 uma 
joint venture com a brasileira SEMP, conhecida como a primeira em-
presa a produzir um televisor no Brasil e uma das maiores empresas 
de eletrônicos do país. A grande novidade é o botão exclusivo Globo 
Play, que permite ao usuário acessar a homepage do aplicativo de 
vídeos da Globo com um simples toque no controle remoto. O botão 
funciona como uma espécie de atalho, tornando a navegação mais 
simples e facilitando o acesso a diversos conteúdos, como novelas, 
séries, realities e programas jornalísticos da Globo. Nas TVs com esta 
tecnologia também será possível acessar as séries da Globo em 4K, a 
ultra-alta-defi nição. “Não teremos apenas o aplicativo embarcado na 
televisão, mas vamos ser a primeira empresa a ter a tecla no controle 
remoto, o que faz muita diferença para o conforto do usuário. Somos 
pioneiros nesse sentido e estamos muito animados com essa parce-
ria, levando em conta que a Globo é uma emissora que todo mundo 
conhece”, explica Ricardo Freitas, presidente da SEMP TCL.

Na virada da década, a febre 
das startups tomou conta 
do Brasil. Unir tecnologia 
com serviços que facilitam a 
vida das pessoas tornou-se o 
objetivo principal de muitos 
empreendedores. Foi aí que 
um ambiente profi ssional mais 
descontraído e com ares de 
"trabalho sem sair de casa" 
ganhou espaço e começou a 
chamar a atenção dos jovens 
no mercado de trabalho. Esse 
ambiente diferenciado, que 
unia a satisfação de trabalhar 
em algo novo com um mo-
delo de negócio disruptivo e 
desafi ador era um diferencial que as empresas ofereciam, até 
deixar de ser.

Agora, todas essas características interessantes ao trabalhador 
se tornaram pré-requisito para empresas que querem manter 
funcionários valiosos no seu time e cresceram no mercado, 
sobretudo o de tecnologia e comunicação.

A Sociedade Americana de Designers de Interiores (American 
Society of Interior Designers) publicou, recentemente, pesqui-
sa que constata que ter um ambiente de trabalho satisfatório 
é a terceira maior preocupação dos funcionários (21%), após 
benefi cios (22%) e bons salários (62%).

Profi ssionais talentosos não se contentam mais em ter ape-
nas um ambiente profi ssional com ferramentas próprias para a 
realização do trabalho e um bom salário. Mais do que ser capaz 
de executar suas funções, o profi ssional precisa sentir que está 
fazendo um trabalho signifi cativo ao mesmo tempo em que 
explora seu potencial enquanto pessoa e profi ssional.

Dessa maneira, o mercado de startups se torna muito mais 
atraente do que grandes empresas. Startups são empreen-

dimentos que já nasceram 
em um ambiente digital e 
entendem as necessidades 
pessoais e profi ssionais dos 
funcionários que trabalham 
nas mesmas.

Salas de descompressão, 
“cochilódromos”, salas de 
jogos e outros mimos cada 
vez mais se tornam ambien-
tes comuns em startups e 
empresas, tudo para conferir 
aos funcionários um local 
mais aconchegante e com-
pensador. Dessa maneira, 
a empresa pode reter os 
funcionários valiosos ao 

mesmo tempo em que atrai o interesse do mercado de tra-
balho. Com grande quantidade de candidatos interessados 
na empresa, a qualidade dos profissionais contratados só 
tende a crescer.

Para medir esse cenário, foi criado o prêmio Great Places To 
Work, que funciona como um indicativo a empresas que têm 
um cuidado maior com a felicidade dos funcionários que atuam 
na companhia.

Daqui para frente, a preocupação com o bem estar dos fun-
cionários só tende a crescer. Com a crise econômica pela qual 
o Brasil atravessa, a necessidade de reduzir gastos fez com 
que as empresas retivessem apenas os funcionários que eram 
necessários para a empresa. Com o fi m dessa crise, as empre-
sas voltarão a contratar, mas agora visando talentos, que não 
aceitarão menos do que um ótimo ambiente de trabalho que os 
permita crescer e conduzir um trabalho signifi cativo.

(Fonte: Christian de Cico, engenheiro de produção com foco em otimização de 
processos e redução de custos, fundou o Arquivei inicialmente para resolver 

problemas contábeis e fi scais de sua construtora civil).

Infraestrutura acolhedora atrai talentos e ajuda 
no crescimento de empresas e startups

Os contribuintes terão até 28 de abril para 
entregar a Declaração Anual do Imposto sobre 
a Renda da Pessoa Física referente a 2016. Para 
ajudar a esclarecer dúvidas de preenchimento 
da declaração, a Órama realizará um programa 
ao vivo no Facebook, no dia 7/4, às 10h15. O 
programa será apresentado pela consultora 
de investimentos da Órama, Sandra Blanco, 
e contará com a colaboração do professor 
Douglas Bastos Rodrigues, da Unicarioca. 
Os internautas poderão participar, fazendo 
perguntas online.

O programa Falando de Investimentos é 
transmitido ao vivo pelo Facebook da Órama 

toda sexta-feira, às 10h15, e comandado por 
Sandra Blanco, que acumula grande experi-
ência no mercado fi nanceiro e orienta investi-
dores como consultora de valores mobiliários 
autorizada pela CVM desde 2004. O convidado 
da semana, Douglas Bastos Rodrigues, é 
mestre em Administração, possui MBA em 
Gestão de Negócios e bacharel em Contábeis 
e Administração. É professor de graduação 
e pós-graduação, palestrante e instrutor na 
área de business plan e compliance. Também 
é sócio da Dbusiness Consultoria, empresa com 
foco em auditorias, compliance, engenharia 
fi nanceira e otimização de processos.

Além do programa ao vivo no Facebook, a 
Órama disponibiliza conteúdo sobre o tema 
para clientes e não clientes da plataforma de 
investimentos.

- Com o número cada vez maior de inves-
tidores no Brasil, cresceu também o número 
de pessoas que buscam informações sobre a 
declaração do IR. Uma das nossas principais 
preocupações é, justamente, democratizar a 
informação, descomplicar o processo e facili-
tar a vida dos investidores. Queremos que o 
contribuinte entenda o que deve ser feito. O 
IR não precisa ser traumático - afi rma o CEO 
da Órama, Habib Nascif.

Imposto de Renda: Órama ensina como 
declarar investimentos ao vivo no Facebook

Sérgio Junqueira (*)
 

Diante de seu papel de 
destaque como elemen-
to que agrega valor às 

atividades de uma organização, 
a TI possui tanta responsabi-
lidade quanto as outras áreas 
direta ou indiretamente ligadas 
à cadeia. Desta forma, também 
deve implementar a governan-
ça, cujos investimentos são mais 
abrangentes, pois afetam a or-
ganização como um todo e não 
apenas setores específi cos.

 
Embora seja possível classifi car facilmente os investimentos de 

forma a avaliá-los como custos agregados aos produtos ou como 
despesas vinculadas aos processos de apoio, a governança de TI 
exige a transparência dos gastos e mensuração dos resultados. 
Não é mais permitida a fé cega na mágica da tecnologia e a crença 
absoluta na melhoria dos resultados simplesmente pelo fato de 
serem utilizadas tecnologias avançadas. Tal como qualquer outra, 
as áreas de tecnologia precisam apresentar resultados de forma 
clara e inequívoca.

 
A máxima de que “a TI é o negócio e o negócio é a TI” deve ser 

compreendida não como uma declaração orgulhosa e atestado da 
importância quase sobrenatural da tecnologia. Isto é uma meta, 
um compromisso e uma obrigação de alinhamento à estratégia 
com a obtenção de resultados. No entanto, observa-se que os 
problemas mais citados entre os gestores da área estão relacio-
nados a três fatores principais: gerir a TI como uma empresa; 
desenvolver uma rede de parceiros e fornecedores confi áveis e 
cumprir prazos com a organização.

 

Por que a área de TI deve estar 
atenta às práticas de governança?
Utilizada em larga escala e presente em quaisquer áreas de uma organização, a TI deve, 
necessariamente, ser alvo de governança

Estes três pontos mostram claramente que a grande preocu-
pação é com a gestão que leva a governança a um patamar vital. 
Através dela, o profi ssional tem controle sobre os seus principais 
objetivos, utilizando indicadores e tomando ações diretamente 
relacionadas ao cumprimento dos mesmos. A preocupação dever 
ser tanto com os objetivos de sua área como com os vinculados 
à estratégia da organização. De fato, a TI deve ser medida pelo 
valor agregado aos fi ns de qualquer empresa.

 
Embora as organizações dependam fundamentalmente das áreas 

de TI, conseguir verba para projetos que não estejam alinhados 
com a estratégia e objetivos da organização torna-se praticamente 
impossível. A TI deve implementar ações que primem por um 
alinhamento do setor com as diretrizes e objetivos da empresa. 
Não deve tratar apenas dos aspectos operacionais, mas também 
manter foco nas questões legais, normas e regulamentações 
obrigatórias relativas às atividades de seus clientes. Os padrões 
e relacionamentos devem ser construídos de forma estruturada, 
envolvendo os profi ssionais técnicos, diretores, gestores e usuá-
rios. Assim, com o envolvimento de todos, é possível minimizar 
riscos e obter maior produtividade.

 
Entre os vários desafi os da TI, a implementação da governança 

talvez seja o mais importante. A transparência da apresentação dos 
resultados só gera fatores positivos. Mesmo quando fi cam abaixo 
do esperado, os indicadores bem defi nidos mostram o que deu 
errado e quais devem ser as medidas corretivas. Acima de qualquer 
outro aspecto, a apresentação de números reais e sem máscaras 
gera confi ança e permite um alinhamento cada vez maior com a 
alta gestão e a estratégia da organização. A governança de TI é 
o melhor caminho, e não o menor, para a obtenção de resultados 
perenes e sólidos, visando uma organização mais estruturada e 
produtiva no que diz respeito ao uso da tecnologia.

(*) É diretor de Backoffi ce de Desenvolvimento
de Produtos do Grupo Senior Solution.

Hidroservice Amazônia S/A Agropecuária e Industrial
CNPJ/MF n° 05.054.358/0001-10

Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária
Os acionistas de Hidroservice Amazônia S/A Agropecuária e Industrial, ficam convocados a comparecerem 
em sua sede social, na Alameda Ribeirão Preto n° 401, 1° andar, parte, Bela Vista, São Paulo, no dia 25/04/2017 às 
10:00 horas, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 
1) Exame, discussão e votação das contas e demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/2016. 2) 
Eleição do Conselho de Administração. 3) Remuneração dos Administradores. 4). Outros assuntos de interesse social. 
São Paulo, 05 de abril de 2017. Henry Maksoud Neto - Presidente do Conselho de Administração. (06, 07 e 08/04/2017)

HM Hotéis e Turismo S/A
CNPJ/MF n° 47.396.635/0001-13

Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária
Os acionistas de HM Hotéis e Turismo S/A, ficam convocados a comparecerem em sua sede social, na Rua São Carlos do Pinhal 
n° 424, 1° andar, Bela Vista, São Paulo, no dia 28/04/2017 às 10:00 horas, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, 
a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Exame, discussão e votação das contas e demonstrações financeiras 
do exercício social findo em 31/12/2016. 2) Eleição dos membros da diretoria. 3) Remuneração dos Administradores. 4) Outros 
assuntos de interesse social. São Paulo, 05 abril de 2017. Henry Maksoud Neto - Diretor Presidente. (06, 07 e 08/04/2017)
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que

organiza 
o ProUni

Sulcada;
vincada

Carro de
lotações

Reprodutor
de áudio
para PCs
da Apple

Reto, agudo
e obtuso
(Geom.)

Profissão
de Lima
Duarte
Trapo, 

em inglês

Conjunto de meios de 
comunicação como as
rádios comunitárias
Ocorrência social

Paquerar
(gíria)
Unido;
íntegro

Sem visão
A Capital
do (?):

Uberaba 

Queira
bem a

Engodos
de pesca

Emissora
italiana

Ágil;
célere

Olívio Du-
tra, político
Via públi-
ca urbana

Instrumen-
to de de-
senhistas
Uniforme

Infortúnio que ocorre
em aeroportos

Quebra-molas (bras.)Ingmar
Bergman,
cineasta

sueco

MENL
HIEROGLIFO

DIVIDABUM
AEPIRARB

BANCARROTA
LTRAIOD

ATORFARDA
EEMAUE
RAGDIABO

ANGULOSAD
RAIADACEGO

TOAZARAR
ITUNESGI
VANBMEC

MASOQUISMO

3/bum — rag. 4/cego — zebu. 5/diabo. 6/itunes. 10/bancarrota. 16/mídia alternativa.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta quinta é o décimo primeiro dia da lunação. Saturno inicia o movimento retrógrado nesta quinta e até agosto será 
preciso reavaliar nossa estrutura e objetivos profi ssionais de forma bastante responsável. Nos próximos quatro meses será 
bom redefi nir metas e consolidar os objetivos. A Lua em bom aspecto com Júpiter no começo da manhã traz otimismo, mas 
como a Lua também forma um aspecto negativo com Marte que o torna mais impaciente. De tarde a Lua em bom aspecto 
com Urano leva a maior originalidade e boas novas podem surgir. A noite deve manter o equilíbrio emocional. A Lua em 
aspecto positivo com Saturno dá foco para o trabalho e estabiliza o seu lado emocional no fi nal desta quinta.
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Todas as novas ações estão favore-
cidas. Um momento de renovação, 
de novas ideias e esperanças. Cuide 
da saúde, alimentando-se bem e evi-
tando excessos, tanto drogas como 
bebidas. O momento é excelente 
para ligar-se a alguém, até para se 
casar.77/377 – Branco.

As atividades devem correr conforme 
o esperado. Ficará mais romântico e 
terá boas chances de encontrar um 
novo amor com o Sol em seu signo. 
De tarde a Lua em bom aspecto com 
Urano leva a maior originalidade e 
boas novas podem surgir. A noite 
deve manter o equilíbrio. 67/867 
– Azul.

A Lua em bom aspecto com Júpiter 
no começo da manhã traz otimismo, 
mas como a Lua também forma um 
aspecto negativo com Marte que o 
torna mais impaciente. É melhor 
manter a rotina e não mudar nada 
sem motivo. Aguarde até o aniversá-
rio para agir. 62/262 – Verde.

Seu astro a Lua em Leão na fase 
crescente dá ímpeto para a busca 
pelo status e pelo poder. Tudo que 
já foi preparado pode ser feito nos 
primeiros dias do próximo mês de 
maio. O momento é ideal para ati-
tudes rápidas que trarão a solução 
esperada em breve.12/612 – Azul.

Este é um momento de renovação 
de suas esperanças. Use bem o di-
nheiro que ganhar para melhorar a 
vida das pessoas que ama. Faça tudo 
conforme planejou, mas sem impor 
sua vontade a ninguém, diplomatica-
mente. Muita curiosidade e comuni-
cabilidade. 88/388 – Amarelo.

Tenha cuidado com a tendência a 
exageros. O momento tem reduzido 
à imaginação e a criatividade. O dia 
é o melhor para encontrar soluções 
práticas e buscar a realização de um 
ideal. Importantes decisões devem 
ser tomadas para mudar sua vida até 
o fi nal de abril. 53/353 – Verde.

Poderão conhecer pessoa atraente 
e rever velhos amigos, alguns que 
estavam longe, afastados de seu con-
vívio. Pode haver até demoras, pois 
ninguém estará tão objetivo nesta 
quinta. Procure melhorar as suas 
relações sociais e a vida sexual fi cará 
mais ativa. 84/484 – Amarelo.

Um ótimo dia para dar atenção às 
pessoas. Muito calor humano. Com 
a Lua transitando plena em Leão, o 
seu dia favorável da semana é bom 
para festejar e brilhar em eventos 
sociais durante todo o dia. Com 
a Lua na fase crescente estará 
mais focado em si e poderá tomar 
decisões.28/928 – Cinza.

O Sol em Áries faz as coisas acon-
tecerem conforme o esperado. As 
demonstrações dos sentimentos 
das pessoas darão bons resultados 
e melhoram a relação de amor entre 
casais. O senso prático fi ca evidente 
no fi nal do dia. 44/844 – Amarelo.

Veja a vida de forma otimista e terá 
bons resultados em breve sobre 
aquilo que esteja em andamento. 
Precisa dar mais atenção a sua famí-
lia, fazer viagens e contatos sociais 
proveitosos. De tarde a Lua em bom 
aspecto com Urano leva a maior 
originalidade e boas novas podem 
surgir. 31/831 – Verde.

Aguarde o Sol na casa três para viver 
momentos de felicidade intensa 
no lar e nas atividades sociais. Há 
grande energia para a ambição 
profi ssional e as tendências materia-
listas. Demonstre seus sentimentos 
a quem você ama e terá muita feli-
cidade a dois.59/459 – Azul.

A Lua em aspecto positivo com Satur-
no dá foco para o trabalho e estabiliza 
o seu lado emocional. Faça novos 
planos e economize seu dinheiro, 
que poderá faltar se gastar tudo o 
que ganhar nesta semana. Persista 
para vencer obstáculos passageiros 
e aumentar sua autoconfiança. 
78/178 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 06 de Abril de 2017. Dia de Santa Maria da Encarnação, 
São Celestino, São Marcelino de Cartago, Santa Catarina de Pallanza, 
São Diógenes e Dia do Anjo Caliel, cuja virtude é a inteligência. Hoje 
aniversaria o ator Michael Rooker que faz 62 anos, o ator, cantor e 
apresentador Juan Alba que nasceu em 1965 e a atriz Nívea Stelmann 
que chega aos 43 anos.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste grau se distingue na magistratura, sendo 
justo, íntegro e amante da verdade. É determinado e pioneiro, com 
iniciativa e também muito independente, mas apesar disso prefere 
trabalhar em conjunto, mesmo porque se benefi cia fi nanceiramente 
trabalhando em equipe. Consegue ajuda e também socorre quem 
precisa diante das adversidades. No lado negativo, nascem os que 
enriquecem à custa do sacrifício e do trabalho dos outros. Tem 
tendência ao mau humor e à impaciência.

Dicionário dos sonhos
PÃO - Branco, felicidade passageira. Escuro, dificulda-
des na vida. Duro, perda de emprego. Quente, melhoria 
de posição. Amassa-lo, riqueza inesperada. Em grande 
quantidade, sorte no jogo. Dá-lo, boas notícias. Recebe-lo, 
herança. Números da sorte: 17, 20, 41, 53 e 69.

Simpatias que funcionam
Acalmar o chefe ou o patrão: Seu chefe anda mal-
humorado, discutindo e gritando facilmente? Tente 
acalmá-lo com essa simpatia: Pegue um pedacinho de 
papel higiênico e escreva três vezes o nome completo 
do seu patrão. Dobre o papel e coloque dentro de um 
copo de vidro com um pouco de leite e 3 colheres de 
açúcar ou mel. Mexa tudo dizendo: "Fulano de tal vai ficar 
calmo, e doce como esse leite”. Coloque o copo dentro 
do congelador e deixe lá durante sete dias, depois é só 
jogar tudo em água corrente.
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Rock
A banda “The Supertramps” é uma rara 

combinação entre experientes e talentosos 
músicos com uma paixão em comum: a 
música mágica do lendário conjunto inglês 
Supertramp. A riqueza de detalhes em 
suas apresentações envolve a pesquisa 
minuciosa de timbres, arranjos e de toda 
atmosfera musical, marcada pelas ines-
quecíveis vozes de Roger Hodgson e Rick 
Davies, pelo piano elétrico Wurlitzer e pelo 
saxofone carismático de John Helliwell. 
O conjunto reproduz com precisão “The 
Logical Song”, “Fool’s Overture”, Ït Raining 
Again” todos os maiores clássicos e sucessos 
da inesquecível carreira da banda original, 
incluindo em seu repertório canções, como: 
“Breakfast in America”, “Give a Little Bit” e 
“Goodbye Stranger”. Com Voz. Chico Weiss: 
Voz e Teclados. Cadu Bap: Sax e Voz. Renato 
Rossi: Teclados e Guitarra. Felipe Carvalho: 
Baixo e Voz. Gabriel Rego: Bateria.

Serviço: Teatro UMC, Av. Imperatriz Leopoldina, 
550, Vila Leopoldina, tel. 2574-7749. Sexta (7) às 21h. 
Ingresso: R$ 25.

Cena de “Histórias de Alexandre”.

O Grupo 59 de Teatro 
encerra a temporada 
do espetáculo 
infantojuvenil “Histórias 
de Alexandre”

Concebida a partir da 
obra de Graciliano Ra-
mos a peça reúne es-

tórias e fanfarronices de um 
típico mentiroso do sertão, 
numa encenação recheada por 
canções inéditas. Alexandre é 
um homem já velho; tem um 
olho torto e fala bonito: um 
típico contador de estórias. 
Está sempre acompanhado 
pelos moradores das redon-
dezas e até por pessoas de 
consideração, que vem à sua 
modesta casa para ouvir as 
narrativas “fanhosas” que 
conta: Seu Libório, cantador 
de emboladas; o cego preto 
Firmino; mestre Gaudêncio 
Curandeiro, que reza contra 
mordedura de cobras; e Das 
Dores, benzedeira de que-
branto. Cesária, mulher de 
Alexandre, está sempre por 

Oula Al-Saghir

A apresentação da compositora e cantora 
Oula Al-Saghir no próximo dia 9 faz parte 
do evento Refugiados. Um lar chamado São 
Paulo. No dia 9, Oula Al-Saghir (Palestina),  
cantora nascida em Homs, na Síria, fi lha e 
neta de palestinos. Após os anos de guerra, 
resolveu embarcar para o Brasil e aqui desde 
2015 se dedica à música árabe, com reper-
tório que vai de canções clássicas árabes à 
poesia da resistência palestina. Abdel Salam 
(Palestina), dia 30. Abdel nasceu no campo 
de refugiados palestinos de Yarmouk e ainda 
espera voltar à terra dos seus pais. Com seu 
alaúde, ele mostra canções árabes clássicas e 
modernas composições próprias. Atrações de 
maio: Fady Sharief e banda (Síria), dia 7/5; e 
Grupo Sempre Amigos Dança Árabe (Síria), 
dia 21/5. Exposição fotográfi ca: Até 21 de maio, 
retratos em preto e branco de refugiados de 
vários países, ao lado de painéis informativos 
sobre a situação do refúgio no Brasil com 
fotografi as de Felipe Grespan.

Serviço: Shopping Center 3, Av. Paulista, 2064, Cerqueira 
César, tel. 3285-2458. Domingos às 14h. Entrada franca. 
Até 21/05.

Toquinho

O cantor e compositor Toquinho az uma apresentação 
mais intimista, com apenas voz e violão, Toquinho resgata 
clássicos da MPB como Aquarela (Toquinho/M. Fabrizio/G. 
Morra/V. Moraes), Tarde em Itapoã (Toquinho/Vinicius 
De Moraes), Que Maravilha (Toquinho/Jorge Benjor), 
Jeito Simples de Ser (Toquinho), entre outras. Nascido 
no bairro do Bom Retiro, Toquinho já gravou cerca de 82 
discos, compôs mais de 450 músicas e fez cerca de dez 
mil shows no Brasil e exterior. Um dos principais parcei-
ros de Vinicius de Moraes, também compôs com Chico 
Buarque, Jorge Ben Jor, Paulinho da Viola, Francis Hime, 
Mutinho, Carlinhos Vergueiro, Gianfrancesco Guarnieri, 
Elifas Andreato e Paulo César Pinheiro.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 
tel. 3226-7300. Terça (11) às 21h. Ingressos: R$ 130 e R$ 180.

Infantojuvenil

perto, e pronta para socorrer o 
marido quando ele se “engan-
cha” ou é questionado em suas 
narrativas. Com Carol Faria, Fe-
lipe Alves, Felipe Gomes Morei-

ra, Fernando Oliveira, Gabriel 
Bodstein, Gabriela Cerqueira, 
Jane Fernandes, Nathália Er-
nesto, Nilcéia Vicente, Ricardo 
Fialho e Thomas Huszar. 

Serviço: Armazém 19, R. Mário 
Costa, 13, Vila Maria Zélia, tel. 
2081-4647. Sábado (8) e domingo 
(9) às 16h. Ingressos: R$ 20 e R$ 
10 (meia).

MPB
Divulgação

Refl exõesRefl exõesRefl exões
O QUE QUERES: Se queres um ambiente melhor para o teu cora-
ção, não te frustres em trabalhar para a tua própria paz. Esforça-te 
e trabalha, ampara e vigia, compreende e avança, ama e segue que 
o Cristo não encontra difi culdades em te ajudar. Compreende, pois, 
que há necessidade da conquista individual, sem que falte o primeiro 
passo: a bênção de Deus. Estamos, como sabes, à disposição do Pai 
Celestial. Estamos na fase de duras provas e expiações, que devem 
ser aceitas e as lições assimiladas. O mundo espiritual nunca se can-
sa de operar em favor das criaturas. Se queres libertar-te das más 
conseqüências, não cruzes os braços diante de tanto chamado. Não 
deixes de operar em todas as direções, de modo que, se já dormiste 
tanto, deves fermentar os teus valores nas mesmas proporções. Acor-
da agora, desperta e anda, que o Cristo de Deus se encontra com os 
braços abertos como a te dizer: "Desprende-te de tudo o que tens, 
das coisas transitórias, e segue-me, que terás comigo no reino dos 
Céus um tesouro eterno, dentro e fora da consciência..." Homens!.... 
não deixeis que a vossa boca fale somente por falar! Empenhai-vos 
em viver, porque a vivência é prova de que aprendeste a lição, con-
solidando a vida no amor e na caridade! E quereis viver com Deus 
no coração, deixai, pela harmonia, o vosso coração pulsar no mesmo 
ritmo do universo. Procurai a alegria cristã, sem esquecerdes o amor! 
Procurai o amor, sem esquecerdes a fraternidade, que acende o sol 
da vida no âmago da alma!. (De "Páginas Esparsas 2", de João Nunes 
Maia, pelo Espírito Bezerra).

Refugiados
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1. Contexto operacional - A Companhia foi constituída em 28 de setembro 
de 2007, com a razão social DEFIS - Consultoria e Assessoria Empresarial 
Ltda. Em 19/11/2010, a DEFIS - Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., 
por meio da ata da Assembleia Geral de Transformação, aprovou a transfor-
mação em sociedade anônima e em 20 /01/2011, por meio da Ata da Assem-
bleia Geral Extraordinária alterou o seu objeto social, bem como a razão so-
cial para Concessionária SPMAR S.A., possibilitando a exploração, mediante 
concessão onerosa, do Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas e construção e 
exploração do Trecho Leste do Rodoanel. A Concessionária SPMAR é uma 
companhia do Grupo Heber que tem como objeto social a exploração, sob 
regime de concessão, do Sistema Rodoviário denominado Rodoanel “Mário 
Covas”. A Companhia é responsável pela Administração do Trecho Sul e a 
construção do Trecho Leste do Rodoanel, no Estado de São Paulo. O direito 
de explorar o Rodoanel - “Mário Covas” foi concedido por meio de assinatura 
do Contrato de Concessão nº 001/ARTESP/2011. Em 10/03/2011, a Compa-
nhia iniciou suas atividades mediante assinatura do Contrato de Concessão, 
após liquidar o preço da delegação dos serviços públicos de exploração do 
Sistema Rodoviário (concessão onerosa), de R$ 389.308, em 02/032011. A 
principal fonte de receita da Companhia é a arrecadação de pedágio, sendo 
facultada à contratante, DER-SP, desautorizar essa arrecadação. Além disso, 
a Companhia tem o direito de ser remunerada por fontes acessórias de recei-
ta, principalmente, receitas decorrentes do uso da faixa de domínio, observa-
das as restrições constantes no edital. Trechos da concessão - Rodoanel - 
Trecho Sul - São 57 km de extensão, mais 4,4 km de interligação com a Av. 
Papa João XXIII, em Mauá - SP. Seu traçado inicia-se no trevo da Rodovia 
Régis Bittencourt - no entroncamento com o Trecho Oeste - interligando as 
Rodovias Anchieta e Imigrantes, além do prolongamento da Avenida Papa 
João XXIII. Rodoanel - Trecho Leste - O Trecho Leste possui cerca de 43,5 
km e se destina a interligar o Trecho Sul, desde sua ligação com a Av. Papa 
João XXIII em Mauá, com a Rodovia Presidente Dutra, em Arujá. O traçado 
percorre o território de seis municípios: Ribeirão Pires, Mauá, Suzano, Poá, 
Itaquaquecetuba e Arujá. Bens reversíveis - Extinta a concessão, retornam 
ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios vincula-
dos à exploração do sistema rodoviário. A Companhia terá direito à indeniza-
ção correspondente ao saldo não amortizado ou depreciado dos bens ou in-
vestimentos, cuja aquisição ou execução, devidamente autorizada pelo poder 
concedente, tenha ocorrido nos últimos cinco anos do prazo da concessão. A 
Companhia realizou a integralização de capital de R$1.445.031. A Compa-
nhia, embora possua dívidas significativas classificadas no passivo circulante, 
está em processo de negociação com as instituições financeiras a repactua-
ção das dívidas, além de iniciar um novo processo de restruturação do endi-
vidamento, junto aos controladores para extensão maior dos prazos de venci-
mento e novas captações. 2. Base de preparação - Declaração de confor-
midade (com relação às normas do CPC) - As presentes demonstrações 
contábeis estão de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Finan-
ceiros (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) 
e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contá-
beis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação socie-
tária brasileira e os Pronunciamentos, as orientações e as interpretações 
Técnicas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Afirmamos que 
todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e 
somente elas, estão sendo evidenciadas, e que correspondem às utilizadas 
por ela na sua gestão. As presentes demonstrações contábeis foram aprova-
das pelos Diretores da Companhia, em 08/02/2017. Base de mensuração - 
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. 
Moeda funcional e moeda de apresentação - A moeda funcional de uma 
entidade é a moeda do ambiente econômico primário em que ela opera. As 
demonstrações contábeis são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda 
funcional da Companhia. Uso de estimativa e julgamento - A preparação 
das demonstrações contábeis de acordo com as normas do CPC exige que a 
Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplica-
ção de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, recei-
tas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Esti-
mativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisões com 
relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as esti-
mativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informa-
ções sobre incertezas, sobre premissas e estimativas que possuam um risco 
significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício fi-
nanceiro estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota Explicativa 
nº 10 - Imobilizado; • Nota Explicativa nº 11 - Intangível; • Nota Explicativa 
nº 9 - Ativos e passivos fiscais diferidos; • Nota Explicativa nº 15 - Provisão 
para manutenção; • Nota Explicativa nº 16 - Provisão para contingência. 3. 
Apresentação das demonstrações e principais políticas contábeis - As 
principais práticas contábeis que foram adotadas na elaboração das referidas 
demonstrações contábeis estão descritas a seguir: Principais práticas con-
tábeis adotadas - a. Instrumentos financeiros - i. Ativos financeiros não 
derivativos - A Companhia reconhece os empréstimos, os recebíveis e os 
depósitos inicialmente na data em que foram originados. Os outros ativos fi-
nanceiros são reconhecidos, inicialmente, na data da negociação na qual a 
Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instru-
mento. A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos 
contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram ou quando a Companhia 
transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um 
ativo financeiro em uma transação na qual essencialmente todos os riscos e 
benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual parti-
cipação que seja criada ou retida pela Companhia nos ativos financeiros são 
reconhecidos como um ativo ou passivo individual. Os ativos ou passivos fi-
nanceiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patri-
monial somente quando, a Companhia possui o direito legal de compensar os 
valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o 
ativo e liquidar o passivo simultaneamente. A Companhia tem como ativos fi-
nanceiros não derivativos os ativos financeiros registrados pelo valor justo por 
meio do resultado, os empréstimos e recebíveis e caixa e equivalentes de 
caixa. ii. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do re-
sultado - Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resul-
tado caso seja classificado como mantido para negociação o seja designado 
como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são 
designados pelo valor justo por meio do resultado se a Companhia gerencia 
tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus 
valores justos de acordo com a gestão de riscos documentada e a estratégia 
de investimentos da Companhia. Os custos da transação, são reconhecidos 
no resultado como incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo 
por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor 
justo desses ativos, os quais levam em consideração qualquer ganho com 
dividendos, são reconhecidas no resultado do exercício. iii. Empréstimos e 
recebíveis - São ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que 
não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente 
pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após 
o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelo cus-
to amortizado por meio do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer 
perda por redução ao valor recuperável. Vide Nota Explicativa nº 3 (e). Os 
empréstimos e os recebíveis abrangem caixa e equivalentes de caixa, clien-
tes e outros créditos. iv. Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalen-
tes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com ven-
cimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação. 
Eventuais limites de cheques especiais de bancos que tenham de ser pagos 
à vista e que façam parte integrante da gestão de caixa da Companhia, quan-
do existentes, são incluídos como um componente de caixa e equivalentes de 
caixa para fins da demonstração dos fluxos de caixa. v. Passivos financeiros 
não derivativos - A Companhia reconhece títulos de dívida emitidos e passi-
vos subordinados inicialmente na data em que são originados. Os outros 
passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na 
qual a Companhia se torna uma parte das disposições contratuais do instru-
mento. A Companhia baixa um passivo financeiro quando tem suas obriga-
ções contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. A Companhia classifica 
os passivos financeiros não derivativos na categoria de outros passivos finan-
ceiros. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor 
justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhe-
cimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortiza-
do por meio do método dos juros efetivos. A Companhia tem os seguintes 
passivos financeiros não derivativos: debêntures, fornecedores e outras con-
tas a pagar. b. Capital social - Ações ordinárias - Ações ordinárias são 
classificadas como patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente atribuí-
veis à emissão de ações e opções de ações são reconhecidos como dedução 
do patrimônio líquido, líquido de quaisquer efeitos tributários. Os dividendos 
mínimos obrigatórios, conforme definido em estatuto e na Lei nº 6.404/76 são 
reconhecidos como passivo. Vide Nota Explicativa nº 17. Ações preferen-
ciais - Ações preferenciais são classificadas no patrimônio líquido caso não 
sejam resgatáveis, ou resgatáveis somente à escolha da Companhia. Dividen-
dos pagos são reconhecidos no patrimônio líquido quando da aprovação dos 
Acionistas da Companhia. c. Imobilizado - Reconhecimento e mensuração 
- Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou 
construção, deduzido, quando aplicáveis, de depreciação acumulada e per-
das de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas. A Companhia 
considera como ativo imobilizado somente os bens que estão em seu poder e 
podem ser a qualquer momento negociados sem prévia autorização do poder 
concedente da concessão em que opera. Custos subsequentes - O custo de 
reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil 
do item caso seja provável que os benefícios econômicos incorporados dentro 
do componente irão fluir para a Companhia. Gastos de manutenção e reparos 
recorrentes são registrados no resultado. Depreciação - Itens do ativo imobi-
lizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado 
na vida útil-econômica estimada de cada componente. Itens do ativo imobili-
zado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponí-
veis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em que 
a construção é finalizada e o ativo está disponível para utilização. As vidas 
úteis médias estimadas para o exercício corrente e comparativos são as se-
guintes: Equipamentos de informática 5 Anos; Máquinas e equipamentos 10 
Anos; Móveis e utensílios 10 Anos; Veículos 5 Anos; Os métodos de deprecia-
ção, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramento 
de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança 
de estimativas contábeis. d. Intangível - Contratos de concessão - A Com-
panhia reconhece um ativo intangível decorrente de um Contrato de Conces-
são quando ela tem direito de cobrar pelo uso da infraestrutura da concessão. 
Um ativo intangível recebido como contraprestação por serviços de constru-
ção e melhoria fornecido em um contrato de concessão é mensurado ao valor 
justo no reconhecimento inicial. Subsequente ao reconhecimento inicial, o 
ativo intangível é mensurado ao custo, o qual inclui custo de empréstimos 
capitalizados, menos amortização acumulada e perdas por redução ao valor 
recuperável acumuladas. A estimativa de vida útil de um ativo intangível em 
um contrato de concessão é o período contado a partir de quando a Compa-
nhia torna-se apta a cobrar os usuários pelo uso da infraestrutura até o final 
do período de concessão. Gastos subsequentes - Os gastos subsequentes 
são capitalizados somente quando eles aumentam os futuros benefícios eco-
nômicos incorporados no ativo específico aos quais se relacionam todos os 
gastos, são reconhecidos no resultado, conforme incorrido. Amortização - A 
amortização é reconhecida no resultado baseando-se no método linear, con-
siderando as vidas úteis estimadas dos ativos intangíveis, a partir da data em 
que estes estão disponíveis para uso. As vidas úteis estimadas para o período 
corrente e comparativo são as seguintes: Intangível em rodovia 35 Anos. 
Conforme previsto no ICPC 01 - Contratos de concessão e no contrato de 
concessão, todo esse investimento realizado no período de exploração da 
concessão deverá retornar ao órgão concedente ao final do contrato, ou seja, 
a vida útil dos ativos (registrado como ativo intangível, conforme ICPC 01), 
deverá ser amortizado ao longo do contrato. De acordo com a Orientação 
OCPC 05 - Contratos de concessão, a Companhia optou por amortizar esse 
montante de forma linear, entendendo que a adoção pela estimativa da curva 
de demanda não ser a mais adequada as circunstâncias, visto que não reflete 
o real consumo do ativo ao longo do tempo. e. Redução ao valor recuperá-
vel (impairment) - i. Ativos financeiros (incluindo recebíveis) - Um ativo 
financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a 
cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha 
ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor re-
cuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu 
após o reconhecimento inicial do ativo e que aquele evento de perda teve um 
efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estima-
dos de uma maneira confiável. A evidência objetiva de que os ativos financei-
ros perderam valor pode incluir o não pagamento ou atraso no pagamento por 
parte do devedor, indicações de que o devedor ou emissor entrará em proces-
so de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para um título. Ao 
avaliar a perda de valor recuperável a Companhia utiliza tendências históricas 
da probabilidade de inadimplência, do prazo de recuperação e dos valores de 
perda incorridos, ajustados para refletir o julgamento da Administração quan-
to às premissas se as condições econômicas e de crédito atuais são tais que 
as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que as sugeridas 
pelas tendências históricas. Uma redução do valor recuperável com relação a 
um ativo financeiro medido pelo custo amortizado é calculada como a diferen-
ça entre o valor contábil e o valor presente dos futuros fluxos de caixa estima-
dos descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são reco-
nhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão contra recebí-
veis, quando aplicável. Os juros sobre o ativo que perdeu valor continuam 
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Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)
Balanços Patrimoniais

Ativo Nota          2016          2015
Circulante  36.211  43.760
Caixa e equivalentes de caixa 5  15.729  12.024
Contas a receber 6  17.364  22.406
Despesas antecipadas   1.951  7.643
Impostos a recuperar   451  1.257
Adiantamento a fornecedores 8  543  322
Outras contas a receber   173  108
Não circulante  3.952.203  3.874.961
Depósitos judiciais   10.938  6.537
Ativos fiscais diferidos 9  269.192  107.867
Imobilizado 10  14.373  16.913
Intangível 11  3.657.700  3.743.644
Total do ativo   3.988.414  3.918.721

Passivo e patrimônio líquido Nota         2016          2015
Circulante  542.243  248.737
Empréstimos e financiamentos 12  401.634  74.068
Fornecedores e outras contas a pagar 13  64.298  129.373
Obrigações trabalhistas e encargos sociais   29.026  18.516
Obrigações fiscais 14  43.703  23.198
Provisão para manutenção 15  3.582  3.582
Não circulante  2.546.147  2.569.690
Empréstimos e financiamentos 12  2.415.706  2.439.434
Provisão para manutenção 15  41.390  41.390
Provisão para contingência 16  1.987  2.098
Obrigações fiscais 14  15.776  15.480
Adiantamento para futuro aumento de capital 7  71.288  71.288
Patrimônio líquido 17 900.024  1.100.294
Capital social   1.439.261  1.439.261
Prejuízos acumulados   (539.237)  (338.967)
Total do passivo e do patrimônio líquido   3.988.414  3.918.721

Demonstrações do resultado Nota       2016       2015
Receitas 18 279.461 431.299
Custos dos serviços prestados 19  (227.855)  (351.705)
Resultado bruto   51.606  79.594
Despesas gerais e administrativas 19  (32.699)  (25.002)
Resultado antes do resultado financeiro, 
 equivalência patrimonial e impostos   18.907  54.592
Resultado financeiro 20  (380.503)  (299.180)
IR e CS correntes 9 -  -
IR e CS diferidos 9  161.326  59.757
Prejuízo do exercício   (200.270)  (184.831)

Demonstrações do resultado abrangente       2016        2015
Prejuízo do exercício  (200.270)  (184.831)
Resultado abrangente do exercício  (200.270)  (184.831)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
                                     Capital                                 Prejuízos  Total do
 Subscrito a integralizar        social acumulados patrimônio líquido
Saldos em 01 de janeiro de 2015  1.415.031  (5.770)  1.409.261  (154.136)  1.255.125
Aumento de capital por subscrição de ações
 conforme AGE de 09 de janeiro de 2015  30.000 -  30.000 -  30.000
Prejuízo do exercício - - -  (184.831)  (184.831)
Saldos em 31 de dezembro de 2015  1.445.031  (5.770)  1.439.261  (338.967)  1.100.294
Prejuízo do exercício - - -  (200.270)  (200.270)
Saldos em 31 de dezembro de 2016  1.445.031  (5.770)  1.439.261  (539.237)  900.024

Demonstrações dos fluxos de caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais        2016        2015
Prejuízo do exercício  (200.270) (184.831)
Ajuste para reconciliar o prejuízo do exercício com
recursos provenientes de atividades operacionais
Depreciação e amortização  107.166  12.552
Provisão para manutenção -  13.570
Provisão para contingência  (111)  1.395
Juros sobre empréstimos e financiamentos  361.545  274.788
Juros sobre atualização de impostos  11.533  -
Ajuste a valor presente -  1.414
Impostos diferidos  (161.325)  (59.757)
 118.538  59.131
Contas a receber  5.042  (1.321)
Impostos a recuperar  806  3.431
Despesas antecipadas  5.692  (6.345)
Adiantamento a fornecedores  (221)  147
Outros recebíveis  (65)  (1)
Depósitos judiciais  (4.401)  (5.934)
Fornecedores e outras contas a pagar  (65.075)  1.506
Obrigações trabalhistas e sociais  3.462  4.099
Obrigações fiscais  16.316  16.299
Fluxo de caixa aplicado nas 
 atividades operacionais  80.094  71.012
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Imobilizado  563  1.228
Intangível  (19.216)  (237.115)
Fluxo de caixa aplicado nas
 atividades de investimento  (18.653)  (235.887)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital -  30.000
Aquisição de empréstimos e financiamentos -  134.040
Pagamento de juros e principal de 
 empréstimos e financiamentos  (57.736)  (67.520)
Integralização de capital -  30.000
Fluxo de caixa decorrente das 
 atividades de financiamento  (57.736)  126.520
Aumento/diminuição de caixa 
 e equivalentes de caixa  3.705  (38.355)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  12.024  50.379
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  15.729  12.024
Aumento/diminuição de caixa 
 e equivalentes de caixa  3.705  (38.355)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis
sendo reconhecidos por meio da reversão do desconto. Quando um evento 
subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de va-
lor é revertida e registrada no resultado. A Administração da Companhia não 
identificou qualquer evidência que justificasse a necessidade de provisão 
para recuperabilidade. ii. Ativos não financeiros - Os valores contábeis dos 
ativos não financeiros da Companhia, que não o Imposto de Renda e Contri-
buição Social diferidos, são revistos a cada data de apresentação para apurar 
se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, en-
tão o valor recuperável do ativo é estimado. O valor recuperável de um ativo 
ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso e o valor justo 
menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futu-
ros estimados são descontados aos seus valores presentes através da taxa 
de desconto antes de impostos que reflita as condições vigentes de mercado 
quanto ao período de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do 
ativo. Perdas por redução no valor recuperável são reconhecidas no resultado. 
As perdas de valor recuperável são revertidas somente na condição em que o 
valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, lí-
quido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido 
reconhecida. A Administração da Companhia não identificou qualquer evidên-
cia que justificasse a necessidade de provisão para recuperabilidade. f. Bene-
fícios a empregados - Benefícios de curto prazo a empregados - Obriga-
ções de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma 
base não descontada e são incorridas como despesas, conforme o serviço 
relacionado seja prestado. O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser 
pago sob os planos de bonificação em dinheiro ou participação nos lucros de 
curto prazo se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva de pagar 
esse valor em função de serviço passado prestado pelo empregado, e a obri-
gação possa ser estimada de maneira confiável. g. Provisões - Uma provisão 
é reconhecida no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obri-
gação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é prová-
vel que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As 
provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco 
envolvido. Provisão de manutenção - Contratos de Concessão - As obriga-
ções contratuais para manter a infraestrutura concedida com um nível especí-
fico de operacionalidade ou de recuperar a infraestrutura na condição especi-
ficada antes de devolvê-la ao poder concedente ao final do contrato de con-
cessão, são registradas e avaliadas pela melhor estimativa de gastos neces-
sários para liquidar a obrigação presente na data do balanço. A política da 
Companhia definiu que estão enquadradas no escopo da provisão de manu-
tenção as intervenções físicas de caráter periódico, claramente identificado, 
destinadas a recompor a infraestrutura concedida às condições técnicas e 
operacionais exigidas pelo contrato, ao longo de todo o período da concessão. 
Considera-se uma obrigação presente de manutenção somente a próxima 
intervenção a ser realizada. Obrigações reincidentes ao longo do Contrato de 
Concessão passam a ser provisionadas à medida que a obrigação anterior 
tenha sido concluída e o item restaurado colocado novamente em uso para 
utilização pelos usuários. A provisão para manutenção é contabilizada com 
base nos fluxos de caixa previstos de cada objeto de provisão trazidos a valor 
presente levando-se em conta o custo dos recursos econômicos no tempo e 
os riscos do negócio. A taxa de desconto praticada para cada intervenção fu-
tura é mantida por todo o período de provisionamento, para fins de cálculo do 
valor presente. h. Receitas - Contratos de concessão - A receita relaciona-
da a serviços de construção e melhoria de Contratos de Concessão é reco-
nhecida baseada no estágio de conclusão do trabalho executado, consistente 
com as políticas contábeis da Companhia para o reconhecimento de receitas 
de contratos de construção. Receita de operação ou serviço é reconhecida no 
período em que os serviços são prestados pela Companhia. Quando a Com-
panhia presta mais do que um serviço no Contrato de Concessão, a contra-
prestação recebida é alocada por referência ao valor justo dos serviços entre-
gues quando os valores são identificáveis separadamente.O resultado das 
operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competên-
cia, destacando-se:• As receitas de pedágio são reconhecidas quando da 
utilização pelos usuários das rodovias; • As receitas acessórias são reconhe-
cidas quando da prestação dos serviços; • Receitas de construção: segundo 
a Interpretação Técnica ICPC 01, quando a concessionária presta serviços de 
construção ou melhorias na infraestrutura deve contabilizar receitas e custos 
relativos a estes serviços de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 17 
- Contratos de Construção. Uma receita não é reconhecida se há incerteza 
significativa na sua realização. i. Receita financeira e despesa financeira - 
As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre fundos investidos e 
variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por 
meio do resultado. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do 
método dos juros efetivos. As distribuições recebidas de investidas registra-
das por equivalência patrimonial reduzem o valor do investimento. As despe-
sas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos, líquidas 
do desconto a valor presente das provisões. Custos de empréstimo que não 
são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo 
qualificável são mensurados no resultado por meio do método de juros efeti-
vos. j. Imposto de Renda e Contribuição Social - O Imposto de Renda e a 
Contribuição Social do exercício corrente e diferido são calculados com base 
nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável 
excedente de R$ 240 (base anual) para Imposto de Renda e 9% sobre o lucro 
tributável para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), e conside-
ram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de Contribuição 
Social, limitada a 30% do lucro real. A despesa com Imposto de Renda e 
Contribuição Social compreende os Impostos de Renda correntes e diferidos. 
O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a 
menos que estejam relacionados a itens diretamente reconhecidos no patri-
mônio líquido. O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado 
sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, as taxas de impostos decre-
tadas ou substantivamente decretadas na data de apresentação das demons-
trações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos 
exercícios anteriores. O imposto diferido é reconhecido com relação às dife-
renças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins 
contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. O 
imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas 
às diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que 
foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data de apresenta-
ção das demonstrações contábeis. Os ativos e passivos fiscais diferidos são 
compensados caso haja um direito legal de compensar passivos e ativos fis-
cais correntes, e eles se relacionam a Impostos de Renda lançados pela 
mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação. Na 
determinação do Imposto de Renda corrente e diferido a Companhia leva em 
consideração o impacto de incertezas relativas a posições fiscais tomadas e 
se o pagamento adicional de Imposto de Renda e juros tenha que ser realiza-
do. A Companhia acredita que a provisão para Imposto de Renda no passivo 
está adequada para com relação a todos os períodos fiscais em aberto base-
ada em sua avaliação de diversos fatores, incluindo interpretações das leis 
fiscais e experiência passada. Essa avaliação é baseada em estimativas e 
premissas que podem envolver uma série de julgamentos sobre eventos futu-
ros. Novas informações podem ser disponibilizadas, o que levariam a Compa-
nhia a mudar o seu julgamento quanto à adequação da provisão existente, 
tais alterações impactarão a despesa com Imposto de Renda no ano em que 
forem realizadas. Um ativo de Imposto de Renda e Contribuição Social diferi-
do é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias 
dedutíveis não utilizados, quando é provável que lucros futuros sujeitos à tri-
butação estarão disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de Im-
posto de Renda e Contribuição Social diferido são revisados a cada data de 
relatório e serão reduzidos na medida em que sua realização não seja mais 
provável. k. Aspectos ambientais - A Companhia considera que suas insta-
lações e atividades estão sujeitas as regulamentações ambientais. A Compa-
nhia acredita que nenhuma provisão para perdas relacionadas a assuntos 
ambientais é requerida atualmente, baseada nas atuais leis e regulamentos 
em vigor. l. Determinação do Ajuste a Valor Presente (AVP) - Os itens sujei-
tos ao desconto a valor presente são: • Provisão para manutenções em rodo-
vias. A taxa de desconto utilizada pela Administração para o desconto a valor 
presente para esses itens é de 16,69% a.a.; • A Companhia entende que as 
contas a receber de clientes e contas a pagar não sofrem impactos significa-
tivos de ajuste a valor presente devido à rápida realização de recebimento e 
pagamento. 3.1. Novas pronunciamentos técnicos, revisões e interpreta-
ções ainda não em vigor - Foram aprovadas e emitidas as seguintes novas 
normas pelo IASB e CPC, as quais ainda não estão em vigência e não foram 
adotadas de forma antecipada pela Companhia. A Administração avalia os 
impactos de sua adoção conforme mencionado abaixo: (i) IFRS 15 - Receita 
de Contratos com Clientes (CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente) - 
A norma traz os princípios que uma entidade aplicará para determinar a 
mensuração da receita e quando ela é reconhecida. Entra em vigor em 
01/01/2018 e substitui o IAS 11 - “Contratos de Construção”, o IAS 18 - “Re-
ceitas” e correspondentes interpretações. As alterações estabelecem os crité-
rios para mensuração e registro das vendas, na forma que efetivamente foram 
realizadas com a devida apresentação, assim como o registro pelos valores 
que a Companhia tenha direito na operação. Essa norma entra em vigor a 
partir de 01/01/2018. A Administração avaliou essa nova norma e em sua 
opinião não deve ter efeito relevante em suas demonstrações contábeis, con-
siderando a natureza de suas transações de venda, onde as obrigações de 
performance são claras e a transferência do controle dos bens e serviços não 
é complexa. (ii) IFRS 9 - Instrumentos Financeiros (CPC 48 - Instrumentos 
Financeiros) - A norma aborda a classificação, a mensuração e o reconheci-
mento de ativos e passivos financeiros. As principais alterações que o IFRS 9 
são os novos critérios de classificação de ativos financeiros em duas catego-
rias (mensurados ao valor justo e mensurados ao custo amortizado) depen-
dendo da característica de cada instrumento podendo ser classificado em 
resultado financeiro ou resultado abrangente, o novo modelo de impairment 
para ativos financeiros sendo um híbrido de perdas esperadas e incorridas, 
em substituição ao modelo atual de perdas incorridas, e flexibilização das 
exigências para adoção da contabilidade de hedge. Essa norma entra em vi-
gor a partir de 01/01/2018. A Administração avaliou o novo pronunciamento e, 
considerando as suas transações atuais, não identificou mudanças que pu-
dessem ter impacto relevante sobre as demonstrações contábeis da Compa-
nhia. (iii) IFRS 16 - Operações de Arrendamento Mercantil (ainda não tem 
o CPC equivalente emitido) - A nova norma substitui o IAS 17 - “Operações 
de Arrendamento Mercantil” e correspondentes interpretações e determina 
que os arrendatários passam a ter que reconhecer o passivo dos pagamentos 
futuros e o direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os con-
tratos de arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, podendo ficar 
fora do escopo dessa nova norma determinados contratos de curto prazo ou 
de pequenos montantes. Os critérios de reconhecimento e mensuração dos 
arrendamentos nas demonstrações contábeis dos arrendadores ficam subs-
tancialmente mantidos. Essa norma entre em vigor a partir de 01/01/2019. A 
Administração está em processo de avaliação dos impactos da adoção da 
referida norma em suas demonstrações contábeis, porém, não espera ter 
efeitos relevantes. Não há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC que 
ainda não entraram em vigor que poderiam ter impacto significativo sobre as 
demonstrações financeiras da Companhia. 4. Determinação do valor justo 
- Diversas políticas e divulgações contábeis da Companhia exigem a determi-
nação do valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como para os 
não financeiros. Os valores justos têm sido apurados para propósitos de 
mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos abaixo. Quando aplicá-
vel, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos 
valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele ativo ou passivo: • 
Caixa e equivalentes de caixa: os valores contábeis informados no balanço 
patrimonial aproximam-se dos valores justos, em virtude do curto prazo de 
vencimento desses instrumentos; • Contas a receber e outros recebíveis, 
fornecedores e outras contas decorrentes diretamente das operações 
da Companhia: o valor justo de contas a receber e outros recebíveis é esti-
mado como valor presente de fluxos de caixas futuros. Devido ao curto prazo 
para realização dos recebíveis, a Companhia opta por não adotar taxas para 
cálculo do valor justo; • Ativos intangíveis: o valor justo de um ativo intangí-
vel recebido como contraprestação pelos serviços de construção prestados 
em um Contrato de Concessão é estimado por referência ao valor justo do 
serviço de construção prestado. O valor justo é calculado com base no custo 
total estimado. Quando a Companhia recebe um ativo intangível como contra-
prestação por prestação de serviços de construção em um Contrato de Con-
cessão, a Companhia estima o valor justo dos ativos intangíveis pela diferen-
ça entre o valor justo dos serviços de construção prestados e o valor justo do 
ativo financeiro recebido; • Passivos financeiros não derivativos: o valor 
justo, que é determinado para fins de divulgação, é calculado baseando-se no 
valor presente do principal e fluxos de caixa futuros, descontados pela taxa de 
mercado dos juros apurados na data de apresentação das demonstrações 
contábeis. 
5. Caixa e equivalentes de caixa 2016 2015
Caixa 1 1
Saldos bancários 374 196
Numerário em transito (a) - 3
Fundo de troco (b) 1.434 1.327
Aplicações financeiras (c) 13.920 10.497
 15.729 12.024
(a) Numerários em trânsito representam as arrecadações em papel moeda 
durante os últimos dias do mês de dezembro que não foram depositadas em 
tempo hábil em contas correntes da Companhia. Estes montantes são deposi-
tados em média de dois a três dias após o recebimento; (b) Montante mantido 
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em cofres para satisfazer a necessidade de troco para os usuários das rodo-
vias; (c) Aplicações financeiras junto a Caixa Econômica Federal remunerada 
a 100% da variação do CDI. A exposição da Companhia a riscos de taxas de 
juros e uma análise de sensibilidade para ativos e passivos financeiros são 
divulgadas na Nota Explicativa nº 23.
6. Contas a receber     2016     2015
Títulos a receber 1.322 2.181
Cupons de pedágio a receber 285 1.000
Pedágio eletrônico a receber 15.757 19.225
 17.364 22.406
As contas a receber da Companhia são originadas da arrecadação nas pra-
ças de pedágios, principalmente decorrente do uso de instrumentos eletrôni-
cos, ou seja, toda forma de arrecadação que não seja papel. Em 31/12/2016, 
a Administração da Companhia, com base em sua avaliação do risco de cré-
dito e histórico de recebimento dos clientes, entende que não se faz neces-
sária a constituição de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa sobre 
o saldo de contas a receber, tendo em vista que o montante total de contas a 
receber é substancialmente composto por créditos com empresas de arreca-
dação eletrônica, para as quais inexiste histórico de inadimplência. A Compa-
nhia avaliou o Ajuste a Valor Presente dos seus saldos de contas a receber de 
clientes na data-base de 31/12/2016, e concluiu que os valores se equiparam 
substancialmente aos valores contábeis apresentados nas demonstrações 
contábeis. A exposição da Companhia a riscos de crédito e moeda e perdas 
por redução no valor recuperável relacionadas às contas a receber de clien-
tes, são divulgadas na Nota Explicativa nº 23. 7. Partes relacionadas - Parte 
controladora final A controladora da Companhia é a Infra Bertin Empreendi-
mentos S.A. e a controladora final é a Contern Construções e Comércio Ltda. 
Operações com pessoal-chave da Administração - Remuneração de 
pessoal-chave da Administração A Concessionária SPMAR S.A. remunera 
seus Administradores, conforme valores demonstrados a seguir:
    2016   2015
Salários, ordenados e pró-labore 1.629 1.269
Vale-refeição 105 70
 1.734 1.339
Benefícios a empregados - A Companhia fornece aos seus colaboradores 
benefícios que englobam basicamente: seguro de vida, assistência médica, 
fornecimento de vale-refeição e vale-transporte. Os montantes referentes a 
benefícios a empregados estão apresentados a seguir:   2016   2015
Vale-refeição 2.728 2.996
Assistência médica 2.301 2.442
Vale-transporte 404 339
Outros 200 156
 5.633 5.933
Outras transações com partes relacionadas - Os principais saldos de ati-
vos e passivos em 31/12/2016, bem como as transações que influenciaram 
o resultado do exercício, relativas às operações com partes relacionadas, 
decorrem principalmente de transações com acionistas e empresas ligadas 
do mesmo grupo econômico.
         Ativo           Passivo        Resultado  
Intangível - intangível 2016  2015   2016  2015 2016 2015
 de construção
Contern Construções
 e Comércio Ltda. (a) - 46.241 - - - -
Total - 46.241 - - - -
Adiantamentos para
Futuro Aumento de Capital
Infra Bertin 
 Empreendimentos S.A. - - 71.288 71.288 - -
 - - 71.288 71.288 - -
Fornecedores
Contern Construções
 e Comércio Ltda. (a) - - 1.356 52.046 - -
JN Serviços de Apoio
Administrativo Ltda. (b) - - 1.664 829 - -
 - - 3.020 58.875 - -
(a) Os saldos são de natureza operacional, por conta de contratação de 
serviços para execução de obras do Trecho Leste do Rodoanel, o qual será 
compensado com as notas fiscais de prestação de serviços;
8. Adiantamento a fornecedores  2016   2015
Adiantamento de viagem 3 1
Adiantamento a empregados 67 91
Adiantamento a fornecedores nacionais 473 230
 543 322
9. Ativos e passivos fiscais diferidos - Conciliação do Imposto de Renda 
e Contribuição Social - correntes e diferidos - A conciliação da despesa de 
Imposto de Renda e Contribuição Social no resultado é demonstrada a seguir:
       2016        2015
Resultado do exercício antes dos impostos (361.596) (244.588)
Alíquota nominal (%) 34 34
IR e CS à alíquota nominal (122.943) (83.160)
Ajuste do IR e CS
Diferenças temporárias (10.310) 4.624
Diferenças permanentes 165 282
Compensação prejuízo fiscal e base negativa - -
Prejuízo fiscal e base negativa (133.087) (78.254)
Imposto correntes - -
Imposto diferido 161.326 59.757
Alíquota efetiva de impostos (%) - -
Impostos diferidos - O Imposto de Renda e a Contribuição Social diferidos 
tem a seguinte origem:
           Ativos            Passivos          Resultado  
   2016     2015    2016    2015     2016    2015
Provisões diversas - 714 (675) - (1.389) 475
Provisão para
 manutenção (a) 16.613 16.117 - - 496 3.965
Amortização -
ICPC01 (b) 32.790 (19.030) - - 51.820 (19.621)
AVP Provisão
 de manutenção (c) - - (1.322) (1.322) - 376
Depreciações
- ICPC01 (d) - - (48.756) (6.291) (42.465) (5.176)
Prejuízo fiscal e
 base negativa (e) 270.542 117.679 - - 152.864 79.738
Total de impostos
 diferidos 319.946 115.480 (50.754) (7.613) 161.326 59.757
(a) As provisões para manutenção são constituídas para honrar compromis-
sos operacionais de manter o nível de serviço adequado. Considera-se para 
esta provisão a atividade de recapeamento para toda a manta asfáltica que 
será progressivamente substituída ou melhorada; (b) Amortização do ativo 
intangível de concessões não é dedutível na base de apuração do lucro real; 
(c) O Ajuste a Valor Presente sobre a provisão para manutenção gera receitas 
financeiras tributáveis por diferenças temporárias; (d) Depreciação por regime 
fiscal excluída para fins de apuração do lucro real; (e) De acordo com o CPC 
32 e fundamentada na expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, 
determinada em estudo técnico aprovado pela Administração, a Companhia 
reconheceu também os créditos tributários sobre prejuízos fiscais e bases 
negativas de contribuição social, que não possuem prazo prescricional e 
cuja compensação está limitada a 30% dos lucros anuais tributáveis. As es-
timativas de recuperação dos créditos tributários foram fundamentadas nas 
projeções dos lucros tributáveis levando em consideração diversas premissas 
financeiras e de negócios consideradas no encerramento do exercício. Conse-
quentemente, as estimativas estão sujeitas a não se concretizarem no futuro 
tendo em vista as incertezas inerentes a essas previsões.
10. Imobilizado Taxas  Deprecia-
 anuais de ção Acu-      2016      2015
 depreciação    Custo    mulada Líquido Líquido
Imobilizado da
 Administração 10% a 20%- 18.541 (4.168) 14.373 16.913
  18.541 (4.168) 14.373 16.913
Movimentação do custo
  Adições/  Adições/ 
    2015   (baixas)     2015   (baixas)     2016
Imobilizado da
 Administração 20.332 (1.228) 19.104 (563) 18.541
 20.332 (1.228) 19.104 (563) 18.541
Movimentação da depreciação acumulada
    2015 Adições   2015 Adições    2016
Imobilizado da
 Administração (1.617) (574) (2.191) (1.977) (4.168)
 (1.617) (574) (2.191) (1.977) (4.168)
11. Intangível Taxas  Amortiza-
 anuais de  ção acu-         2016        2015
 amortização        Custo    mulada    Líquido   Líquido
Intangível
 de construção 2,86% 3.422.420 (95.635) 3.326.785 3.401.377
Intangível de outorga 2,86% 389.308 (64.885) 324.423 335.546
Software 2,86% 7.489 (997) 6.492 6.721
  3.819.217 (161.517) 3.657.700 3.743.644
Movimentação do custo
    Adições 
          2015 Adições       2015 /Baixas        2016
Intangível
 de construção 3.169.400 233.932 3.403.332 19.088 3.422.420
Intangível de outorga 389.308 - 389.308 - 389.308
Software 4.177 3.184 7.361 128 7.489
 3.562.885 237.116 3.800.001 19.216 3.819.217
Movimentação da amortização acumulada
     2015 Adições      2015  Adições        2016
Intangível
 de construção (1.328) (627) (1.955) (93.680) (95.635)
Intangível de outorga (42.638) (11.123) (53.762) (11.123) (64.885)
Software (412) (228) (640) (357) (997)
 (44.378) (11.978) (56.357) (105.160) (161.517)
A Companhia aplicou a Interpretação Técnica ICPC 01 para os ativos dire-
tamente relacionados a operação da concessão, ou seja, todos os ativos 
de infraestrutura que foram construídos ou melhorados, de modo que fosse 
possível para a Companhia obter receitas adicionais ao usufruir da operacio-
nalização destes ativos. Além das obras e melhorias, dentro do ativo intan-
gível também estão incluídos bens como veículos utilizados nas atividades 
operacionais, sistemas de controle de tráfego, equipamentos de vigilância e 
segurança e sistemas de controle de arrecadação. O direito de exploração da 
malha rodoviária (direito de outorga da concessão) também é reconhecido 
como um ativo intangível, a Companhia realizou o pagamento total ao poder 
concedente referente ao valor fixo da outorga, em 02/03/2011. 
12. Empréstimos e financiamentos          2016        2015
Repasse BNDES TJLP + 1,75% a.a. a 4,55% a.a. 2.107.228 1.861.542
Capital de giro CDI + 3,5% a.a. 494.913 439.783
Capital de giro CDI a 138% 215.199 212.177
  2.817.340 2.513.502
Circulante  401.634 74.068
Não circulante  2.415.706 2.439.434
Abertura dos pagamentos dos empréstimos classificados no não circulante:
      2016        2015
2017 - 117.021
2018 191.007 182.036
2019 203.593 194.616
2020 203.593 194.616
2021 203.593 194.616
2022 203.593 194.616
2023 203.593 194.616
2024 203.593 194.616
2025 (+) 1.003.141 972.681
 2.415.706 2.439.434
A Companhia realizou a contratação de Financiamento mediante Repasse 
contratado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - 
BNDES que entre si celebraram a Caixa Econômica Federal e a empresa 
Concessionária SPMAR S.A., com a interveniência da Cibe Investimentos e 
Participações S.A., Contern Construções e Comércio Ltda., Heber Participa-
ções S.A., Infra Bertin Empreendimentos S.A. e Toniolo, Busnello S.A. - Tú-
neis, Terraplenagens e Pavimentações, realizada em 15 de março de 2013. O 
total dos créditos foi de R$ 1.528.225.542,52, sendo liberados de acordo com 
os subcréditos a seguir: • Subcrédito “A”: R$ 183.992.700,76 (cento e oiten-
ta e três milhões, novecentos e noventa e dois mil, setecentos Reais e seten-
ta e seis centavos); • Subcrédito “B”: R$ 78.854.014,61 (setenta e oito mi-
lhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, quatorze Reais e sessenta e um 
centavo); • Subcrédito “C”: R$ 259.716.247,75 (duzentos e cinquenta e nove 
milhões, setecentos e dezesseis mil, duzentos e quarenta e sete Reais e se-
tenta e cinco centavos); • Subcrédito “D”: R$ 111.306.963,32 (cento e onze 
milhões, trezentos e seis mil, novecentos e sessenta e três Reais e trinta e 
dois centavos); • Subcrédito “E”: R$ 362.727.899,05 (trezentos e sessenta e 
dois milhões, setecentos e vinte e sete mil, oitocentos e noventa e nove Reais 
e cinco centavos); • Subcrédito “F”: R$ 155.454.813,88 (cento e cinquenta e 
cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e treze Reais 
e oitenta e oito centavos); • Subcrédito “G”: R$ 81.037.439,98 (oitenta e um 
milhões, trinta e sete mil, quatrocentos e trinta e nove Reais e noventa e oito 
centavos); • Subcrédito “H”: R$ 34.730.331,42 (trinta e quatro milhões, sete-
centos e trinta mil, trezentos e trinta e um Reais e quarenta e dois centavos); 
• Subcrédito “I”: R$ 176.934.802,83 (cento e setenta e seis milhões, nove-
centos e trinta e quatro mil, oitocentos e dois Reais e oitenta e três centavos); 
• Subcrédito “J”: R$ 75.829.201,21 (setenta e cinco milhões, oitocentos e 
vinte e nove mil, duzentos e um Reais e vinte e um centavo); • Subcrédito 
“K”: R$ 7.641.127,71 (sete milhões, seiscentos e quarenta e um mil, cento e 
vinte e sete Reais e setenta e um centavo). O financiamento, de acordo com 
as normas específicas da CEF, com as disposições do BNDES e com as ca-
racterísticas do projeto, obedecerá aos seguintes prazos: a) Utilização dos 

recursos: o prazo para utilização dos recursos colocados à disposição da 
BENEFICIÁRIA é de: • Subcréditos “A” e “B”: até 15/03/2015; • Subcrédi-
tos “C” a “F”: até 15/03/2016; • Subcréditos “G” a “K”: até 15/03/2017. b) 
Carência: o prazo de carência será conforme cronograma a seguir: • Subcré-
ditos “A” e “B”: até 15/03/2015; • Subcréditos “C” a “F”: até 15/03/2016; • 
Subcréditos “G” a “K”: até 15/03/2017. c) Amortização: o principal da dívi-
da decorrente deste contrato deve ser pago ao Agente Financeiro conforme a 
seguir: • Em relação aos Subcréditos “A” e “B”: em 180 (cento e oitenta) 
prestações mensais e sucessivas, apuradas de acordo com a fórmula descri-
ta no parágrafo primeiro abaixo, vencendo-se a primeira prestação em 15 de 
abril de 2015; • Em relação aos Subcréditos “C” a “F”: em 180 (cento e oitenta) 
prestações mensais e sucessivas, apuradas de acordo com a fórmula descri-
ta no parágrafo primeiro abaixo, vencendo-se a primeira prestação em 15 de 
abril de 2016; • Em relação aos Subcréditos “G” a “K”: em 180 (cento e oitenta) 
prestações mensais e sucessivas, apuradas de acordo com a fórmula descri-
ta no parágrafo primeiro abaixo, vencendo-se a primeira prestação em 15 de 
abril de 2017. Em julho de 2015 houve aditivo nos contratos de REPASSE 
onde foram alterados os seguintes itens: • Carência: O prazo de carência 
será conforme cronograma abaixo: i. Dos Subcréditos “A” e “B”; até 
15/03/2016; ii. Dos Subcréditos “C” a “F”; até 15/03/2017; iii. Dos Subcréditos 
“G” a “K”; até 15/03/2017. • Amortização: O principal da dívida decorrente 
deste CONTRATO deve ser pago ao AGENTE FINANCEIRO conforme abai-
xo: i. Em relação aos Subcréditos “A” e “B”: em 181 (cento e oitenta e um) 
prestações mensais e sucessivas, apuradas de acordo com a fórmula descri-
ta no Parágrafo Primeiro abaixo, vencendo-se a primeira prestação em 15 de 
abril de 2016; ii. Em relação aos Subcréditos “C” a “F”: em 181 (cento e oiten-
ta e um) prestações mensais e sucessivas, apuradas de acordo com a fórmu-
la descrita no Parágrafo Primeiro abaixo, vencendo-se a primeira prestação 
em 15 de abril de 2017; iii. Em relação aos Subcréditos “G” a “K”: em 193 
(cento e noventa e três) prestações mensais e sucessivas, apuradas de acor-
do com a fórmula descrita no Parágrafo Primeiro abaixo, vencendo-se a pri-
meira prestação em 15 de abril de 2017.” Os juros incidentes sobre os subcré-
ditos “A”, “C”, “E”, “G” e “I”, sobre o principal da dívida da BENEFICIÁRIA inci-
dirão juros de 3,55% (três inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento) 
ao ano, a título de remuneração, acima da TJLP, divulgada pelo Banco Central 
do Brasil. Para os subcréditos “B”, “D”, “F”, “H” e “J”, sobre o principal da dívida 
da BENEFICIÁRIA incidirão juros de 3,55% (três inteiros e cinquenta e cinco 
centésimos por cento) ao ano, a título de remuneração, acima da TJLP, divul-
gada pelo Banco Central do Brasil, acrescida de 1% (um por cento) ao ano 
(custo de captação previsto no inciso II do parágrafo quinto do artigo 1º da 
Medida Provisória nº 453, de 22 de janeiro de 2009, com redação dada pela 
Medida Provisória n° 462, de 14 de maio de 2009 (“MP nº 453 e MP nº 462”)). 
Para o Subcrédito “K”, sobre o principal da dívida da BENEFICIÁRIA incidirão 
juros de 1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano (a 
título de remuneração) ao ano, a título de remuneração, acima da TJLP, divul-
gada pelo Banco Central do Brasil. Para assegurar o cumprimento das obriga-
ções pecuniárias, principais e acessórias, assumidas neste CONTRATO, tais 
como principal da dívida, juros, comissões, pena convencional, multas e 
despesas, serão constituídas as seguintes garantias: • Garantias Reais - alie-
nação fiduciária da totalidade das ações do capital social da beneficiária, de-
tidas pela Infra Bertin e Toniolo, bem como todas as ações derivadas das 
ações por meio de desdobramento, grupamento ou bonificação, inclusive 
mediante a permuta, venda ou qualquer outra forma de alienação das ações 
e quaisquer bens ou títulos nos quais as ações sejam convertidas (incluindo 
quaisquer depósitos, títulos ou valores mobiliários) e o direito de subscrição 
de novas ações representativas do capital da beneficiária, bônus de subscri-
ção, debêntures conversíveis, partes beneficiárias, certificados, títulos ou ou-
tros valores mobiliários conversíveis em ações, relacionados à participação 
das acionistas na BENEFICIÁRIA, sejam elas atualmente ou no futuro detidas 
pelas acionistas (em conjunto, as “ações alienadas fiduciariamente”), e os di-
reitos a todos os lucros, dividendos, juros sobre capital próprio, rendas, distri-
buições, proventos, bonificações e quaisquer outros valores creditados, pa-
gos, distribuídos ou por outra forma entregues, ou a serem creditados, pagos, 
distribuídos ou por outra forma entregues, por qualquer razão, às ACIONIS-
TAS em relação às ações alienadas fiduciariamente, bem como todos os di-
reitos a quaisquer pagamentos relacionados às AÇÕES alienadas FIDUCIA-
RIAMENTE que possam ser considerados frutos, rendimentos, remuneração 
ou reembolso de capital, nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de 
Ações; ii) cessão fiduciária, pela beneficiária, de todos e quaisquer direitos, 
presentes e/ou futuros, decorrentes, relacionados e/ou emergentes do contra-
to de concessão, respeitado o disposto no artigo 28, da Lei nº 8.987/95, in-
cluindo, sem limitar, os direitos creditórios bem como todos os demais direitos, 
corpóreos ou incorpóreos, potenciais ou não, decorrente da exploração da 
concessão e que possam ser objeto de cessão fiduciária em garantia de acor-
do com as normais legais e regulamentares aplicáveis e os direitos emergen-
tes da concessão objeto do contrato de concessão (“direitos cedidos fiducia-
riamente”), incluindo (i) todos os direitos creditórios a que a beneficiária tem 
direito nos termos do edital e do contrato de concessão, presentes e futuros, 
decorrentes da exploração, operação e conservação do projeto pela benefici-
ária; (ii) todos os créditos e recebíveis decorrentes da cobrança de pedágio, 
direitos e garantias, bem como quaisquer outras receitas decorrentes dos di-
reitos cedidos fiduciariamente, incluindo aqueles gerados da exploração da 
cobrança de pedágio objeto do contrato de concessão e demais contratos 
firmados pela beneficiária; (iii) o produto resultante do recebimento das quan-
tias decorrentes dos direitos creditórios descritos nos itens (i) e (ii) acima; (iv) 
o direito de receber todos e quaisquer valores que, efetiva ou potencialmente, 
sejam ou venham a se tornar devidos pelo poder concedente à beneficiária, 
em caso de extinção, revogação ou modificação da concessão; (v) todos os 
demais direitos, corpóreos ou incorpóreos, potenciais ou não, decorrentes do 
contrato de concessão, que possam, nos termos da legislação aplicável, ser 
objeto de cessão fiduciária; e (vi) todos os direitos creditórios da beneficiária 
sobre a totalidade de valores a serem depositados e mantidos nas contas do 
projeto, cuja movimentação se dará exclusivamente nos termos do contrato 
de cessão fiduciária de direitos creditórios e do contrato de administração de 
contas. • Fiança - as intervenientes anuentes - fiadoras, CIBE Investimentos 
e Participações S.A., Contern Construções e Comércio Ltda., Heber Partici-
pações S.A., citadas no preâmbulo deste CONTRATO (i) aceitam o presente 
contrato na qualidade de fiadoras e principais pagadoras, renunciando ex-
pressamente aos benefícios dos artigos 366, 827 e 838 do Código Civil, res-
ponsabilizando-se, solidariamente, pelo fiel e exato cumprimento de todas as 
obrigações assumidas pela beneficiária, neste Contrato, até final liquidação 
deste contrato; e (ii) declaram-se, neste ato, em caráter irrevogável e irretratá-
vel, fiadoras e principais pagadoras, solidariamente responsáveis, da benefi-
ciária oriundo deste contrato, e em conformidade com o artigo 818 do código 
civil; • Contrato suporte de acionistas - as acionistas celebrarão contrato de 
suporte para garantir a cobertura integral de eventuais sobrecustos ou atra-
sos, multas e penalidades impostas pelos órgãos reguladores ou, ainda, re-
ceitas inferiores à projetada; • SEGUROS - a beneficiária contratará seguros 
nas modalidades Riscos Operacionais, Riscos de Engenharia, Responsabili-
dade Civil, Seguro Garantia - Funções de Ampliação e Seguro Garantia - 
Funções Operacionais. Sem prejuízo das demais obrigações assumidas 
neste contrato, no Contrato de Financiamento Finisa e nos Contratos de Ga-
rantia, a beneficiária obriga-se para com o agente financeiro a: (i) Aplicar os 
recursos recebidos unicamente na execução do projeto de acordo com o 
“Quadro de Usos e Fontes” constante no Anexo I ao presente contrato, comu-
nicando à caixa, imediatamente e por escrito, quaisquer irregularidades que 
venha a identificar; (ii) Aportar os recursos próprios previstos para a execução 
do projeto, nos montantes e prazos definidos no “Quadro de Usos e Fontes” 
constante no Anexo I ao presente contrato, bem como, em sua totalidade, os 
recursos necessários à cobertura de eventuais insuficiências ou acréscimos 
do orçamento global do projeto; (iii) Comunicar prontamente ao agente finan-
ceiro qualquer ocorrência que importe modificação do projeto ou do “Quadro 
de Usos e Fontes” constante no Anexo I ao presente contrato, indicando as 
providências que julgue devam ser adotadas; (iv) Adotar, durante o prazo de 
vigência deste contrato, medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos 
ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho que possam vir a ser 
causados pelo projeto; (v) Manter em situação regular suas obrigações junto 
aos órgãos do meio ambiente, durante o prazo de vigência deste contrato; (vi) 
Apresentar ao agente financeiro, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, 
contado a partir da liberação da última parcela do crédito, a Licença de Ope-
ração, oficialmente publicada, do projeto, expedida pelo órgão ambiental 
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio-Ambiente (SISNAMA), 
ou, em caráter supletivo, pelo Instituto Brasileiro do Meio-Ambiente e Recur-
sos Naturais Renováveis - IBAMA; (vii) Manter a relação garantias reais/cola-
boração financeira no nível de, no mínimo, 130% (cento e trinta por cento); 
(viii) Na hipótese de ocorrer, em função do projeto, redução do seu quadro de 
pessoal durante o período de vigência deste contrato, oferecer programa de 
treinamento voltado para as oportunidades de trabalho na região e/ou progra-
ma de recolocação dos trabalhadores em outras empresas, após ter submeti-
do ao agente financeiro, para apreciação, documento que especifique e 
ateste a conclusão das negociações realizadas com a(s) competentes(s) re-
presentação(ões) dos trabalhadores envolvidos no processo de demissão; 
(ix) Observar, durante o prazo de vigência deste contrato, o disposto na legis-
lação aplicável às pessoas portadoras de necessidades especiais; (x) Comu-
nicar ao agente financeiro, na data do evento, o nome e o CPF/MF da pessoa 
que, exercendo função remunerada ou estando entre seus proprietários, 
controladores ou diretores, tenha sido diplomada ou empossada como Depu-
tado(a) Federal ou Senador(a); (xi) Manter, a partir do exercício de 2015, in-
clusive, Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (“ICSD”) � 1,2 (um inteiro e 
dois décimos), calculado com base nas demonstrações de resultados da 
BENEFICIÁRIA, auditadas a cada ano; (xii) Durante todo o financiamento 
objeto deste contrato, manter a relação mínima de 20% (vinte por cento) entre 
Patrimônio Líquido e Ativo Total; (xiii) Manter, durante todo o financiamento 
objeto deste contrato, índice “dívida líquida/EBITDA”, em valores não superio-
res aos constantes da tabela a seguir: 
  2017 2018 2019 2020 2021 até o final da concessão
 10,00 8,00 7,00 6,00 4,00
Entende-se como dívida líquida a soma de todos os empréstimos de curto 
prazo e de longo prazo, incluindo mútuos em condições de mercado, deduzido 
das disponibilidades e aplicações financeiras. Para cálculo do EBITDA consi-
dera-se, com base nas Demonstrações contábeis no final de cada exercício, 
o seguinte cálculo: Lucro Líquido, (+) Imposto de Renda e Contribuição So-
cial, (+) Encargos Financeiros (Despesas Financeiras), (+) Provisão para 
Manutenção e Conserva Especial, (+) Amortização e Depreciação, (+) Despe-
sa não Caixa, (-) Receita não Caixa. (xiv) Formalizar com a Caixa o Contrato 
de Financiamento Finisa, nas condições abaixo, e caso tal financiamento não 
seja contratado, realizar aportes, em dinheiro, nos mesmos valores e prazos: 
Valor máximo (mil) - prazo para captação - custo máximo - prazo mínimo 
de carência - prazo mínimo de amortização - • R$ 240.000 - a partir de ja-
neiro de 2013; • CDI + 3,5% a.a. - 5 anos - 8 anos; • R$ 100.000 - a partir de 
março de 2013; • CDI + 3,5% a.a. - 5 anos - 10 anos; • R$ 25.000 - a partir de 
janeiro de 2014; • CDI + 3,5% a.a. - 4 anos - 8 anos. (xv) Apresentar, no prazo 
de 12 meses contados da data da assinatura deste contrato, o(s) projeto(s) 
social(is) a ser(em) financiado(s) com os recursos decorrentes do Subcrédito 
“K”; (xvi) Comprovar a conclusão das escavações e da ligação das duas ex-
tremidades do Túnel Santa Luzia até 31 de março de 2013, com extensão total 
de 2,2 km, e concluir até 31/07/2013 o Centro de Controle de Operações 
(“CCO”), sendo que os prazos previstos neste item poderão, a critério do da 
Caixa e do BNDES, ser prorrogados por mais seis meses; (xvii) Não contrair 
dívidas adicionais às contraídas com a Caixa no âmbito dos contratos de fi-
nanciamento, em valor, individual ou agregado, acima de R$ 5.000.000,00 
(cinco milhões de reais), sem prévia e expressa anuência da Caixa e do BN-
DES; (xviii) Liquidar integralmente a primeira emissão de debêntures até 31 
de março de 2013; (xix) Sem prévia e expressa anuência da Caixa e do BN-
DES, não realizar distribuição de dividendos ou pagamentos de juros sobre o 
capital próprio cujo valor, isoladamente ou em conjunto, ultrapasse o mínimo 
legal; (xx) Durante todo o período do financiamento objeto deste contrato, não 
realizar, sem prévio consentimento da Caixa e do BNDES, (i) alteração de seu 
objeto social; (ii) concessão de mútuos a suas acionistas ou a partes relacio-
nadas de suas acionistas, exceto ao adiantamento de recursos para a CON-
TERN, conforme disposto no Contrato de Prestação de Serviços por Emprei-
tada nº 002/211, firmado entre a beneficiária e a CONTERN em 21 de feverei-
ro de 2011, por meio do qual a CONTERN assume a responsabilidade de 
construção sob regime de empreitada das obras civis do Trecho Leste do 
Rodoanel; (iii) redução de capital social; (iv) estorno e devolução de recursos 
contabilizados no Patrimônio Líquido sob a rubrica de Adiantamentos para 
Futuro Aumento de Capital (AFACs); (v) prestação de garantia real ou fidejus-
sória em favor de terceiros, exceto pelas garantias prestadas no âmbito da li-
nha de crédito da financiamento Finisa e pelas garantias prestadas no âmbito 
da primeira emissão de debêntures, sendo que essas últimas serão liberadas 
e posteriormente constituídas em favor da Caixa como condição para utiliza-

ção da primeira parcela do financiamento objeto deste CONTRATO, nos ter-
mos da Cláusula Sétima, item (a) (ii); (vi) transferência de ativos a terceiros, 
salvo quando se tratar de bens comprovadamente inservíveis ou obsoletos; 
(vii) alienação de bens essenciais à operação, sem que ocorra sua reposição/
substituição por novos de idêntica finalidade; e (viii) constituição, em favor de 
terceiros, de garantias ligadas aos recebíveis do projeto, com exceção à linha 
de crédito da financiamento Finisa e das garantias prestadas no âmbito da 
primeira emissão de debêntures, sendo que essas últimas serão liberadas e 
posteriormente constituídas em favor da CAIXA como condição para utiliza-
ção da primeira parcela do financiamento objeto deste CONTRATO, nos ter-
mos da Cláusula Sétima, item (a) (ii); (xxi) Durante todo o período do financia-
mento objeto deste contrato, manter-se regular com o pacote de seguros 
exigido no contrato de concessão, mediante o envio, a cada 6 (seis) meses, 
de relatório contendo a listagem de todas as notificações de irregularidades 
emitidas pela ARTESP, bem como informações sobre decisões administrati-
vas proferidas em última ou única instância que hajam imposto à BENEFICI-
ÁRIA alguma penalidade, como, por exemplo, mas sem limitação, advertên-
cias, cobrança de multas, etc.; (xxii) Amortizar os saldos da dívida oriundo 
deste contrato; (xxiii) Apresentar as informações relacionadas a seguir: (i) 
balancete trimestral não auditado, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) 
dias, contados do final do trimestre, acompanhado de relatório de desempe-
nho operacional e financeiro, com dados mensais, cujo modelo será fornecido 
pela Caixa; (ii) balanço semestral auditado por empresa de auditoria autoriza-
da pela Comissão de Valores Mobiliários, no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias, contados do final do semestre, acompanhado do Fluxo de Caixa Reali-
zado/Projetado para todo período deste contrato, devidamente atualizado; e 
(iii) até o dia 30 de abril de cada ano, os demonstrativos financeiros auditados 
por empresa de auditoria autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários, 
acompanhados do relatório de auditoria dos contratos de financiamento/pro-
jeto atestando o cumprimento das obrigações; (xxiv) Apresentar, sempre que 
solicitado pela CAIXA, informações complementares às documentações su-
pramencionadas, inclusive para a atualização do Conceito de Risco de Crédi-
to da BENEFICIÁRIA, das ACIONISTAS, das FIADORAS e dos FINANCIA-
MENTOS; (xxv) Apresentar cópia de todos os contratos referentes aos servi-
ços, obras e aquisições de materiais e equipamentos, contemplados com re-
cursos do financiamento, sempre que solicitada pela CAIXA, condicionados 
os desembolsos das parcelas à aceitação prévia dessa documentação pelas 
duas instituições financiadoras; (xxvi) Manter e cumprir com, durante todo o 
período de vigência deste CONTRATO, os CONTRATOS DE GARANTIA; 
(xxvii) Manter em vigor, durante o prazo de vigência deste CONTRATO, os 
CONTRATOS DE SEGURO, conforme previsto no CONTRATO DE CONCES-
SÃO, consignando cláusula especial em favor da CAIXA, nas apólices de se-
guros em que tal cláusula é permitida, com o seguinte teor: “Fica entendido e 
concordado que a presente apólice não poderá ser cancelada, ou sofrer 
qualquer alteração, inclusive no tocante à presente Cláusula de Beneficiário, 
sem prévia e expressa anuência da Caixa Econômica Federal, na qualidade 
de credor, à qual será paga a indenização devida pelo presente contrato de 
seguro”, apresentando à CAIXA, sempre que solicitado, todo e qualquer com-
provante do cumprimento das obrigações relativas aos seguros; (xxviii) 
Manter, durante a vigência deste CONTRATO, seguro destinado à garantia 
das parcelas do produto da cobrança do pedágio, na hipótese de interrupção 
de sua arrecadação, com cobertura mínima equivalente a R$12.000.000,00 
(doze milhões de reais) e franquia de 10 dias; (xxix) Apresentar à CAIXA, 
sempre que esta assim o solicitar, todo e qualquer comprovante do cumpri-
mento das obrigações relativas aos seguros do PROJETO, inclusive cópia 
da(s) respectiva(s) apólice(s) e do(s) comprovante(s) de pagamento do(s) 
prêmio(s) devido(s); (xxx) Manter, durante a vigência deste CONTRATO, se-
guro garantia, funções de ampliação, que garanta o pontual e exato cumpri-
mento das obrigações contratuais referentes às funções de ampliação assu-
midas pela BENEFICIÁRIA conforme item 24.1.2 do edital da CONCESSÃO, 
incluindo obras no Trecho Sul e construção do Trecho Leste, em valores deter-
minados pela ARTESP, atualmente fixado em R$346.541.928,64 (trezentos e 
quarenta e seis milhões, quinhentos e quarenta e um mil, novecentos e vinte 
e oito reais e sessenta e quatro centavos); (xxxi) Depositar todos os recursos 
provenientes de seus direitos creditórios decorrentes da CONCESSÃO, ex-
clusivamente, conforme o CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS e 
o CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS; 
(xxxii) Comprovar a renovação das apólices de seguros, de acordo com a 
respectiva periodicidade, apresentando à CAIXA: (i) até 30 (trinta) dias antes 
da data de vencimento de cada apólice de seguro, a proposta de renovação 
encaminhada à companhia seguradora; e (ii) até 5 (cinco) dias após data de 
vencimento de cada apólice de seguro, a renovação do seguro; (xxxiii) Com-
provar a constituição e o preenchimento da conta reserva até o início da 
amortização do principal da dívida objeto deste contrato e do contrato de fi-
nanciamento Finisa, na qual deverá ser acumulado saldo equivalente ao valor 
de, no mínimo, 3 (três) vezes (i) a última parcela vencida de prestação mensal 
do serviço da dívida, incluindo principal, juros e demais acessórios da dívida 
dos contratos de financiamento; e (ii) no caso da primeira parcela, a primeira 
parcela vincenda de prestação mensal do serviço da dívida, incluindo princi-
pal, juros e demais acessórios da dívida dos contratos de financiamento; 
(xxxiv) Não onerar o projeto com atividades de gerenciamento de obra não 
previstas no “Quadro de Usos e Fontes”, Anexo I a este CONTRATO; (xxxv) 
Manter à disposição da CAIXA registros do movimento diário da operação do 
sistema rodoviário, que possam ser confrontados com o resultado da conta-
gem física; (xxxvi) Cumprir, no que couber, até final liquidação da dívida de-
corrente deste Contrato, as DISPOSIÇÕES DO BNDES e as NORMAS RE-
GULADORAS DO PROGRAMA DE OPERAÇÕES CONJUNTAS - POC, dis-
poníveis no seguinte endereço eletrônico: http://www.bndes.gov.br/SiteBN-
DES/bndes/bndes_pt/Ferramentas_e_Normas/Roteiros_e_Manuais/disaplic.
html, bem como do contrato de abertura de crédito, cujo conteúdo, neste ato, 
a beneficiária declara ter conhecimento e o aceita como parte integrante e 
inseparável deste contrato, para todos os fins e efeitos jurídicos; (xxxvii) Res-
ponsabilizar-se pela funcionalidade do projeto; (xxxviii) Afixar e manter, em 
local visível, placa de identificação do projeto, conforme modelo definido pela 
Caixa e pelo BNDES; (xxxix) Manter vigentes as procurações outorgadas à 
CAIXA nos termos do contrato de cessão fiduciária de direitos creditórios e do 
contrato de alienação fiduciária de ações, sendo que as referidas procurações 
deverão ser renovadas, no mínimo, 60 (sessenta) dias antes de seu venci-
mento até o pagamento e a liberação integral das obrigações garantidas. Em 
julho de 2015 foi realizado aditamento ao contrato de Financiamento FINISA 
que entre si celebram a Caixa Econômica Federal e a empresa Concessioná-
ria SPMAR S.A., destinado ao financiamento de plano de investimento - FINI-
SA, com a interveniência da Cibe Investimentos e Participações S.A., Contern 
Construções e Comércio LTDA., Heber Participações S.A., Infra Bertin Em-
preendimentos S.A. e Toniolo, Busnello S.A. - Túneis, Terraplanagens e Pavi-
mentações., onde os juros calculados sobre os subcréditos “1”, “2” e “3” serão 
cobrados, mensalmente, a partir do dia 15 subsequentes ao desembolso; fi-
cando estabelecido que (i) não serão devidos os pagamentos relativos aos 
meses de outubro de 2014 a fevereiro de 2016, inclusive; (ii) o valor dos juros 
que seriam aplicáveis nos meses indicados no item (i) anterior serão capitali-
zados e incorporados ao saldo devedor do “CONTRATO DE FINANCIAMEN-
TO FINISA” - A “Conta reserva” constante na cláusula Primeira (consta Ex-
pressões e Significados, que passará a ter a seguinte redação): i: “CONTA 
RESERVA: Conta corrente movimentável apenas pelo BANCO DEPOSITA-
RIO, na qual devera ser acumulado saldo equivalente ao valor de, no mínimo 
3 vezes (i) a ultima parcela vencida de prestação mensal do serviço da divida, 
incluindo principal, juros e demais acessórios da divida dos CONTRATOS DE 
FINANCIAMENTO; e (ii) no caso da primeira parcela, a primeira parcela vin-
cenda de prestação mensal do serviço da divida, incluindo principal, juros e 
demais acessórios da divida dos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO, a ser 
preenchida conforme CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS, A 
CONTA RESERVA deverá estar totalmente preenchida até 15 de abril de 
2016, e mantida ate final liquidação de todas as obrigações decorrentes dos 
CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.” Alterar o Parágrafo Terceiro da Cláusula 
Decima Terceira - Das Garantias, que passará a ter a seguinte redação: ii: 
“PARÁGRAFO TERCEIRO: A BENEFICIÁRIA obriga-se, ainda, a constituir a 
CONTA RESERVA, em agência bancária da CAIXA, no valor equivalente a, no 
mínimo, 3 vezes (i) a ultima parcela vencida de prestação mensal do serviço 
da divida, incluindo principal, juros e demais acessórios da divida dos CON-
TRATOS DE FINANCIAMENTO; e (ii) no caso da primeira parcela, a primeira 
parcela vincenda de prestação mensal do serviço da divida, incluindo princi-
pal, juros e demais acessórios da divida dos CONTRATOS DE FINANCIA-
MENTO, a ser preenchida conforme CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE 
CONTAS, A CONTA RESERVA deverá estar totalmente preenchida até 15 de 
abril de 2016, e mantida ate final liquidação de todas as obrigações decorren-
tes dos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.” Alterar o item (xii) da Cláusula 
Decima Quarta - Das Obrigações Especiais da Beneficiária, que passará a ter 
a seguinte redação: iii: “(xii) manter, a partir do exercício de 2017, inclusive, 
Índice de Cobertura do Serviço da Divida (“ICSD”) maior ou igual a 1,2, calcu-
lado com base nas demonstrações financeiras de resultados da BENEFICIÁ-
RIA, aditadas a cada ano.” Alterar o item (xiv) da Cláusula Decima Quarta - 
Das Obrigações Especiais da Beneficiária, que passará a ter a seguinte reda-
ção: iv: “(xiv) manter, durante todo o financiamento objeto deste CONTRATO, 
índice “Divida Liquida/EBITDA”, em valores não superiores aos constantes na 
tabela abaixo: 
  2015 2016 2017 2018 2019 até o final da concessão
 10,00 8,00 7,00 6,00 4,00”
Entende-se como Divida Liquida a soma de todos os empréstimos de curto 
prazo e de longo prazo, incluindo mútuos em condições de mercado, dedu-
zido das disponibilidades e aplicações financeiras. Para cálculo do EBITDA 
considera-se, com base nas Demonstrações Financeiras no final de casa 
exercício, o seguinte cálculo: Lucro Líquido, (+) imposto de Renda e Contri-
buição Social, (+) Encargos Financeiros (Despesas Financeiras), (+) Provisão 
para Manutenção e Conserva Especial, (+) Amortização e Depreciação, (+) 
Despesa não Caixa, (-) Receita não Caixa.” Alterar o item (xxx) da Cláusula 
Decima Quarta - Das Obrigações Especiais da Beneficiária, que passará a 
ter a seguinte redação: v: “(xxx) comprovar a constituição e o preenchimento 
da CONTA RESERVA até 15 de abril de 2016, na qual deverá ser acumulada 
saldo equivalente ao valor de, no mínimo, 3 vezes (i) a última parcela vencida 
de prestação mensal do serviço da dívida, incluindo principal, juros e de-
mais acessórios da divida dos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO; e (ii) no 
caso da primeira parcela, a primeira parcela vincenda de prestação mensal 
do serviço da divida, incluindo principal, juros e demais acessórios da divida 
dos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.” Complementando o aditivo houve 
alteração na cláusula Décima Sexta do contrato (Das obrigações especiais 
das Acionistas): “(vii). Na hipótese de o EBITDA da Beneficiária, referente 

ao exercício de 2017, ser inferior a R$ 233.145.650,00, aportar os recursos 
na Beneficiária, com o objetivo de amortizar o saldo da dívida oriunda dos 
CONTRATOS DE FINANCIAMENTO, até 30 de junho de 2018, no termos 
definidos na tabela abaixo: EBITDA (R$ mil) Aporte para amortização do 
saldo devedor - Caso o EBITDA seja inferior a R$ 233.145.650,00 e superior 
a R$222.169.080,00 - Deverão ser aportados recursos suficientes para amor-
tizar 6,6% do saldo devedor dos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO, na po-
sição de 31/12/2017. Caso o EBITDA seja inferior a R$ 222.169.080,00 e su-
perior a R$ 206.489.690,00 - Deverão ser aportados recursos suficientes para 
amortizar 16,2% do saldo devedor dos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO, 
na posição de 31/12/2017. Caso o EBITDA seja inferior a R$ 206.489.690,00 
- Deverão ser aportados recursos suficientes para amortizar 26,0% do saldo 
devedor dos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO, na posição de 31/12/2017. 
“(vii). Na hipóstese de o EBITDA da BENEFICIÁRIA, referente ao exercício de 
2018, ser inferior a R$ 247.177.810,00, aportar recursos na Beneficiária com 
o objetivo de amortizar o saldo da divida dos CONTRATOS DE FINANCIA-
MENTO, até 30 de junho de 2019, nos termos definidos na tabela abaixo: EBI-
TDA (R$ mil) Aporte para amortização do saldo devedor - Caso o EBITDA 
seja inferior a R$ 247.177.810,00 e superior a R$ 235.636.880,00 - Deverão 
ser aportados recursos suficientes para amortizar 6,5% do saldo devedor 
dos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO, na posição de 31/12/2018. Caso 
o EBITDA seja inferior a R$ 235.636.880,00 e superior a R$ 219.149.850,00 
- Deverão ser aportados recursos suficientes para amortizar 16,1% do saldo 
devedor dos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO, na posição de 31/12/2018. 
Caso o EBITDA seja inferior a R$ 219.149.850,00 - Deverão ser aportados 
recursos suficientes para amortizar 26,0% do saldo devedor dos CONTRA-
TOS DE FINANCIAMENTO, na posição de 31/12/2018.” Os aportes previstos 
nos itens (i), (vii) e (viii) acima poderão ser feitos mediante Adiantamento 
para Futuro Aumento de Capital, devendo, entretanto, os aportes previstos 
no item (i) serem convertidos em integralização de capital da BENEFICIÁRIA, 
no prazo de 1 ano após das datas limites estabelecidas na referida tabela. 
Nesse mesmo contrato (FINISA), houve um novo aditamento em dezembro 
de 2014, onde foi realizada uma captação de R$ 185.000.000,00, sendo libe-
rado parcialmente em 22 de dezembro a quantia de R$ 107.530.559,55. Em 
outubro de 2016 a Companhia assinou contrato de Standstill de reescalona-
mento das parcelas de 2016 para 2017 dos contratos de Repasse BNDES e 
do FINISA (CEF). Em 31/12/2016 os covenants estão sendo cumpridos de 
acordo com o contrato.
13. Fornecedores e outras contas a pagar     2016      2015
Fornecedores nacionais diversos 56.429 122.208
Seguros a pagar 4.672 6.117
Ônus variável a pagar 667 307
Outras contas a pagar 2.530 741
 64.298 129.373
A exposição da Companhia para os riscos de moeda e de crédito relacio-
nados a fornecedores e outras contas a pagar, encontram-se divulgados na 
Nota Explicativa nº 23. 14. Obrigações fiscais     2016      2015
COFINS 13.787 5.664
PIS 2.842 1.246
ISS 20.923 11.323
IRRF 225 365
CSSL 127 112
Parcelamento federal 4.244 1.290
Parcelamento municipal 17.323 18.670
Outros 8 8
 59.479 38.678
Circulante 43.703 23.198
Não circulante 15.776 15.480
15. Provisão para manutenção - A Concessionária possui a obrigação 
contratual de atender as condições de conservação da rodovia estabelecidas 
pelo Contrato de Concessão. Para essas manutenções previstas, a Adminis-
tração optou por reconhecer um passivo contingente decorrente do desgaste 
da vida útil da conserva em infraestrutura. A Administração entende que o 
contrato de concessão é caracterizado como de natureza executória, con-
forme Orientação Técnica 05. Essa premissa estabelece que o contrato pode 
ser finalizado a qualquer momento tanto pelo poder concedente quanto pela 
concessionária e, dessa forma, a Companhia provisiona apenas as próximas 
intervenções de conserva que devem ser realizadas em trechos específicos 
da malha rodoviária. Os montantes provisionados são fundamentados com 
base em cronograma Físico Financeiro no 11 da ARTESP. Os montantes 
são atualizados por índice de mercado IGP-M. Em 31/12/2016, o saldo da 
provisão para manutenção ajustado a valor presente é de R$ 44.972 e está 
demonstrado a seguir:
 01/01/2015 Adições 31/12/2015 Adições 31/12/2016
Provisão para
 manutenção -
 circulante 2.123 1.460 3.583 - 3.583
AVP - provisão
para manutenção
 - circulante (43) 42 (1) - (1)
 2.080 1.502 3.582 - 3.582
Provisão para
manutenção
 - não circulante 33.166 12.110 45.276 - 45.276
AVP - provisão para
 manutenção
 - não circulante (5.258) 1.372 (3.886) - (3.886)
 27.908 13.482 41.390 - 41.390
 29.988 14.984 44.972 - 44.972
Administração da Companhia, com base em seu entendimento, optou por 
não registrar e atualizar contabilmente a provisão para manutenção devido 
ao fato de estar em processo de cotações de preços para referidas obras. 
16. Provisão para contingências - Os Assessores Jurídicos da Companhia 
identificaram processo de natureza cível e trabalhista, cuja expectativa de 
perda foi considerada como provável, no valor de R$ 1.987 (em 31/12/2015, 
R$2.098). Já para os processos identificados como de perdas possíveis, de 
natureza cível, trabalhista e tributária, no montante de R$ 319.274, a Adminis-
tração da Companhia não considera necessária constituição de provisão. Pro-
cessos Administrativos - ARTESP - No curso normal de suas operações a 
Companhia mantem algumas discussões no âmbito da esfera administrativa 
junto a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte 
do Estado de São Paulo - ARTESP, que, por entender que a Companhia des-
cumpriu algumas clausulas do Contrato de Concessão nº 001/ARTESP/2011 
emitiu diversas Notificações de Infração contra a Companhia, as quais estão 
em fase de impugnação nos processos administrativos sancionatórios da 
ARTESP. Assim, encontram-se em discussão na ARTESP, notificações de 
infração que podem redundar na aplicação de multas pecuniárias, as quais 
totalizavam, em 31/12/2016, o valor atualizado de R$ 43.936. A Companhia e 
seus Assessores Jurídicos entendem que a possibilidade de perdas é remota. 
17. Patrimônio líquido - O capital social subscrito e parcialmente integrali-
zado de R$ 1.439.261 (mesmo valor em 31/12/2015) está representado por 
1.445.030.571 ações, sendo 746.725.695 ações ordinárias e 698.304.876 
ações preferenciais (mesmas quantidades em 31/12/2015), todas nominati-
vas e sem valor nominal, pertencentes aos seguintes Acionistas:
 Participação %
Infra Bertin Empreendimentos S.A. 96,84
Toniolo, Busnello S.A. 3,16
 100
Em 28/06/2012, através de Ata da Assembleia Geral Extraordinária, a Con-
tern Construções e Comércio Ltda. e a Cibe Investimentos e Participações 
S.A. capitalizaram a Infra Bertin Empreendimentos S.A. com a totalidade das 
ações da Concessionária SPMAR S.A. Em 28/12/2012, através de Ata da 
Assembleia Geral Extraordinária, a Infra Bertin Empreendimentos S.A. e a 
Toniolo, Busnello S.A. Túneis, Terraplanagens e Pavimentações, subscreve-
ram e integralizaram parcialmente 336.068.610 novas ações. Em 03/10/2014, 
através de Ata da Assembleia Geral Extraordinária, a Toniolo, Busnello 
S.A. Túneis, Terraplanagens e Pavimentações, integralizou R$ 11.035. Em 
06/10/2014, através de Ata da Assembleia Geral Extraordinária, a Infra 
Bertin Empreendimentos S.A. subscreveu e integralizou 523.313.561 novas 
ações. Em 10/10/2014, através de Ata da Assembleia Geral Extraordinária, 
a Infra Bertin Empreendimentos S.A. subscreveu e integralizou 9.122.000 
novas ações. Em 09/01/2015, através de Ata da Assembleia Geral Extraor-
dinária, a Infra Bertin Empreendimentos S.A. e Toniolo, Busnello S.A. Túneis, 
Terraplanagens e Pavimentações subscreveram e integralizaram 30.000.000 
novas ações. Ações ordinárias - Todas as ações têm os mesmos direitos 
com relação aos ativos líquidos residuais da Companhia. Os detentores 
de ações ordinárias têm o direito ao recebimento de dividendos, conforme 
definido no estatuto da Companhia. As ações ordinárias dão o direito a um 
voto por ação nas deliberações da Companhia. Ações preferenciais - As 
ações preferências de emissão da Companhia não conferem direito a voto, 
e participam dos lucros, em igualdade de condições com as ações ordiná-
rias, sendo-lhes asseguradas prioridade no reembolso de capital em caso 
de liquidação da Companhia, sem prêmio. Reserva de lucros - Reserva 
legal - É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exer-
cício nos Termos do Artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do 
capital social. Dividendos - A distribuição de dividendos, observadas as 
disposições do Contrato de Concessão, ficará condicionada aos limites fixa-
dos pela Lei das S.A., quer quantitativamente, quer quanto a periodicidade 
de sua distribuição sendo que o dividendo obrigatório será de no mínimo 
25% do lucro líquido ajustado, nos termos do artigo 202 da Lei das S.A.
18. Receitas      2016       2015
Pedágio em numerário 64.253 54.534
Pedágio por equipamentos eletrônicos 167.411 145.380
Vale pedágio 9.574 9.995
Pedágio em cupons 3.848 3.017
Receita de construção (a) 52.315 233.932
Receitas acessórias (b) 3.417 3.050
Deduções de receita (21.357) (18.609)
 279.461 431.299
(a) A receita de construção é uma terminologia adotada pela Interpretação 
Técnica ICPC 01 que diz respeito à contrapartida no resultado de todo o ativo 
intangível obtido através de construções ou melhoramentos na infraestrutura. 
A Administração da Companhia optou por reconhecer margem nula na receita 
de construção, ou seja, custos incorridos com obras são idênticos à receita de 
construção; (b) Receita proveniente de cobranças pela utilização da faixa de 
domínio por empresas autorizadas.

19. Gastos por natureza                                                2016                                                                                2015                                      
 Custos dos Despesas gerais e  Custos dos Despesas gerais e 
 serviços prestados      administrativas        Total serviços prestados       administrativas        Total
Pessoal (24.488) (3.993) (28.481) (25.172) (3.793) (28.965)
Provisão para manutenção (b) - - - (13.571) - (13.571)
Custo de construção (a) (52.315) - (52.315) (233.930) - (233.930)
Serviços de terceiros (20.939) (8.150) (29.089) (24.565) (8.148) (32.713)
Materiais/equipamentos/veículos (8.765) (434) (9.199) (19.913) (959) (20.872)
Poder concedente (c) (3.728) - (3.728) (3.240) - (3.240)
Depreciação e amortização (d) (105.453) (1.713) (107.166) (12.350) (202) (12.552)
Provisão de contingência - 111 111 - (1.395) (1.395)
Outros (12.167) (18.520) (30.687) (18.964) (10.505) (29.469)
 (227.855) (32.699) (260.554) (351.705) (25.002) (376.707)
(a) Referem-se aos custos incorridos quando da contratação de fornecedores 
para obras na infraestrutura. O reconhecimento do custo de construções ocor-
re de forma progressiva conforme Pronunciamento Técnico CPC 17 - Contra-
tos de Construção, tomando como base a proporção do trabalho executado 
até a data do balanço. A mensuração do custo é realizada por empresas de 
Engenharia responsável por emitir os relatórios de medição; (b) Provisão 
para realização das próximas conservas em trechos das rodovias seguindo a 
premissa de contrato executório. Os montantes são provisionados com base 
em relatórios elaborados pelos Engenheiros da Companhia, respeitando os 
prazos determinados pelo cronograma da ARTESP; (c) Pagamento das par-
celas variáveis ao poder concedente, conforme obrigação contratual; (d) A 
amortização do ativo intangível de construções e do direito de outorga da 
concessão ocorrerá de forma linear, de forma que o valor residual do ativo 
intangível, no final da concessão, será nulo.
20. Resultado financeiro 31/12/2016 31/12/2015
Receita financeira
Rendimento de aplicações financeiras 798 6.087
Descontos obtidos - 945
Juros ativos 481 726
AVP - provisão para manutenção - 631
Outras receitas financeiras - 610
 1.279 8.999
Despesas financeiras
IOF sobre operações financeiras (24) (11.265)
Juros sobre debêntures,
 empréstimos e financiamentos (361.545) (274.788)
AVP - provisão para manutenção - (2.044)
Juros passivos (12.372) (10.574)
Despesa bancárias (279) (256)
Despesa de comissões bancárias (264) (9.074)
Perdas com clientes (7.141) -
Outras (157) (178)
 (381.782) (308.179)
Resultado financeiro líquido (380.503) (299.180)
21. Cobertura de seguros - A Companhia adota a política de contratar 
cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes consi-
derados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza 
de sua atividade. As premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, 
não fazem parte do escopo de uma auditoria das demonstrações contábeis. 
Consequentemente, não foram analisadas pelos auditores independentes. 
Em 31/12/2016, a cobertura de seguros é composta, conforme a seguir e 
estão em linha com as necessidades exigidas no Contrato de Concessão:
Descrição                   Tipo de seguro                                                2016
Riscos operacionais Riscos operacionais 7.576.242
Responsabilidade civil Responsabilidade civil 72.400
Seguro garantia Seguro garantia de funções de ampliação 221.394
Seguro garantia Seguro garantia de funções
  operacionais, conservação      94.846
  7.964.882
As premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do 
escopo de auditoria e, consequentemente, não foram examinadas pelos 
Auditores da Companhia. 22. Compromissos vinculados ao Contrato de 
Concessão - Ativo imobilizado transferido pelo poder concedente à 
concessão - A prática contábil adotada pela Companhia é a de não registrar 
o imobilizado transferido pelo poder concedente à concessão, entretanto, é 
mantido controle auxiliar com a segregação dos valores dos imobilizados 
transferidos e do valor relativo à delegação dos serviços públicos (custo, 
depreciação e amortização acumulada). Compromissos relativos às con-
cessões - Além dos pagamentos ao poder concedente, a Companhia até 
31/12/2016 estava cumprindo todos os compromissos contratuais, incluindo 
metas de efetuar os investimentos previstos no contrato de concessão. Tais 
compromissos e investimentos contratuais não foram submetidos à análise 
dos auditores independentes por tratar-se de itens não financeiros calculados 
por metas físicas estabelecidas em contrato. 23. Instrumentos financeiros - 
Gerenciamento dos riscos financeiros - Visão geral - A Companhia possui 
exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros: 

• Risco de crédito; • Risco de liquidez; • Risco de mercado. Esta nota apre-
senta informações sobre a exposição da Companhia para cada um dos riscos 
acima, os objetivos da Companhia, políticas e processos de mensuração e 
gerenciamento de riscos e gerenciamento do capital da Companhia. Estru-
tura de gerenciamento de risco - A Administração tem a responsabilidade 
global para o estabelecimento e supervisão da Companhia de estrutura de 
gerenciamento de risco. A Administração é responsável pelo desenvolvimento 
e acompanhamento das políticas de gerenciamento de risco da Companhia. 
Os gestores de cada departamento reportam regularmente a Administração 
sobre suas atividades. As políticas de gerenciamento de risco da Companhia 
foram estabelecidas para identificar e analisar os riscos ao qual a Companhia 
está exposta, para definir limites de riscos e controles apropriados, e para 
monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco 
e os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas condi-
ções de mercado e nas atividades da Companhia. A Companhia através de 
treinamento e procedimentos de gestão busca desenvolver um ambiente de 
disciplina e controle no qual todos os funcionários tenham consciência de 
suas atribuições e obrigações. Riscos de crédito - Risco de crédito é o risco 
de a Companhia incorrer em perdas decorrentes de um cliente ou de uma 
contraparte em um instrumento financeiro, decorrentes da falha destes em 
cumprir com suas obrigações contratuais. O risco é basicamente proveniente 
das contas a receber de clientes e de instrumentos financeiros, conforme 
apresentado abaixo. Exposição a riscos de crédito - O valor contábil dos 
ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito. A exposição 
máxima do risco do crédito na data das demonstrações contábeis foi: 
     2016     2015
Caixa e equivalentes de caixa 15.729 12.024
Contas a receber de clientes 17.364 22.406
Outros recebíveis 173 108
 33.266 34.538
Contas a receber e outros recebíveis - O valor das contas a receber de 
clientes é originário da arrecadação nas praças de pedágio, principalmente 
decorrente do uso de instrumentos eletrônicos, ou seja, toda a forma de ar-
recadação que não seja papel moeda. A exposição da Companhia a risco de 
crédito é influenciada principalmente pelas características individuais de cada 
cliente. Contudo, a Administração considera a distribuição e características 
dos clientes em sua avaliação, incluindo o risco de não pagamento do setor 
no qual o cliente opera, uma vez que esses fatores podem ter impacto no risco 
de crédito. Não há concentração geográfica de risco de crédito. Praticamente 
todos os clientes da Companhia vêm operando com a Companhia por, apro-
ximadamente, 1 ano, e nenhuma perda por recuperabilidade foi reconhecida 
para esses clientes. Caixa e equivalentes de caixa - A Companhia detinha 
caixa e equivalentes de caixa de R$ 15.729, os quais representam sua máxi-
ma exposição de crédito sobre aqueles ativos. O caixa e equivalentes de caixa 
são mantidos com bancos e instituições financeiras, as quais são considera-
das de primeira linha. Garantias - As garantias oferecidas pela Companhia 
sobre seus passivos financeiros estão descritas na Nota Explicativa nº 12. 
Risco de liquidez - Risco de liquidez é o risco em que a Companhia en-
contrar a dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus 
passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com 
outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia na Administração de li-
quidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente 
para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de 
estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a repu-
tação da Companhia. Não é esperado que fluxos de caixa, incluídos nas aná-
lises de maturidade da Companhia, possam ocorrer significantemente mais 
cedo ou em montantes significantemente diferentes da Nota Explicativa nº 12.
31/12/2016 Valor Até 12 1-11
Passivos financeiros não derivativos   contábil   meses         anos
Empréstimos e financiamentos 2.817.340 401.634 2.415.706
 2.817.340 401.634 2.415.706
31/12/2015 Valor Até 12 1-11
Passivos financeiros não derivativos   contábil   meses         anos
Empréstimos e financiamentos 2.513.502 74.068 2.439.434
 2.513.502 74.068 2.439.434
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apresentar um retorno 

financeiro de longo 

prazo, transparência 

e acuracidade nos 

resultados
 

Em um cenário eco-
nômico adverso, de 
baixa previsibilidade 

de resultados, em que as em-
presas buscam aumentar sua 
lucratividade e reduzir custos 
operacionais e despesas, o 
processo de inventário passa a 
ser uma ferramenta de gestão 
secundária. Isso pode aconte-
cer pelas dificuldades dos ges-
tores de identificarem retorno 
em um processo visto como 
oneroso para a organização. 
Em virtude deste fato, muitas 
empresas apenas realizam os 
processos/ciclos que lhe são 
obrigatórios pela lei ou pela 
regulamentação do setor em 
que atuam.

Pesquisas apontam que 
entre as maiores empresas 
brasileiras dos setores de 
varejo, bens de consumo e 
farmacêutico, 62% das com-
panhias realizam inventários 
como parte de sua rotina para 
atualização de estoque (sem 
considerar os obrigatórios 
por lei). Os números mostram 
que são empresas cientes dos 
benefícios de um processo de 
inventário bem estruturado. 

Para ter uma ideia prática 
destas benesses, um programa 
de inventário, quando realiza-
do de acordo com as melhores 
práticas de mercado, pode 
apresentar não apenas um 
retorno financeiro de longo 
prazo, mas também melhor 
transparência e acuracidade 
nos resultados, consistência 
nos ajustes, conhecimento 
dos reais níveis de estoque 
e a identificação do nível de 
perdas real da empresa.

Além disso, para a geração 
dos benefícios esperados na 
gestão de inventários é im-
prescindível a definição de um 
formato de documento consis-
tente com o modelo de negócio 
da empresa, considerando o 
planejamento de todas as fases 
do ciclo, que engloba desde a 
preparação até a finalização 
do pós-inventário. O processo 
de apuração e equalização da 
relação física versus sistemas 
incorre em ajustes de estoque, 
impactando diretamente na 
gestão de abastecimento, tais 
como, redução de rupturas; 
redução dos custos de estoque; 
e redução de custos indiretos 
de compras e logística.

Após tais ajustes, é possí-
vel identificar o nível real de 
perdas da empresa, os itens 
críticos visados para furtos 
e desvios internos, e prover 
o direcionamento de ações 
mais assertivas para redução 
de perdas desconhecidas. A 
partir dessa análise, é comum 
balizar que parte dessas perdas 
são ocasionadas por problemas 
e falhas em processos, como 
a não conferência de recebi-
mento e inversões de códigos 
de produtos. Esse balizamento 
propicia o direcionamento de 
ações para redução das perdas 
mais consistentes e perenes.

A não realização de alguma 
etapa, coloca em risco todo o 
investimento destinado à rea-
lização do ciclo de inventários, 

bem como podendo incorrer, 
de maneira direta, em resulta-
dos distorcidos e definição de 
ações ineficazes para a redu-
ção das perdas e a ruptura de 
produtos. Um case que elucida 
na prática os resultados da 
estruturação de um ciclo de 
inventários é o de um varejista 
que necessitava fechar o seu 
balanço contábil. 

A empresa tinha como de-
manda da auditoria externa 
a realização de inventários 
em todas as suas unidades 
físicas dentro do período de 
dois meses. De acordo com o 
cenário apresentado, na etapa 
de planejamento, foi realizado 
um processo de sourcing de 
terceiros para o modelo de in-
ventário definido. Para garantir 
que todos recebessem todas as 
informações necessárias para 
realização do ciclo, foram de-
senvolvidos processos e docu-
mentos, como o procedimento 
operacional de organização, 
um plano de comunicação com 
as lojas e um dashboard para 
acompanhamento e controle 
da operação e dos custos do 
projeto. 

Com base no acompanha-
mento deste dashboard, foi 
identificado como custo ele-
vado o deslocamento das 
equipes operacionais, tanto 
da empresa terceira quanto 
dos colaboradores internos. 
Em face da distância das ba-
ses operacionais da empresa 
terceira, os impactos logísticos 
atingiam R$ 500 mil. 

Foram identificadas as qua-
tro lojas com maior custo de 
deslocamento, localizadas nos 
estados do Pará e Maranhão, 
assim como, os clientes, da 
empresa terceirizada, situados 
próximos às lojas críticas, o 
que permitiu a sugestão de 
alteração das datas de realiza-
ção de inventários dos outros 
clientes da empresa terceira 
para que ocorressem de forma 
sequencial, permitindo, assim, 
a diluição do custo de desloca-
mento entre os clientes.

Após os devidos ajustes, 
houve uma redução de apro-
ximadamente 20% do total 
do custo de deslocamento. 
No período de dois meses foi 
realizado o ciclo completo de 
inventário em todas as lojas da 
rede, contando com a validação 
da auditoria externa em diver-
sas unidades, o que mostra o 
impacto e a importância de um 
planejamento e preparação 
robustos, que garantam a equa-
lização das atividades durante 
os inventários, mesmo em um 
cenário altamente adverso, 
principalmente pela escassez 
de tempo.

Portanto, o ponto focal 
está na complexidade das 
operações e os modelos de 
negócio de cada companhia, 
que permite que existam infi-
nitas variáveis, interagindo e 
influenciando no resultado de 
um ciclo de inventários. Assim, 
um mapeamento apurado dos 
fatores críticos, não limitados 
aos apresentados neste artigo, 
definem a correta atuação dos 
diversos níveis hierárquicos e 
garantem o controle dos custos 
e a garantia dos resultados es-
perados por cada empresa.

(*) - É gerente de Governança, Riscos 
e Compliance da Protiviti, consultoria 

global especializada em finanças, 
tecnologia, operações, governança, 

risco e auditoria interna.

Gestão de inventários: 
reduzindo custos e 

otimizando resultados
André Cilurzo (*)
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Risco de mercado - Risco de mercado é o risco que alterações nos preços 
de mercado, tais como as taxas de juros e preços do serviço de passagem, 
têm nos ganhos da Companhia ou no valor de suas participações em ins-
trumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é 
gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâme-
tros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. Pelo perfil do risco da 
atividade de concessão a Companhia não possui operações de derivativos. 
Risco de taxa de juros - As operações da Companhia estão expostas a 
taxa de juros do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), não existindo 
operações derivativas no intuito de proteção para estas taxas de juros. Devido 
à principal taxa adotada não oscilar relevantemente, o risco das oscilações de 
mercado não é significativo. Perfil - Na data das demonstrações contábeis, o 
perfil dos instrumentos financeiros remunerados por juros da Companhia era:

>>>Continuação
             Valor contábil    
Instrumentos de taxa variável           2016         2015
Ativos financeiros
Aplicações financeiras 13.920 10.497
Instrumentos de taxa variável
Passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos 2.817.340 2.513.502
O objetivo da Companhia é administrar o risco operacional para evitar a ocor-
rência de prejuízos financeiros e danos à reputação da Companhia, buscan-
do eficácia de custos, para evitar procedimentos de controle que restrinjam 
iniciativa e criatividade. Análise de sensibilidade de fluxo de caixa para 
instrumentos de taxa variável - Uma elevação de 25 e 50 pontos base nas 
taxas de juros ou redução de 25 e 50 pontos base nas taxas de juros, na 
data das demonstrações contábeis, teria aumentado (reduzido) o patrimônio 

e o resultado do exercício de acordo com os montantes mostrados a seguir: 
 Resultado do exercício e patrimônio líquido
31/12/2016 25 pb aumento 25 pb diminuição
Aplicações de taxa variável 200 (160)
Empréstimos de taxa variável (90.386) 72.309
Sensibilidade do fluxo de caixa (líquido) (90.186) 72.149
 Resultado do exercício e patrimônio líquido
31/12/2016   50 pb aumento 50 pb diminuição
Aplicações de taxa variável 399 (266)
Empréstimos de taxa variável (180.773) 120.515
Sensibilidade do fluxo de caixa (líquido) (180.374) 120.249
Gerenciamento do capital - A política da Administração é manter uma sólida 
base de capital para manter a confiança do investidor, credor e mercado e 
manter o desenvolvimento futuro do negócio. A Administração monitora os re-

tornos sobre capital, que a Companhia define como resultados de atividades 
operacionais divididos pelo patrimônio líquido total. A Administração também 
monitora o nível de dividendos para acionistas. A Administração procura 
manter um equilíbrio entre os mais altos retornos possíveis com níveis mais 
adequados de financiamento e as vantagens e a segurança proporcionada 
por uma posição de capital saudável. A dívida da Companhia para relação 
ajustada do capital ao final do exercício é apresentada a seguir:
          2016          2015
Total do passivo 3.088.390 2.818.427
Nenos: caixa e equivalentes de caixa (15.729) (12.024)
Divida líquida (A) 3.072.661 2.806.403
Total do patrimônio líquido (B) 900.024 1.100.294
Índice da dívida líquida pelo patrimônio
 ajustado em 31 de dezembro (A/B) 3,41 2,55

Valor justo versus valor contábil - Os valores contábeis, referentes aos 
instrumentos financeiros constantes no balanço patrimonial, quando compa-
rados com os valores que poderiam ser obtidos na sua negociação em um 
mercado ativo ou, na ausência destes, com o valor presente líquido ajustado 
com base na taxa vigente de juros no mercado, se aproximam, substancial-
mente, de seus correspondentes valores de mercado.Os seguintes métodos 

Caixa e equi-
valentes de caixa: são definidos como ativos destinados à negociação. Os 
valores contábeis informados no balanço patrimonial aproximam-se dos valo-
res justos em virtude do curto prazo de vencimento desses instrumentos. As 
contas a receber e outros recebíveis, fornecedores e outras contas a pagar 
decorrentes diretamente das operações da Companhia, estão sendo con-
tabilizadas pelo seu custo amortizado, deduzidos de provisão para perdas, 
quando aplicável. Os valores contábeis informados no balanço patrimonial 

aproximam-se do Aplicações finan-
ceiras: são definidos como ativos mensurados ao valor justo através do re-
sultado, sendo o valor justo idêntico o valor contábil, em virtude do curto prazo 
de vencimento dessas operações. As debêntures estão classificadas como 
passivos financeiros não derivativos mensurados pelo custo amortizado. Para 
fins de divulgação, os saldos contábeis são equivalentes aos valores justos, 
por se tratarem de captações com características exclusivas, decorrentes de 
fontes de financiamento específicas, indexados às taxas prefixadas. Hierar-
quia de valor justo - Os ativos avaliados por valor justo são representados, 
na Companhia, somente pelas aplicações financeiras. O seu valor justo se 
equipara substancialmente aos valores contábeis apresentados nos balanços 
de 31/12/2016 e 31

Aos Acionistas e Administradores da Concessionária SPMAR S.A. São Paulo - SP - Opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis - Examinamos as demonstrações contábeis da Concessionária SPMAR S.A. (“Com-
panhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada “Base para opinião com 
ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Concessionária SPMAR S.A. em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting 
Standards (IASB). Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis - Provisão para manutenção - Conforme Nota Explicativa nº 15, a Companhia possui registrado na rubrica “Provisão para manutenção”, no 
passivo circulante e não circulante, os montantes de R$ 3.582 mil e R$ 41.390 mil, respectivamente. A Administração da Companhia, com base em seu entendimento, optou por não registrar e atualizar contabilmente a provisão para 
manutenção devido ao fato de estar em processo de cotações de preços para as referidas obras. Dessa forma, não nos foi possível avaliar a razoabilidade dos valores registrados no passivo circulante, não circulante e resultado do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2016 referente aos respectivos valores. Ativo fiscal diferidos - A Companhia possui registrado na rubrica “Ativos fiscais diferidos”, no ativo não circulante, o montante de R$ 269.192 em 31 de 
dezembro de 2016. Entretanto, não possui histórico de rentabilidade nos últimos anos e não nos forneceu estudo formal de viabilidade que demonstre a provável ocorrência de lucros tributáveis futuros suficientes para compensar os 
prejuízos acumulados e utilização dos créditos tributários. Consequentemente, o ativo não circulante e o resultado do exercício estão registrados a maior neste montante nas demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2016. 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações 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. Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional - Sem ressalvar nossa opinião, chamamos a atenção que o passivo circulante da Companhia excedeu o total do ativo circulante em R$ 506.032 mil em 
31 de dezembro de 2016, aumentando seu o grau de endividamento, além da Companhia vir apresentando sucessivos e relevantes prejuízos nos últimos exercícios sociais. Essas condições indicam a existência de incerteza significativa 
que pode levantar dúvida quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Entretanto, conforme descrito Nota Explicativa nº 1, a Administração da Companhia está em processo de reestruturação junto aos controladores, 
para alongamento da dívida e novas captações. As demonstrações contábeis não incluem quaisquer ajustes relativos à realização e classificação dos valores de ativo ou quanto aos valores e a classificação de passivo que seriam re-
queridos na impossibilidade da Companhia continuar operando. Ênfase - Sem ressalvar nossa opinião, chamamos atenção para na Nota Explicativa nº 7, a Companhia mantém saldos e transações em montantes significativos com 
partes relacionadas. Consequentemente, o resultado de suas operações pode ser diferente daquele que seria obtido de transações efetuadas apenas com partes não relacionadas. Responsabilidade da administração e governança 
sobre as demonstrações contábeis - A administração é responsável pela elaboração e adequada 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 
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Marcos Abreu Fonseca – Diretor
Gustavo Bortolan Martins - Contador – CRC 1SP 220.651/O-9

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

Ribeirão Preto, 08 de fevereiro de 2017.

BDO RCS Auditores Independentes SS Francisco de Paula dos Reis Júnior - Contador CRC 1 SP 139268/O-6
CRC 2 SP 029356/O-1 Estefan George Haddad - Contador CRC 1 DF 008320/O-5 - S-SP

4ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1026448-
68.2015.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei, FAZ SABER a(o) 
COMPANHIA LHI IMOBILIÁRIA, atual denominação de SÃO FERNANDO PATRIMONIAL S/A, 
CNPJ. 40.404.105/0001-20 na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de 
adjudicação compulsória pelo Procedimento Sumário, hoje denominado procedimento comum por 
parte de MARCO AURELIO BORGES NOGUEIRA, objetivando a outorga da escritura definitiva do 
imóvel: Apto. nº 262, localizado no 26º andar do Condomínio Edifício Queen Mary, localizado na Av. 
Zumkeller, nº 999, com área total de 108,126m², matriculado sob nº 100.143 no 3º CRI da Capital, 
conforme Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra, firmado entre as partes em 
16/06/1995. Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, 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. 

5ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002402-
31.2014.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DANIELA 
ARAUJO DA SILVA, CPF. 343.254.838-96, que AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA., lhe 
ajuizou uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 13.142,30 (Jan/2014), oriundos de 
Prestação de Serviços Educacionais e do Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida, 
firmado entre as partes e não pago. Estando a requerida em lugar ignorado, CITADA fica para que no 
prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, ficando isenta de 
custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato inicial em título 
executivo, sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, III do 
CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 07 de março de 2017. 

Além disso, quem quiser ver o Papa de perto também pode 
participar dos seus eventos semanais, como o Angelus 
ou a audiência geral. Mas como presenciar essas audiên-

cias? Todos podem entrar? É necessário comprar algum tipo de 
ingresso ou fazer reserva? É muito comum que dúvidas como 
essas surjam na cabeça dos visitantes, que querem estar o mais 
preparados possível.

    
Contudo, não é preciso se preocupar; estar perto do Pontífice 

não é difícil e nem caro. Todas as manhãs de domingo, Francisco 
aparece na janela do apartamento papal e discursa aos fieis que 
estão na Praça de São Pedro no tradicional Angelus. O evento 
é livre para qualquer público, gratuito e não precisa de nenhum 
ingresso. Para escutar o líder da Igreja Católica basta estar na 
famosa praça do Vaticano. 

Já a audiência geral do Papa, que acontece por volta das 10h30 
da manhã de todas as quartas-feiras, é um pouco diferente por se 
tratar de um evento no qual o Papa costuma a passar pela multidão 
em seu papamóvel, tirando fotos com os presentes, conversando 
com eles, dando bênçãos às crianças pequenas e até recebendo 
presentes. Por isso, para garantir a segurança de Francisco, é 
preciso que o turista faça uma reserva com antecedência. 

Assim, é preciso preencher um formulário com a data da 
audiência geral em que se deseja comparecer, o número de 
ingressos que são necessários, o nome das pessoas que recebe-
rão os bilhetes, o endereço dos visitantes e os seus números de 
telefone e de fax. Todas essas informações podem ser enviadas 
à Santa Sé por meio de carta ou de fax. No primeiro caso, o des-
tinatário deverá ser Prefeitura da Casa Pontifícia, 00120, Cidade 
do Vaticano (Preffetura della Casa Pontificia, 00120, Città del 
Vaticano). Já no segundo, o número do fax é +39 06.69885863. 
Em pouco tempo, a prefeitura vaticana mandará uma resposta 
para todos os que residirem fora de Roma também através do 
correio ou por fax.

Recebendo uma resposta positiva, o visitante poderá retirar seus 
ingressos, totalmente gratuitos, no escritório da municipalidade, 
que se encontra no átrio da Aula Paolo VI, das 15h às 19h (no 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

O pretendente: PAULO HENRIQUE AMBROSIO, profissão: músico, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 26/10/1976, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, filho de Paulino Ambrosio e de Marli Dione Ambrosio. A pretendente: LAIS 
MOREIRA DA SILVA, profissão: gerente comercial, estado civil: divorciada, naturalidade: 
em São Bernardo do Campo - SP, nascido aos: 24/08/1982, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, filha de João Moreira da Silva e de Maria Auxiliadora Raquel Silva.

 

8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA - Oficial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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12º Subdistrito - Cambuci 

Roberto de Almeida - Oficial

O pretendente: IGOR GÓES LOBATO, divorciado, advogado, natural de Belo Hori-
zonte - MG, nascido em 12/03/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
filho de Nelson Belico Lobato e de Maria Lucia Portugal Goes Lobato. A pretendente: 
FERNANDA ALEGRO CATTEL, solteira, advogada, natural de São Caetano do Sul 
- SP, nascida em 24/05/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de 
Remo Cattel e de Ana Maria Alegro Cattel.

O pretendente: RAFAEL MESCHIATTI INÁCIO, solteiro, publicitário, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 25/02/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho 
de Antonio Inácio Filho e de Rosana de Oliveira de Meschiatti. A pretendente: NATALIA 
REGINA AFFONÇO SILVA FACHINI, solteira, enfermeira, natural de Jundiaí - SP, nascida 
em 06/09/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de José Eduardo Polli  
Fachini e de Glaucia Aparecida Affonço Silva Fachini.

O pretendente: RICARDO FERREIRA DA CUNHA FILHO, solteiro, guarda-civil me-
tropolitano, natural de São Paulo - SP, nascido em 13/05/1976, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de Ricardo Ferreira da Cunha e de Vera Lucia da Cunha. A 
pretendente: CAROLINA FAVARO FILISBINO, solteira, do lar, natural de São Paulo - 
SP, nascida em 28/07/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de José 
Antonio Donizetti Filisbino e de Maria Lucia Favaro.

O pretendente: CAIO VINICIUS DUARTE GASPAR, solteiro, consultor, natural de San-
tos - SP, nascido em 27/06/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de 
Ralph Nunes Gaspar e de Maria Dinalva Duarte Gaspar. A pretendente: LETÍCIA PAIXÃO 
BERNARDO, solteira, auditora contábil, natural de Santos - SP, nascida em 25/01/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Mauro dos Santos Bernardo e de 
Janete Pires Paixão Bernardo

O pretendente: OSWALDO PRADO LUCCA JUNIOR, solteiro, contador, natural de 
São paulo - SP, nascido em 02/11/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - 
SP, filho de Oswaldo Lucca e de Édina Zilda Prado Lucca. A pretendente: KARINA 
TOMITA TAKAHASHI, solteira, pedagoga, natural de São Paulo - SP, nascida em 
06/04/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Koiti Takahashi e 
de Cleusa Tomita Takahashi.

O pretendente: BRUNO SILVA NUNES, solteiro, técnico mecânico, natural de São Pau-
lo - SP, nascido em 16/03/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de 
Vitor Emanuel Nunes e de Margarete Doralice da Silva Nunes. A pretendente: DÉBORA 
DANIELLY OLIVEIRA DA SILVA, solteira, arquiteta urbanista, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 04/03/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Gerson 
José da Silva e de Antonia de Lurdes Oliveira da Silva.

O pretendente: REINALDO XAVIER CONCEIÇÃO, divorciado, funcionário público 
aposentado, natural de São Paulo - SP, nascido em 18/02/1958, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, filho de João Xavier Conceição e de Anna Maria 
Romero Conceição. A pretendente: CÉLIA BOCCARDO MORENO, divorciada, 
jornalista, natural de Presidente Prudente - SP, nascida em 23/10/1965, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Rafael Moreno Rodrigues e de Lenita 
Boccardo Moreno.

O pretendente: FERNANDO VASCONCELOS ORDONES, solteiro, publicitário, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 20/06/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
filho de Paulo Ordones Lopes e de Aldora Maria de Vasconcelos Ordones. A pretendente: 
MARIANA LAGE MARQUES, divorciada, médica véterinária, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 03/07/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de José Luiz 
da Silva Lage Marques e de Heloisa de Carvalho Pinto Lage Marques.

O pretendente: TADEU MARQUES AGOSTINHO, solteiro, vendedor, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 01/12/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho 
de José Marques Agostinho e de Eliana Joanin Marques Agostinho. A pretendente: 
JULYANA D´AQUI MOLINA, solteira, vendedora, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 02/02/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de José Domingos 
Molina e de Rosaly D´Aqui Molina.

O pretendente: JOSÉ MARCIO CARRERA, divorciado, analista de sistemas, natural de 
Dois Córregos - SP, nascido em 09/11/1960, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, filho de José Carrera e de Hilda Ordália Adami Carrera. A pretendente: REGINA 
CELIA DE SOUSA, viúva, professora, natural de Ubatuba - SP, nascida em 08/05/1959, 
residente e domiciliada em Ubatuba - SP, filha de Patricio Orlanto de Sousa e de Geraldo 
Candido de Jesus. Obs.: Edital recebido do Cartório de Ubatuba - SP.

O pretendente: RONALDO FRANCISCO CRANQUE, solteiro, engenheiro, natural de 
Santo André - SP, nascido em 29/03/1970, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
filho de Antonio Cranque Filho e de Irene de Souza Cranque. A pretendente: FERNAN-
DA MARQUES SANTOS ERNESTO, solteira, analista financeiro, natural de Taboão da 
Serra - SP, nascida em 16/12/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha 
de Fernando Santos Ernesto e de Roseli Marques.

O pretendente: JONATAN DE JESUS GOMES FELICIO, solteiro, auxiliar de serviços 
gerais, natural de Brasília - DF, nascido em 17/05/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, filho de Edilson Conceição Felicio e de Jaceline de Jesus Gomes Fer-
reira. A pretendente: LEUDE CARMEN DOS SANTOS FERREIRA, solteira, auxiliar de 
cadastro, natural de Bacuri - MA, nascida em 03/06/1998, residente e domiciliada nesta 
Capital - SP, filha de Carlos Santos Ferreira e de Carmilene Mendes dos Santos.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Saiba como participar das 
audiências do papa Francisco

Durante viagens a Roma, é normal que turistas de todas as partes do mundo passem pelo Vaticano e 
conheçam seus famosos museus e a Basílica e a Praça de São Pedro

horário local) do dia anterior à audiência, ou das 7h às 10h do 
dia do evento. Independente de onde for realizada a audiência, 
seja na Praça São Pedro ou na Sala de Audiências Paolo VI, para 
entrar o visitante deverá apresentar seu ingresso e passar por 
um controle de segurança, com detectores de metal e revista de 
mochilas e bolsas.

    
Além disso, quando o evento for realizado em espaço fechado, 

é recomendado que os turistas cheguem com antecedência ao 
local, cerca de 2h30 antes, para conseguir se sentar em uma das 
6 mil cadeiras disponíveis. Idosos, pessoas com deficiências e 
casais que formalizaram o matrimônio há menos de dois meses 
têm preferência e serão acomodados mais próximos do Papa. 
Outra recomendação da Santa Sé para participar das audiências 
é se vestir de maneira respeitosa. 

Para os homens, é recomendado que não sejam usados shorts e 
bermudas. Já para as mulheres, é preferível que as vestes sejam 
mais fechadas, sem decotes e fendas muito grandes e com saias 
que batam na altura do joelho ou calças. Se as roupas não estiverem 
apropriadas como pedido pelo Vaticano, os visitantes poderão ser 
retirados do espaço. Para mais informações sobre o Angelus e sobre 
as audiências gerais basta ligar para o telefone da Prefeitura da 
Casa Pontifícia, o +39 06.69883114, de segunda a sexta-feira das 
8h30 às 13h30 do horário local. (ANSA/COM ANSA).
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Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 - Em reais com centavos omitidos

                                                              2016                                                             2015
  NE Sem restrição Com restrição           Total Sem restrição Com restrição           Total

Receitas 11.843.827 7.914.076 19.757.903 7.483.862 3.722.499 11.206.361
Receita com prestação de serviços 15 3.820.469 - 3.820.469 3.440.169 - 3.440.169
Receita S.U.S. - Sistema Único de Saúde 16 5.268.689 4.849.532 10.118.221 2.302.410 3.155.348 5.457.758
Receita de projetos privados 17 195.075 841.650 1.036.724 171.504 224.680 396.184
Receitas Sociais 18 603.822 2.067.815 2.671.638 196.616 340.715 537.331
Outras Receitas 975.592 46.603 1.022.195 435.597 443 436.040
Receitas financeiras 7 830.180 108.476 938.656 793.772 1.313 795.085
Atividades Voluntariado 21          150.000                    -      150.000          143.794                    -      143.794
Despesas       (9.523.150)       (7.914.076) (17.437.226)       (7.227.193)       (3.722.499) (10.949.692)
Salários e encargos sociais (1.149.263) - (1.149.263) (1.259.178) - (1.259.178)
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos (673.945) (9.776) (683.721) (778.045) - (778.045)
Despesas administrativas (529.007) (423.604) (952.610) (414.063) (69.420) (483.483)
Honorários de serviços médicos (1.178.050) - (1.178.050) (874.987) - (874.987)
Serviços prestados por terceiros (495.849) (1.500.970) (1.996.819) (326.272) (269.472) (595.744)
Despesas de convênios SUS 16 (4.696.696) (4.946.234) (9.642.930) (2.995.988) (3.129.492) (6.125.480)
Despesas de projetos - (691.458) (691.458) - (176.415) (176.415)
Impostos e contribuições (27.214) (43.510) (70.723) (18.324) (5.354) (23.678)
Depreciações e amortizações 8 (230.954) (45.782) (276.736) (176.299) (36.050) (212.349)
Despesas financeiras 7 (392.173) (252.744) (644.917) (240.243) (36.296) (276.539)
Atividades Voluntariado 21         (150.000)                    -     (150.000)         (143.794)                    -     (143.794)
Resultado do Exercício        2.320.677                    -    2.320.677          256.669                    -      256.669

Notas Explicativas ás Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 - (Valores em reais com centavos omitidos)
1. Contexto Operacional: O Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia -
IPEPO, foi constituído em 13 de junho de 1990 sob a forma de entidade sem fins lucrativos,
com caráter científico, cultural, que desenvolve Prestação de Serviços Oftalmológicos e
Projetos Assistenciais e amplos programas de Oftalmologia Preventiva e Social, inclusive
com formação de recursos humanos e presta assistência oftalmológica em nível secundário
e terciário, possuindo instalações necessárias para a realização de pesquisas operacionais
de saúde pública aplicada às doenças oculares. Mantem Convênio SUS com a Secretaria
Municipal da Saúde para atendimentos de Consultas, Exames e Cirurgias em sua filial
Unidade Itaquera e no Hospital/Dia Hora Certa São Miguel, realizando uma média mensal de
357 Cirurgias de Cataratas. Com a Secretaria Estadual de Saúde para Atendimentos Clínico
e Cirúrgico no Ambulatório de Especialidades NGA Várzea do Carmo, localizado no bairro do
Cambuci, nas subespecialidades de Retina, Catarata e Glaucoma em 2016 iniciou o Projeto
Teleoftalmologia para atendimentos de pacientes diabéticos e hipertensos atendidos em
Unidades Básicas de Saúde localizadas na região Norte, Sul e Leste de SP, composto por
exames de Retinografia (laudados via web) e se diagnosticado necessidade, procedimentos
cirúrgicos de catarata, retina, injeção antivgef e laser, realizando aproximadamente 9.181
procedimentos. Na unidade Centro Cirúrgico cirurgias a pacientes de Operadoras de Saúde,
SUS, Particulares e do Projeto Oncologia Ocular (PRONON) que mantém junto ao Ministério
da Saúde, que neste ano realizou 112 cirurgias, além de atendimentos a pacientes de
Médicos Externos que necessitam de estrutura e equipamentos de última geração. Em
parceria com a ONG Verbem, Hospital São Paulo/ SPDM e Lupas Leitor através do Programa
Renovatio distribuiu gratuitamente 600 óculos à pacientes carentes SUS, portadores de
receita prescrita pela rede. Pesquisa Clínica iniciou protocolos de estudos em Lentes
Intraoculares e Degeneração Macular relacionada a idade (DMR). Manteve os Projetos
Assistenciais na Amazônia. Responsável pela gestão financeira do 39º Congresso Anual de
Oftalmologia – Simasp em SP e do Congresso Panamericano de Retina e Vitro em Natal-RN.
Em parceria com a Latinofarma Indústrias Farmacêuticas importou o simulador “EYESIC, -
equipamento avançado para treinamento de cirurgia de catarata e de retina e vítreo”,
composto por hardware e software, com o objetivo comum de capacitação, aperfeiçoamento,
qualificação profissional e educação cirúrgica para os profissionais da oftalmologia, mais
especificamente para a cirurgia de catarata e vitreorretinianas. Em dezembro de 2016 mudou
o Ambulatório V. Clementino e Administração para a Rua Borges Lagoa nº 1083, 11º. e 13º,
ampliando suas instalações para melhor atendimento dos seus pacientes. A Entidade possui
os principais títulos e certificados, e consequentemente, a isenção das contribuições soci-
ais: Título de Utilidade Pública Estadual: Decreto 9.728 de 03.09.1997 - validade 17/05/2017,
Título de Utilidade Pública Municipal: Decreto 37.162 de 06.11.1997 - validade 27/01/2019.
Certificada pelo Conselho Nacional de Assistência Social como Entidade Beneficente de
Assistência Social em 25.03.2002, com validade prorrogada até 13/03/2011 (Resolução
CNAS nº 23/2002 de 19 de março de 2002, Resolução CNAS nº 08 de 04/02/2009 e Resolução
CNAS nº 07 de 03/02/2009). Em 10 de março de 2011 foi protocolado junto ao Ministério da
Saúde, pedido de renovação da sua Certificação como Entidade Beneficente de Assistência
Social na Área de Saúde - CEBAS-SAÚDE, conforme Processo SIPAR n° 25000.038995/
2011-73, publicado em 31/10/2014 data do diário oficial - validade 14/03/2011 a 13/03/2016.
Em 1/10/2015 foi protocolizado o pedido de renovação do Certificação como Entidade
Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde - CEBAS-SAÚDE, nos termos do artigo
24, § 1º, da Lei 12.101/09. Qualificada como Organização Social de Saúde pela Secretaria do
Estado de Saúde de São Paulo. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: Declara-
ção de conformidade: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apre-
sentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abran-
gem: a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e em especial pela Resolução nº 1.409/12 de
21/09/12, que aprovou a Norma ITG 2002 - relativa a Entidades Sem Finalidade de Lucros, e
foram autorizadas para emissão em 27/01/2017. Bases para elaboração das demonstrações
financeiras: As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais, que é a moeda
funcional da Entidade e foram elaboradas com base no custo histórico e ativos financeiros
disponíveis para venda, exceto se indicado de outra forma, conforme práticas contábeis
descritas a seguir. As demonstrações contábeis referentes a 31 de dezembro de 2015,
divulgada para fins de comparabilidade, foram reclassificadas, quando aplicável, para fins de
melhor apresentação. Principais Diretrizes Contábeis: a) Caixa e Equivalentes de Caixa:
Compreendem os saldos do caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras.
Essas aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos
auferidos até as datas de encerramento dos exercícios e possuem vencimentos inferiores à
90 dias ou sem prazo para resgate, com liquidez imediata e estão sujeitas a um insignificante
risco de mudança de valor conforme nota nº 03. b) Aplicações Financeiras - São registradas
pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços,
que não excedem o seu valor de mercado ou de realização. c) Créditos A Receber: O saldo
de créditos a receber é demonstrado líquido da provisão para devedores duvidosos, sendo
esta constituída com base na análise do nível de perdas históricas e no conhecimento
suficiente para cobrir perdas na realização dos créditos. d) Estoques: Avaliados pelo custo
médio de aquisição, inferior ao valor de realização conforme nota explicativa nº 06. e)
Imobilizado e Intangível: Demonstrados ao custo de aquisição, deduzidos das respectivas
depreciações/amortizações acumuladas, calculadas pelo método linear com base no prazo
de vida útil desses ativos conforme nota explicativa nº 08. Quando há indicação de perda
relevante do valor recuperável de algum bem é constituída provisão de perdas. f) Passivo

Circulante e Não Circulante: Demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acresci-
dos quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambi-
ais incorridos até as datas dos balanços. g) Provisão de férias: Constituída com base na
remuneração dos colaboradores, incluindo as férias vencidas e proporcionais acrescidas dos
encargos sociais correspondentes. h) Provisão para Contingências: Atualizada até as datas
dos balanços pelo montante provável de perda, sendo observada a natureza de cada
contingência com base na opinião dos assessores jurídicos da Entidade. Os fundamentos e
a natureza da provisão para contingências estão descritos na nota explicativa nº 7. i)
Apuração do Resultado do Exercício - Receitas e Despesas: As receitas e as despesas são
reconhecidas de acordo com o princípio contábil de competência. As receitas de serviços
são reconhecidas quando efetivamente realizadas, ou seja, quando os seguintes aspectos
tiverem sido cumulativamente atendidos: (i) haja evidência da existência de contrato; (ii) o
serviço tenha sido efetivamente prestado; (iii) o preço esteja fixado e determinado e (iv) o
recebimento seja provável. j) Demonstrações do Fluxo de Caixa: As demonstrações do fluxo
de caixa foram preparadas e estão apresentadas de acordo com a Resolução CFC nº
1.296/10, que aprovou o Pronunciamento Contábil CPC 03 - Demonstração do fluxo de caixa,
emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Reflete as modificações no caixa
que ocorreram nos exercícios apresentados, utilizando-se o método indireto. k) Recursos
Públicos - Os recursos públicos recebidos são aplicados especificamente no custeio dos
projetos a que se referem, sendo a parcela de custos destinados em Ações de Oftalmologia. l)
A Entidade segrega os recursos próprios (irrestritos) dos recursos vinculados a projetos
públicos e privados (restritos), atendendo às disposições da norma de contabilidade. m)
Renúncia Fiscal - A Entidade considera como renuncia fiscal as contribuições não pagas da
COFINS e Quota Patronal do INSS. Os valores são calculados e demonstradas conforme nota
explicativa nº 20. n) Trabalho Voluntário - Os trabalhos voluntários, suportados pelos termos de
adesão do voluntariado são quantificados com base na atividade do voluntário, o volume
mensal de horas e o custo hora calculado com base nas médias das remunerações praticadas
pelo mercado. O valor do trabalho voluntário é registrado mensalmente na receita e despesa ou
projeto, dependendo da área de atuação do voluntário, conforme nota explicativa nº 21.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa: Caixa e Bancos         2016         2015
Caixa Operações Próprias 1.094 1.031
Bancos operações próprias 10.959 84.779
Bancos operações próprias - Centro Cirúrgico 58.951 279.003
Bancos operações próprias - Unidade Itaquera - SMS 836 851
Bancos operações próprias - Unidade Hora Certa - SMS 1.156 6.047
Total de Caixa e Bancos - Sem restrição 72.996 371.711
Caixa Operações Vinculadas 2.450 -
Bancos operações vinculadas - Convênio Várzea do Carmo - SES 334 251.104
Bancos operações vinculadas - Teleoftalmologia SES 883 519
Bancos operações vinculadas - SIMASP 27.968 15.054
Bancos operações vinculadas - Pronon 4.134 737
Bancos operações vinculadas - Congresso Pan Americano 964 759
Bancos operações vinculadas - Projetos Privados 1.861 57.949
Total de Caixa e Bancos - Com restrição 38.594 326.122
Aplicação Financeira         2016         2015
Operações Próprias 4.099.722 2.158.704
Total de Aplicações Financeiras - Sem restrição 4.099.722 2.158.704
Teleoftalmologia - SES 1.238.890 183.875
Pronon 883.365 1.412.591
SIMASP 803.435 53.614
Projetos Vinculados 358.701 28.442
Congresso Pan Americano 303.198 53.049
Convênio Várzea do Carmo - SES 104.032 2.020
Total de Aplicações Financeiras - Com restrição 3.691.621 1.733.591
Recursos a devolver - Convênio Várzea do Carmo 940.859 940.859
Total de Aplicações Financeiras -
  Vinculados a Projetos a devolver 940.859 940.859
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa 8.843.792 5.530.987
Aplicações Financeiras: Referem-se a aplicações em Certificado de Depósito bancário -
CDB com rendimento entre 94% e 100% do Certificado de Depósito Interbancário - CDI em
31 de dezembro de 2016. As aplicações compõem em operações próprias e vinculadas a
protocolos/pesquisas e a execução de serviços contratados com órgão público.
4. Créditos a Receber         2016         2015
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
  - Unidade Hora Certa 844.790 503.775
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo - Unidade Itaquera 513.560 369.536
Outros créditos 416.157 135.296
Convênios Planos de Saúde 352.540 527.463
Pessoas Físicas 58.962 21.635
Total Créditos a Receber - Sem restrição 2.186.009 1.557.705
Projetos Privados 393.460 -
SIMASP 182.737 -
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
  - Convenio Várzea do Carmo 134.146 168.889
Total Créditos a Receber - Com restrição 710.343 168.889

5. Créditos e Adiantamentos Diversos         2016         2015
Adiantamentos de férias - 5.093
Adiantamento de férias - Unidade Hora Certa - 354
Empréstimos à Funcionários 1.600 225
Adiantamento de férias - Unidade Itaquera 1.523 -
Total Adiantamento a Funcionários - Sem restrição 3.123 5.672
Adiantamentos de férias - 672
Total Adiantamento a Funcionários - Com restrição - 672
Adiantamento de Obras Borges Lagoa 80.503 -
Adiantamento para Despesas 24.461 2.929
Diversos 5.175 -
Adiantamento a Fornecedores - 63.014
Total Adiantamento a terceiros - Sem restrição 110.139 65.943
Adiantamento para Despesas - SIMASP 59.160 -
Total Adiantamento a terceiros - Com restrição 59.160 -
Prêmio de Seguros - Sem restrição 11.126 2.742
Prêmio de Seguros - Com restrição 3.526 550
Total Despesas antecipadas 14.652 3.292
Outros Créditos - Impostos a Compensar - Sem restrição - 431
Total Outros Créditos - 431
6. Estoques         2016         2015
Material Médico 216.141 225.217
Medicamentos 13.918 40.573
Total - Sem restrição 230.059 265.790
Material Médico - Várzea do Carmo 85.139 241.959
Medicamentos - Várzea do Carmo 161.929 168.094
Material Médico - Teleoftalmologia - SES 28.842 614
Medicamentos - Teleoftalmologia - SES 59.716 -
Total - Com restrição 335.626 410.667
7. Provisão para Contingências e Depósitos Judiciais: A Entidade no curso normal de
suas operações, figura com ré em processos judiciais de natureza cível, fiscal, traba-
lhista e previdenciária em diversas instâncias, ajuizados e conhecidos nas datas de
encerramento das demonstrações contábeis. A Administração adotou como procedimen-
to a constituição de provisão com base em vários fatores, incluindo a opinião dos seus
assessores jurídicos e a análise das demandas judiciais pendentes. Em 31 de dezembro
de 2016 e 2015, foi efetuada a apresentação dos depósitos judiciais relativos aos
processos em discussão com as respectivas provisões contábeis. Os valores provisio-
nados e considerados suficientes pela Administração, validados pela Assessoria Jurídi-
ca da Entidade para a cobertura de prováveis perdas nos processos em andamento,
estão apresentados como segue:

        2016         2015
Depósitos judiciais 3.027.827 2.840.303
Total - Ativo 3.027.827 2.840.303
Previdenciário (*) (3.027.827) (2.653.505)
Contingência Trabalhista - (34.417)
Total - Passivo (3.027.827) (2.687.922)
(*) Refere-se a Notificações Fiscais de Lançamento de Débitos - NFLD de atuações do
INSS contestando a descaracterização pela Entidade do vínculo empregatício dos seus
cooperados e prestadores de serviços médicos. Durante o exercício de 2016, foram
corrigidas as variações monetárias e apropriadas em contas do resultado no grupo de
receitas financeiras o montante de R$ 187.524 e despesas financeiras no montante de
R$ 339.905, conforme segue:

        2016         2015
Variação Monetária Ativa (**) 187.524 372.050
Rendimento de aplicações financeiras 591.857 420.787
Descontos obtidos 155.300 1.876
Juros ativos 3.975 372
Total - Receitas Financeiras 938.656 795.085
Variação Monetária Passiva (**) 339.905 219.591
Taxas de cartões de crédito 22.781 9.359
Taxa Administrativa de Projetos 252.637 9.328
Despesas bancárias 25.259 19.914
Processos Judiciais - Ação Civil 938 17.336
Juros passivos e multas 3.397 1.011
Total - Despesas Financeiras 644.917 276.539
8. Imobilizado e Intangível 2016       2015

Depreciação/
Taxa amortização

Imobilizado   anual       Custo   acumulada   Líquido   Líquido
Edifícios 4% 1.559.164 (276.219) 1.282.945 1.381.454
Instalações 10% 87.564 (80.749) 6.815 6.965
Máquinas e equipamentos 10% 298.097 (145.627) 152.470 69.414
Equipamentos médicos 10% 1.361.764 (434.026) 927.738 821.594
Aparelhos e
  instrumentos cirúrgicos 10% 487.286 (484.814) 2.472 6.957
Móveis e utensílios 10% 222.908 (132.778) 90.130 50.700
Equipamentos de telefonia 20% 2.166 (766) 1.400 1.008
Equipamentos de informática 20% 201.993 (161.521) 40.472 24.793
Benfeitorias em
  imóveis terceiros 20% 33.265 (22.598) 10.667 16.592
Benfeitorias Imóvel
  Borges Lagoa 20% 638.791 - 638.791 -
Subtotal 4.892.998 (1.739.098) 3.153.900 2.379.477
Intangível
Software - 610.701 (41.347) 569.354 1.714
Subtotal 610.701 (41.347) 569.354 1.714
Provisão para desvalorização (37.485) - (37.485) (37.485)
Total Geral 5.466.214 (1.780.445) 3.685.769 2.343.706
A movimentação do ativo imobilizado e intangível, líquido, é demonstrada como segue:

       2015 2016
Custo:       Saldo   Adições   Baixas Transferência       Saldo
Edifícios 1.594.146 - (34.982) - 1.559.164
Instalações 87.564 - - - 87.564
Máquinas e equipamentos 200.673 100.924 (3.500) - 298.097
Equipamentos médicos 1.140.097 221.667 - - 1.361.764
Aparelhos e
  instrumentos cirúrgicos 487.286 - - - 487.286
Móveis e utensílios 171.956 50.952 - - 222.908
Equipamentos de telefonia 1.599 567 - - 2.166
Equipamentos de informática 166.600 37.693 (2.300) - 201.993
Benfeitorias em
  imóveis terceiros 33.265 - - - 33.265
Benfeitorias Imovel
  Borges Lagoa - 648.791 (10.000) - 638.791
Software 1.714 608.987 - - 610.701
Subtotal 3.884.900 1.669.581 (50.782) - 5.503.699
(-) Provisão para
  desvalorização (37.485) - - - (37.485)
(-) Depreciação Acumulada (1.503.709) (276.736) - - (1.780.445)
Total 2.343.706 1.392.845 (50.782) - 3.685.769
A Diretoria do IPEPO contratou no exercício de 2011, uma empresa especializada em
controle patrimonial e avaliações que realizou um inventario físico integral, identificação
(chapeamento), revisão das taxas de depreciação e amortização de acordo com o desgas-
te de uso. No exercício de 2016 não houve indicação de perdas por desvalorização dos
bens identificados ao valor recuperável (impairment), As adições do Ativo Imobilizado
estão relacionadas principalmente aos investimentos em equipamentos médicos e software
para “EYESIC - simulador avançado para treinamento de cirurgia de catarata e de retina e
vítreo , e foram realizadas benfeitorias no imóvel da Rua Borges Lagoa, onde será a nova
sede do Instituto da Visão (IPEPO).
9. Fornecedores e Contas a Pagar         2016         2015
Fornecedores 469.261 62.644
Fornecedores - Unidade Itaquera 2.355 271.772
Fornecedores - Unidade Hora Certa 15.600 9.102
Total Fornecedores - Sem restrição 487.216 343.518
Fornecedores - SIMASP 167.564 -
Fornecedores - Pronon 46.313 -
Fornecedores - Convênio Teleoftalmologia – SES 15.728 615
Fornecedores - Convênio Várzea do Carmo 21.151 5.071
Fornecedores - Projetos Privados 4.000 -
Fornecedores - Congresso Pan Americano - 6.800
Total Fornecedores - Com restrição 254.756 12.486
Repasses médicos 773.991 609.654
Prestador de Serviços a Pagar 66.268 47.104
Outras Contas a Pagar 5.749 10.730
Seguros a pagar 9.434 845
Cheques a compensar - 50.653
Projetos Próprios - 28.487
Total Outras Contas a Pagar - Sem restrição 855.442 747.473
Repasses Médicos 181.144 109.855
Credito de terceiros 113.430 56.900
Outras Contas a Pagar 236.496 122.295
Cheques a compensar - 9.020
Seguros a pagar - 1.836
Total Outras Contas a Pagar - Com restrição 531.070 299.906
10. Obrigações Trabalhistas e Sociais         2016         2015
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS 13.595 -
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 10.688 -
PIS sobre Folha de Pagamento 2.235 -
INSS s/Serv. Tomados a Recolher 798 1.811
Contribuição Sindical a Recolher 203 149
Total Obrigações trabalhistas e Sociais - Sem restrição 27.519 1.960
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS 8.312 -
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 6.852 736
PIS sobre Folha de Pagamento 1.390 -
INSS s/Serv. Tomados a Recolher 1.774 -
Total Obrigações trabalhistas e Sociais - Com restrição 18.328 736
11. Obrigações Tributárias         2016         2015
IRRF sobre Folha de Pagamento 13.399 -
Contribuições Retidas Lei 10.833 (PIS/COFINS/CSL) 8.339 5.276
IRRF Serviços Tomados 4.341 332
ISS a Recolher 738 934
Total Obrigações Tributárias - Sem restrição 26.818 6.542
IRRF sobre Folha de Pagamento 9.217 -
Contribuições Retidas Lei 10.833 (PIS/COFINS/CSL) 8.890 1.106
IRRF Serviços Tomados 2.524 444
ISS a Recolher 1.158 134
Total Obrigações Tributarias - Com restrição 21.789 1.684

Balanços patrimoniais para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 - Em reais com centavos omitidos
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Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 - Em reais com centavos omitidos

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 - Em reais com centavos omitidos
                                                              2016                                                             2015

Atividades Operacionais   NE Sem restrição Com restrição           Total Sem restrição Com restrição           Total
Resultado líquido 2.320.677 - 2.320.677 256.669 - 256.669
Verbas de projetos e convênio a aplicar 718.801 1.315.507 2.034.308 - 1.218.694 1.218.694
Recursos de projetos vinculados em execução - 447.741 447.741 - (362.764) (362.764)
Depreciação/Amortizações 8 230.954 45.782 276.736 176.299 36.050 212.349
Provisão para contingências / Depósitos Judiciais 339.905 - 339.905 (197.601) - (197.601)
Provisão de férias e encargos sociais            17.426            43.753        61.179           (94.299)            24.342       (69.957)

3.627.763 1.852.783 5.480.546 141.068 916.322 1.057.390
Variação de ativos e passivos operacionais
Créditos a receber (628.304) (541.454) (1.169.759) (634.830) 549.297 (85.533)
Impostos a compensar 431 - 431 (123) 22 (101)
Estoques 35.731 75.041 110.772 100.106 (286.078) (185.972)
Adiantamentos a funcionários e terceiros (50.031) (61.464) (111.495) (51.934) 1.159 (50.775)
Depósitos judiciais - - - (186.756) - (186.756)
Fornecedores 143.699 242.270 385.968 56.032 12.012 68.044
Encargos sociais a recolher 25.559 17.592 43.151 (29.191) (3.496) (32.687)
Impostos e contribuições a recolher 20.276 20.105 40.380 (17.056) (194) (17.250)
Contas a pagar          107.969          231.164      339.133          528.095          114.841      642.936

        (344.671)           (16.747)     (361.418)         (235.657)          387.563      151.906
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais        3.283.091        1.836.036    5.119.128           (94.589)        1.303.885    1.209.296
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Compra de ativo imobilizado 8 (1.504.047) (165.534) (1.669.581) (15.587) (1.275) (16.862)
Baixa de ativo imobilizado 8            50.782                    -        50.782                    -                    -                -

Caixa líquido usado nas atividades de investimento       (1.453.265)         (165.534)   (1.618.799)           (15.587)             (1.275)       (16.862)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Correção dos depósitos judiciais 7 (187.524) - (187.524) 186.756 - 186.756
Pagamento de empréstimos                    -                    -                -                    -                    -                -

Caixa líquido usado nas atividades de financiamento         (187.524)                    -     (187.524)          186.756                    -      186.756
Variação do caixa e equivalente de caixa        1.642.303        1.670.502    3.312.805            76.580        1.302.610    1.379.190
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 3 2.530.415 3.000.572 5.530.987 2.453.835 1.697.962 4.151.797
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 3        4.172.718        4.671.074    8.843.792        2.530.415        3.000.572    5.530.987
Variação do caixa e equivalente de caixa        1.642.303        1.670.502    3.312.805            76.580        1.302.610    1.379.190

Ajuste de
Patrimônio  Exercicios Resultado

  NE        Social  Anteriores do Exercício          Total
Em 31/12/2014   5.231.342                -       (117.356)   5.113.986
Resultado do exercício - - 256.669 256.669
Transferência do resultado     (117.356)                -        117.356               -

Em 31/12/2015   5.113.986                -        256.669   5.370.655
Resultado do exercício - - 2.320.677 2.320.677
Transferência do resultado      256.669                -       (256.669)               -

Em 31/12/2016   5.370.655                -     2.320.677   7.691.332

                                                              2016                                                             2015
Ativo   NE Sem restrição Com restrição           Total Sem restrição Com restrição           Total
Circulante 6.713.174 5.779.729 12.492.904 4.428.698 3.581.350 8.010.048
Caixa e Equivalentes de Caixa 4.172.718 4.671.074 8.843.792 2.530.415 3.000.572 5.530.987
Caixa e Bancos 3 72.996 38.594 111.590 371.711 326.122 697.833
Aplicação Financeira 3 4.099.722 3.691.621 7.791.343 2.158.704 1.733.591 3.892.295
Aplicação - Vinculados a projetos a devolver 3 - 940.859 940.859 - 940.859 940.859

Realizáveis 2.540.456 1.108.655 3.649.112 1.898.283 580.778 2.479.061
Créditos a receber 4 2.186.009 710.343 2.896.353 1.557.705 168.889 1.726.594
Adiantamento a funcionários 5 3.123 - 3.123 5.672 672 6.344
Adiantamento a terceiros 5 110.139 59.160 169.299 65.943 - 65.943
Despesas antecipadas 5 11.126 3.526 14.652 2.742 550 3.292
Outros créditos 5 - - - 431 - 431
Estoques 6 230.059 335.626 565.685 265.790 410.667 676.457

Não Circulante 6.265.854 447.742 6.713.596 4.856.020 327.989 5.184.009
Depósitos judiciais 7        3.027.827                    -    3.027.827        2.840.303                    -    2.840.303

3.027.827 - 3.027.827 2.840.303 - 2.840.303
Imobilizado
Tangiveis 8 2.669.566 446.849 3.116.415 2.015.278 326.714 2.341.992
Intangiveis - Licença de uso Softwares 8          568.461                893       569.354                439              1.275          1.714

       3.238.027          447.742    3.685.769        2.015.717           327.989    2.343.706
Total do Ativo      12.979.028        6.227.471  19.206.500        9.284.718        3.909.339  13.194.057

                                                              2016                                                             2015
Passivo e Patrimônio Líquido   NE Sem restrição Com restrição           Total Sem restrição Com restrição           Total
Circulante 2.259.869 5.779.730 8.039.599 1.226.141 3.909.339 5.135.480
Fornecedores 9 487.216 254.756 741.972 343.518 12.486 356.004
Obrigações trabalhistas e sociais 10 27.519 18.328 45.847 1.960 736 2.696
Obrigações tributárias 11 26.818 21.789 48.607 6.542 1.684 8.226
Outras contas a pagar 9 855.442 531.070 1.386.512 747.473 299.906 1.047.379
Provisões de férias 12 144.073 95.213 239.286 126.648 51.460 178.108
Projetos Privados 13 718.801 - 718.801 - - -
Verbas de projetos e convênio a aplicar 13 - 3.917.715 3.917.715 - 2.602.208 2.602.208
Verbas de convênio a devolver 13 - 940.859 940.859 - 940.859 940.859

Não Circulante 3.027.827 447.741 3.475.568 2.687.922 - 2.687.922
Provisão para contingências 7        3.027.827                    -    3.027.827        2.687.922                    -    2.687.922

3.027.827 - 3.027.827 2.687.922 - 2.687.922
Recursos de projetos vinculados em execução                    -          447.741      447.741                    -                    -                -

- 447.741 447.741 - - -
Patrimônio Liquido
Patrimônio Social        7.691.332                    -    7.691.332        5.370.655                    -    5.370.655

       7.691.332                    -    7.691.332        5.370.655                    -    5.370.655
Total do Passivo e Patrimônio Líquido      12.979.028        6.227.471  19.206.500        9.284.718        3.909.339  13.194.057
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À Diretoria e Associados do Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia
- IPEPO. São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis do Instituto
Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia – IPEPO, que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis. Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira do Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia – IPEPO em 31
de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais
normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela
auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à entidade,
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. Ênfase: Conforme descrito nas notas explicativas nº 13, a Administração
do IPEPO tem verbas de convênio a devolver referente ao Convênio nº 01/2011 celebrado
em 19 de janeiro de 2011 com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo visando à
execução de atividades concernentes ao Sistema Único de Saúde SUS/SP para despesas
com custeio de atendimento em oftalmologia no ambulatório da Várzea do Carmo, no
montante de R$ 940.856. O tratamento contábil foi feito com base na remuneração do
valor contratado e não convênio, embasada em Parecer Legal. Em razão desse
entendimento, desde 2011 até novembro de 2013 deixou de apropriar diversas despesas
indiretas nesse centro de custos e na sua prestação de contas. Em 2013, a Administração

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
passou a definir um critério para rateio das suas despesas gerais com base na participação
sobre as receitas totais. A análise e aprovação dessas despesas estão sujeitas ao
exame dos órgãos competentes. Responsabilidade da administração sobre as
demonstrações contábeis: A administração da Entidade é responsável pela elaboração
e adequada apresentação dessas 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 Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações. Os responsáveis pela administração da Entidade são
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações contábeis. Responsabilidade dos auditores independentes: Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas
em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente
ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao
longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção

relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade.
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não
mais se manter em continuidade operacional. Comunicamo-nos com os responsáveis
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2017.
COKINOS & ASSOCIADOS
Auditores Independentes S/S.
CRC-2SP 15.753/O-0

Dr. Rubens Belfort Mattos Junior - Diretor Presidente                                  Denis Cristiano Kim - Contador - CRC n.º 1SP 226.726/O-9

EDSON JOSÉ DA SILVA
Contador

CRC-1SP251.112/O-9Registro CVM - 7.739

        2016         2015
Congresso SIMASP 891.637 51.134
Projeto Amazônia 137.555 325.593
Pesquisa Clinica - Toxoplasmose (Turing) (e) 370.378 -
Congresso Pan Americano Retina 305.204 53.652
Projeto Global Award 111.837 117.880
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo - Várzea do Carmo (c) 91.883 437.407
Projeto Leber 16.104 18.712
Projeto Posurdex DME 11.813 19.523
Pesquisa Clinica - Açai (b) 3.136 -
Total Verbas de projetos e convênios a aplicar - Com restrição 3.917.715 2.602.208
(a) O IPEPO e a Latinofarma firmaram parceria de educação cirúrgica de catarata e
vitreorretiniana com o “EYESIC – simulador avançado para treinamento de cirurgia de ca-
tarata e de retina e vítreo”, com o objetivo de aperfeiçoamento, qualificação profissional e
educação cirúrgica para os profissionais da oftalmologia. (b) Avaliar a aplicabilidade do
corante composto pelas antocianinas e proantocianidinas do fruto do Açai (Euterpe
oleracea) em cromovitrectomia em humanos. (c) Referem-se a verbas recebidas da Secre-
taria que serão empenhadas em Ações de Oftalmologia, conforme Termos de Convênios
firmados com o Estado. (d) Captação de recurso junto à Sociedade Civil para tratamento de
Oncologia Ocular, através do Ministério da Saúde. (e) Vide nota explicativa 17, item (c).
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12. Provisão de Férias         2016         2015
Provisão Férias 131.764 116.190
Provisão FGTS s/ Férias 10.988 9.296
Provisão Pis s/ Férias 1.321 1.162
Total Provisão de Férias - Sem restrição 144.073 126.648
Provisão Férias 87.352 47.211
Provisão FGTS s/ Férias 6.988 3.777
Provisão Pis s/ Férias 873 472
Total Provisão de Férias - Com restrição 95.213 51.460
13. Verbas de Convênios e Projetos Privados         2016         2015
Latinofarma (a) 609.137 -
Pesquisa Clinica - Açai (b) 83.250 -
Projeto PAOF M. HIGASHI 14.135 -
Projeto PAOF MUCCIOLI 12.279 -
Total Verbas de projetos privados - Sem restrição 718.801 -
Secretaria Estadual de São Paulo - Várzea do Carmo 2012 872.303 872.303
Secretaria Estadual de São Paulo - Várzea do Carmo 2013 68.556 68.556
Total Verbas de convênio encerrado - Com restrição 940.859 940.859
Teleoftalmologia - SES(c) 1.166.900 163.569
Pronon (d) 811.268 1.414.738

A segregação patrimonial dos recursos com restrição é resumida como segue:
Projetos Pan Americano Projetos     Pronon Simasp Teleoftalmologia SES Várzea do Carmo  Total 2016  Total 2015
Ativo 304.162 1.046.110 1.039.528 1.076.537 1.330.039 1.431.094 6.227.470 3.909.339
Caixa e Equivalentes de Caixa 304.162 361.012 887.499 833.403 1.239.773 1.045.225 4.671.074 3.000.572
Realizáveis - 395.120 1.094 241.898 89.126 381.417 1.108.655 580.778
Não Circulante - 289.978 150.935 1.236 1.140 4.452 447.741 327.989
Passivo 304.162 1.046.110 1.039.528 1.076.537 1.330.039 1.431.094 6.227.470 3.909.339
Projetos e Convênios à Realizar 304.162 756.132 888.593 1.075.301 1.328.899 485.783 4.838.870 2.968.480
Projetos e Convênios à Devolver - - - - - 940.859 940.859 940.859
Total Circulante 304.162 756.132 888.593 1.075.301 1.328.899 1.426.642 5.779.729 3.909.339
Não Circulante - 289.978 150.935 1.236 1.140 4.452 447.741 -

14. Atendimento aos Pacientes do SUS e não SUS: O IPEPO em cumprimento a determi-
nação da Lei 12.101/09, Artigo 4o, Inciso II e art. 17 e seguintes da Portaria nº 834 de 26
de abril de 2016, prestou serviços ao SUS em percentual superior ao limite mínimo de 60%
(sessenta por cento), conforme Tabela de Produtividade abaixo, descrita nas operações do
exercício de 2016:

Tabela Comparativa de Produção Geral (Por Quantidade) Ano 2016
2016 2015

Percent. Percent.
Qtdes (Qtdes) Qtdes (Qtdes)

Particulares, Operadoras de Saúde e Contratos
Atendimentos Particulares,
  Operadora de Saúde e Contratos 20.232 8,3% 12.579 7%
HSPM (Hospital do Servidor Público Municipal) 897 0,4% 1.217 1%
Subtotais 21.129 8,7% 13.796 8%

Prestação de Serviços SUS
Convênio SUS Unidade Itaquera - SMS 94.661 39,0% 118.259 67%
  - Direto Hospital/Dia

  Hora Certa - SMS 106.512 43,8% 31.707 18%
Subtotais 201.173 82,8% 149.966 85%
Convênio SUS Teleoftalmologia - SES 9.181 3,8% - 0%
  - Indiretos Amb. Várzea do Carmo

   - SES 11.453 4,7% 12.041 7%
Subtotais 20.634 8,5% 12.041 7%
Totais 242.936 100% 175.803 100%
Com esse resultado, atende-se a legislação vigente (Lei nº 12.101, de novembro de 2009)
para manutenção da qualificação como Entidade Filantrópica para o exercício de 2016.
15. Receitas de Prestação de Serviços: Refere-se a Atendimento de Particulares e
Convênios de Operadoras de Saúde.         2016         2015
Empresas jurídicas \ Operadoras de Saúde 1.225.490 939.559
Centro Cirúrgico IPEPO 1.280.052 1.290.623
Medico Externo 400.914 -
Particulares 323.028 251.632
Cirurgias SUS Itaquera 170.135 547.113
Cirurgias Pronon 159.712 -
Parceiros 122.988 -
Cirurgias Teleoftalmologia - SES 106.747 -
Exames Teleoftalmologia - SES 61.470 -
Cirurgias SUS Hora Certa - 457.173
Subtotal 3.850.536 3.486.100
(-) Cancelamentos de notas, glosas e reembolsos a clientes (30.067) (45.931)
Total Receitas de Prestação de Serviços - Sem restrição 3.820.469 3.440.169
16. Receitas e Despesas com Convênio - SUS
Receitas - SUS         2016         2015
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
  - Unidade Hora Certa 3.236.717 544.012
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
  - Unidade Itaquera 2.031.972 1.758.398
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
  - Convênio Várzea do Carmo 3.567.685 3.045.263
Convênio Teleoftalmologia -
  - Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo 1.281.847 53.958
Pronon - 56.127
Total Receitas - SUS 10.118.221 5.457.758

Despesas - SUS         2016         2015
Salários e Encargos Sociais 472.715 452.898
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos 93.935 31.560
Honorários de serviços médicos 1.988.913 339.807
Despesas Administrativas 25.353 33.312
Serviços prestados por terceiros 4.272 6.001
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
  - Unidade Hora Certa 2.585.188 863.578
Salários e Encargos Sociais 552.216 1.221.944
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos 173.506 22.569
Honorários de serviços médicos 1.191.492 688.038
Despesas Administrativas 122.479 127.616
Serviços prestados por terceiros 71.815 72.243
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
  - Unidade Itaquera 2.111.508 2.132.410
Total Despesas - SUS Proprios 4.696.696 2.995.988
Salários e Encargos Sociais 957.080 801.639
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos 1.139.139 831.410
Honorários de serviços médicos 876.683 991.931
Despesas Administrativas 459.340 163.428
Serviços prestados por terceiros 224.705 231.414
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
  - Várzea do Carmo 3.656.947 3.019.822
Salários e Encargos Sociais 340.359 27.753
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos 16.129 -
Honorários de serviços médicos 448.667 20.036
Despesas Administrativas 329.995 3.426
Serviços prestados por terceiros 154.137 2.335
Teleoftalmologia Secretaria
  Estadual de Saúde de São Paulo 1.289.287 53.550
Honorários de serviços médicos - 6.000
Despesas Administrativas - 50.120
Pronon - 56.120
Total Despesas - SUS Privados 4.946.234 3.129.492
Total Despesas - SUS 9.642.930 6.125.480
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo - SUS Itaquera / Hora Certa São Miguel
- Contribuindo para a descentralização do atendimento no SUS, firmou parceria com a
Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, organização não governamental e empre-
sas privadas para a implantação de Centros Oftalmológicos na periferia de São Paulo,
com sua primeira Unidade própria no extremo leste da Cidade, bairro Itaquera e Hospital/
Dia Hora Certa São Miguel. Além do atendimento ambulatorial, o projeto trouxe investi-
mentos externos para a região, materializados no estudo epidemiológico das causas da
cegueira pela Organização Mundial da Saúde. Secretaria Estadual de Saúde de São
Paulo - Ambulatório Várzea do Carmo - Sucesso de atendimento e tratamento dos
casos mais complexos de retina oriundos da rede SUS, com realização de cirurgias de
retina como a Citrectomia e também Injeções Intra-vitreas de Anti - VEGF, inclusão do
tratamento de Glaucoma doença grave, crônica e com necessidade de acompanhamento
regular. Mantem Centro de Diagnóstico de última geração, realização de terapêuticas
clínicas e cirúrgicas quando indicadas, em centro cirúrgico ambulatorial. Convênio
Teleoftalmologia - Diagnósticos de doenças oculares em pacientes diabéticos,
hipertensos e usuários do medicamento cloroquina realizados por profissionais de saúde
das UBS, encaminhados a uma central de leitura, possibilitando aos médicos analisarem
as imagens, emitirem laudos e o tratamento a distância.

17. Receitas com Projetos         2016         2015
Pronon (a) 593.939 -
SIMASP / IPEPO 2016 53.700 -
Retina - Verba Pan Americano 36.163 -
Posurdex DME 7.710 6.966
Projeto Global Award 13.681 4.700
Projeto Leber 2.804 28.387
Projeto Bares - AM (b) 12.812 114.214
Projeto Oncologia Ocular - AM (b) 67.713 31.575
Projeto Catarata Champalimaud - AM (b) 10.461 19.657
Projeto Jpl - AM 13.203 14.726
Projeto Boris - AM 6.382 4.455
Pesquisa Clínica Estudo Roche GX29633 3.950 -
Pesquisa Clínica Estudo Roche GX29639 3.950 -
Pesquisa Clínica - Toxoplasmose (c) 15.182 -
Total Projetos - Com restrição 841.650 224.680
Projeto Teleoftalmologia 123.636 156.000
Pesquisa Clínica - Alcon ILH297 69.215 -
Projeto Paof Muccioli 2.074 1.998
Curso State OF The Art 150 -
Projeto Paof M Higashi - 4.178
Taxa Administração de Projetos - 9.328
Total Projetos - Sem restrição 195.075 171.504
Total Geral 1.036.724 396.184
(a) Pronon - Projeto de Tratamento de Oncologia Ocular, através do Ministério da Saúde. (b)
Projeto Amazonas: Bares (Brazilian Amazon Region Eye Survey) - prevalência e causas
da cegueira e deficiência visual em adultos de 45 anos ou mais na cidade de Parintins;
Oncologia Ocular (Fundação Champalimaud): atividades de assistência, ensino e pesquisa
em Manaus. (c) Pesquisa Clínica Toxoplasmose - Projeto 1: estudo clinico, randomizado,
duplo-controlado, de grupos-paralelos, para avaliar o uso da pirimetamina com e sem
sulfadianiza em pacientes com corioretinite toxoplasmica ativa; Projeto 2: estudo clinico
para avaliar a eficácia do uso pirimetamina na prevenção de recidiva da toxoplasmose
ocular; Projeto 3: eficácia de pirimetamina (Daraprim) no tratamento da Toxoplasmose
Ocular: Analise retrospectiva de prontuários.
18. Receitas Sociais e com Eventos         2016         2015
Doações 124.905 46.616
Patrocínios 165.340 50.000
Inscrições - Congressos 313.577 100.000
Total receitas sociais e com eventos - Sem restrição 603.822 196.616
Congresso Pan Americano (a) 742.062 59.493
Congresso SIMASP (b) 1.311.893 281.222
Inscrições - Congressos 13.860 -
Total receitas sociais e com eventos - Com restrição 2.067.815 340.715
Total Geral 2.671.637 537.331
(a) VII Congresso Pan Americano de Retina e Vitro (Natal-RN) - CSVP 2016 Brasil foi
realizado no período de 01 a 04 de junho de 2016, no Hotel SERHS Natal Grand Hotel.
O Congresso Pan Americano de retina foi realizado com o apoio e parceria do Instituto
da Visão (IPEPO) e do Departamento de Oftalmologia da EPM; (b) 39º Congresso
SIMASP de Oftalmologia - 25 a 27 de fevereiro de 2016 no Maksoud Plaza Hotel São
Paulo. 19. Imunidade Tributária: Tendo em vista que a Entidade não distribui parcela
de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação nos resultados,
aplica integralmente no País os recursos para manutenção dos seus objetivos
institucionais e mantém a escrituração regular de suas receitas e despesas, está
imune ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, à Contribuição Social sobre o
Lucro líquido - CSLL, ao Programa de Integração Social - PIS, à Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social - COFINS e aos impostos municipais e estaduais
de acordo com os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil e do
Código Tributário Nacional - CTN. A Entidade possui Certificado de Entidade Beneficen-
te de Assistência Social - CEBAS-SAÚDE, válido até 13 de março de 2011. Aguardando
deferimento do pedido de renovação protocolado junto ao Ministério da Saúde em
10/03/2011 sob nº 25000.038995/2011-73. Finalizado em 31/10/2014 data do diário
oficial - validade 14/03/2011 a 13/03/2016. Em 01/10/2015 foi protocolizado o pedido
de renovação do Certificação como Entidade Beneficente de Assistência Social na
Área de Saúde - CEBAS-SAÚDE, nos termos do artigo 24, § 1º, da Lei 12.101/09.
Qualificada como Organização Social de Saúde pela Secretaria do Estado de Saúde de
São Paulo. 20. Renuncia Fiscal - Beneficios Usufruidos: A imunidade das contribui-
ções sociais usufruídas durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de
2015 está apresentada como segue:

COFINS Cota Patronal Terceiros      Rat Total 2016 Total 2015
285.987 450.323 127.867 22.046 886.223 836.498

21. Trabalhos Voluntários Quantidade de Custo Custo Total Total
Atividades Horas (HS) Mês  Hora (R$) Mês (R$) Ano 2016 Ano 2015
Diretoria Estatutária 18:39 hs 148,60 2.733 32.794 26.618
Voluntario - Hora certa - - - - -
Membros do Conselho
  de Administração 10:00 hs 344,50 6.335 76.025 89.542
Membros do Conselho Fiscal 10:50 hs 186,60 3.432 41.182 27.634
Total 150.000 143.794
22. Instrumentos Financeiros: A Entidade não participa de operações envolvendo instru-
mentos financeiros destinados a reduzir a exposição a riscos de mercado, moeda e/ou
taxa de juros, tendo em vista não possuir operações com essas características. O valor
contábil dos demais instrumentos financeiros apresentados nos balanços patrimoniais não
difere substancialmente dos valores de mercado. 23. Seguros: Os seguros são contrata-
dos por valores considerados suficientes pela Entidade para cobrir eventuais riscos e
perdas sobre partes dos ativos.

Dados da Pnad, realizada pelo 
IBGE, apontaram que, em 
2014, mais de 40 milhões de 

brasileiros demonstravam interesse 
por cursos de qualifi cação profi ssional. 
A pesquisa revelou ainda o perfi l por 
trás dessa demanda signifi cativa: a 
grande maioria dos preocupados com 
o tema encontrava-se na faixa etária 
mais jovem e possuía bom nível escolar, 
com 11 anos ou mais de estudo. 

Ainda assim, do total de entrevista-
dos, pouco mais de 8% encontrava-se, 
de fato, realizando alguma atividade 
do tipo. Os dados coincidem com o 
período no qual o país adentrou na 
crise econômica e, por consequência, 
do emprego e ganham ainda mais 
importância no cenário atual, onde 
a falta de especialização reduz ainda 
mais a acessibilidade dos mais jovens 
ao mercado de trabalho. 

Faixa etária e escolaridade - 
Divulgada no último dia 23 de 
março, a pesquisa demonstrou que 
45,4% brasileiros interessados em 
qualificação profissional em 2014 
possuíam entre 15 e 29 anos de 
idade, enquanto as parcelas mais 
velhas da população, de 30 a 39 
anos e de 40 a 59, representavam, 
respectivamente, 25,2% e 25,7% 
do total de interessados. O nível 
escolar também ganhou destaque na 
pesquisa: a grande maioria, 48,1%, 
possuía 11 anos de estudo ou mais – 
apontando que quanto maior o grau 

de instrução, maior é o interesse 
pela qualificação.

Curiosamente, a preocupação com 
o tema também é maior entre aque-
les que já se dedicaram à atividade, 
ou seja, já frequentaram algum tipo 
de curso profi ssionalizante. Dentre 
aqueles que estavam cursando al-
guma especialização em 2014, mais 
de 60% afi rmava desejar repetir a 
experiência, dentre aqueles que já 
haviam frequentado algum curso 
anteriormente, 48,7% exprimiram 
o mesmo desejo, enquanto apenas 
20,7% daqueles que jamais ingres-
saram em qualquer qualificação 
afi rmaram ter esse objetivo.

Percepção profi ssional x qualifi ca-
ção - De acordo com Tiago Mavichian, 
diretor da consultoria Companhia de 
Estágios, a urgência em ingressar 
no mercado de trabalho é uma das 
principais razões pelas quais essa 
preocupação é mais acentuada en-
tre os jovens “De acordo com dados 
do próprio IBGE, essa parcela da 
população é a que mais sofre com o 
desemprego atualmente. E mesmo nas 
modalidades mais vantajosas, como os 
programas de estágio e aprendizagem, 
eles enfrentam uma alta concorrência. 
Sendo assim, precisam buscar formas 
de se destacar e a qualifi cação é sua 
principal arma neste momento, uma 
vez que eles possuem pouca ou nenhu-
ma bagagem profi ssional. Portanto, é 
natural e extremamente relevante que 

os jovens tenham maior consciência 
a respeito da imp ortância da quali-
fi cação, principalmente em tempos 
de crise”.

Para o diretor da recrutadora, este 
fato também está relacionado ao nível 
escolar “Quanto mais o jovem estuda, 
melhor é a sua percepção em relação 
ao mercado de trabalho. Além de 
saber avaliar com mais clareza quais 
oportunidades realmente são interes-
santes para sua carreira, ele saberá 
direcionar melhor seu empenho para a 
área que realmente lhe agrada. Não é 
a toa que os dados demonstraram que 
quanto mais anos de estudo, maior o 
interesse na qualifi cação. Até mesmo 
porque, atualmente, o investimento 
no currículo não é apenas um dife-
rencial, mas uma forma de se manter 
competitivo num mercado cada vez 
mais exigente”.

Como superar os entraves - Contudo, 
um dos fatores que mais chamou a 
atenção na pesquisa é que, apesar do 
número expressivo de interessados, 
poucos estavam, de fato, realizando 
alguma atividade do gênero. No pe-
ríodo, pouco mais de três milhões de 
pessoas frequentavam algum curso, 
enquanto quase 25 milhões afi rmaram 
terem feito alguma profi ssionalização 
anteriormente. E mesmo modalidades 
que costumam ser alternativas, como 
cursos superiores de curta duração, 
foi possível observar entraves que 
difi cultavam a obtenção do diploma: 

falta de recursos fi nanceiros, pouco 
tempo para se dedicar aos estudos e, 
até mesmo, “falta de motivação com o 
que era aprendido no curso” – foram 
os principais pontos elencados por 
aqueles que abandonaram a graduação 
tecnológica.

Para Mavichian, embora essas di-
fi culdades se acentuem em tempos 
de recessão, é preciso que o jovem 
mantenha-se motivado, focado na 
qualifi cação e, principalmente nas 
atividades mais fl exíveis à sua roti-
na: “O estágio é, sem dúvidas, uma 
das principais alternativas para que 
o jovem siga se qualifi cando, pois 
permite que ele concilie trabalho e 
estudo. Além de ajudar no caráter fi -
nanceiro, programas de aprendizado 
podem auxiliar no estímulo ao estu-
do, pois proporcionam a experiência 
prática daquilo que se aprende em 
sala de aula”.

Qualifi cação na crise - Contudo, 
para aqueles que ainda não conse-
guiram uma oportunidade, investir 
em qualifi cação pode parecer um 
grande desafi o, sobretudo em tem-
pos de orçamento apertado. Ainda 
assim, é possível investir na valori-
zação do currículo – é o que afi rma 
Rafael Pinheiro, gestor de recursos 
humanos “Quando afi rmamos que a 
qualifi cação é cada vez mais impor-
tante, muitos jovens se desanimam, 
pois imaginam que precisam fazer 
cursos especializados e intercâmbios 

e que isso depende, diretamente, 
do investimento fi nanceiro. Porém, 
as empresas estão valorizando cada 
vez mais candidatos que possuam 
habilidades interpessoais claras, sai-
bam trabalhar em grupo e que sejam 
proativos. O trabalho voluntário, por 
exemplo, é uma excelente forma de 
trabalhar essas aptidões sem que o 
jovem precise, necessariamente, de 
capital”.

Para o gestor, o mais importante 
é que o jovem se mobilize, utilizan-
do, inclusive, os recursos que tem 
a seu favor “Atualmente, com uma 
geração cada vez mais conectada, é 
muito mais fácil encontrar ofi cinas 
de qualifi cação e cursos gratuitos. 
A própria pesquisa do IBGE indicou 
que grande parte daqueles que esta-
vam frequentando uma qualifi cação 
no período, o fi zeram através da rede 
pública ou, até mesmo, na própria 
empresa na qual estavam trabalhan-
do.” E para concluir a importância 
desse quesito na vida profi ssional, 
Pinheiro enfatiza “O levantamento 
demonstra: mesmo num momento 
conturbado de crise, mais da metade 
daqueles que concluíram a qualifi ca-
ção conseguiram uma oportunidade 
em sua área. Portanto, essa é, sem 
dúvidas, a principal porta para que 
o jovem consiga ingressar no mercad 
o de trabalho”.

Fonte: Companhia de Estágios/PPM 
Human Resources

Mercado de trabalho: interesse por qualifi cação 
profi ssional é maior entre os jovens




