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“Jornalismo é 
publicar aquilo que 
alguém não quer 
que se publique. 
Todo o resto é 
publicidade”.
George Orwell (1903/1950)
Escritor inglês

BOLSAS
O Ibovespa: -0,85% Pontos: 
64.222,72 Máxima de +0,23% 
: 64.921 pontos Mínima de 
-1,56% : 63.762 pontos Volume: 
7,09 bilhões Variação em 2017: 
6,63% Variação no mês: -1,17% 
Dow Jones: +0,07% Pontos: 
20.662,95 Nasdaq: +0,25% 
Pontos: 5.878,95 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1449 Venda: R$ 3,1454 
Variação: +0,98% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,22 Venda: R$ 3,32 
Variação: +1,32% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1154 Venda: R$ 
3,1160 Variação: +0,77% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,0800 
Venda: R$ 3,2870 Variação: 
+1,14% - Dólar Futuro (maio) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 11,40% 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$ 1.253,30 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,38% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 125,500 
Variação: +0,97%.

Cotação: R$ 3,1615 Variação: 
+0,76% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,0643 Venda: US$ 1,0643 
Variação: -0,24% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3450 Venda: R$ 
3,3470 Variação: +0,69% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,2530 
Venda: R$ 3,4970 Variação: 
+0,98%.

Futuro: -0,73% Pontos: 64.185 
Máxima (pontos): 65.070 Míni-
ma (pontos): 63.845. Global 40 
Cotação: 918,918 centavos de 
dólar Variação: estável.

O ministro Edson Fa-
chin, relator da Lava 
Jato no STF, autorizou 

que “fatos potencialmente 
criminosos”, atribuídos na 
delação do ex-presidente da 
Transpetro, Sérgio Machado, a 
três senadores e quatro depu-
tados federais, sejam juntados 
a um inquérito que já tramita 
no STF, a pedido da Procura-
doria-Geral (PGR), e também 
determinou que as citações a 
cinco ex-parlamentares sejam 
encaminhadas ao juiz Sérgio 
Moro, da 13ª Vara Federal de 
Curitiba.

A decisão abre a possibi-
lidade de a PGR investigar 
os senadores Valdir Raupp 
(PMDB-TO), Garibaldi Alves 

     

Ministro Edson Fachin 
inclui sete parlamentares 
em inquérito na Lava Jato

Filho (PMDB-RN) e Agripino 
Maia (DEM-RN), e os deputados 
federais Walter Alves (PMDB-
RN), Felipe Maia (DEM-RN), 
Jandira Feghali (PCdoB-RJ) e 
Luiz Sergio (PT-RJ), no âmbito 
de um procedimento de investi-
gação, já em andamento contra 
o senador Renan Calheiros 
(PMDB-AL) e o deputado fede-
ral Aníbal Gomes (PMDB-CE), 
em que se apuram supostos cri-
mes praticados em relação com 
a Transpetro e a Petrobras. 

“Todos os fatos potencialmen-
te criminosos a eles relaciona-
dos e narrados pelo colaborador 
encontram-se no contexto dos 
desvios operados por Sérgio Ma-
chado no âmbito da Transpetro. 
Tais fatos, em uma melhor ava-

liação, podem ser investigados 
no âmbito do inquérito 4215, em 
tramitação junto a esta egrégia 
Corte. Por isso, basta, por ora, 
a juntada dos termos de depoi-
mento referente a tais fatos nos 
autos do feito em curso”, disse 
o procurador-geral.

Teriam sido repassados R$ 
850 mil a Valdir Raupp, R$ 450 
mil a Garibaldi Alves Filho, R$ 
300 mil a Agripino Maia, R$ 250 
mil a Walter Alves, R$ 250 mil a 
Felipe Maia, R$ 100 mil a Jandira 
Feghali, e R$ 400 mil a Luiz Ser-
gio, por diferentes construtoras, 
sobretudo Queiroz Galvão e Ca-
margo Correia. Como um todo, o 
período corresponde as eleições 
de 2010 até as eleições de 2014 
- embora cada caso tenha um 

Decisão do ministro Fachin abre a possibilidade de a PGR investigar 3 senadores e 4 deputados, 

no âmbito de um procedimento de investigação já em andamento.

período específi co.
Fachin também atendeu ao 

pedido da PGR para que sejam 
encaminhadas a Sérgio Moro as 
citações a Henrique Eduardo Al-
ves, ex-deputado e ex-ministro 

do governo Temer; Cândido 
Vaccarezza, ex-deputado pelo 
PT-SP e atual integrante do 
PTB; Jorge Bittar, ex-deputado 
pelo PT-RJ; Ideli Salvatti, 
ex-senadora e ex-ministra da 

Secretaria de Relações Insti-
tucionais; e Edson Santos, ex-
deputado federal e ex-ministro 
da Secretaria Especial da 
Igualdade Racial do governo 
Lula (AE).

Com o aquecimento das ven-
das externas, as montadoras 
conseguiram ampliar a produ-
ção do setor em março, com a 
saída das fábricas de 234,7 mil 
veículos, número 17,1% maior 
do que em fevereiro último, e 
18,1% acima de igual período 
do ano passado. No trimestre, 
foram produzidas 491,7 mil 
unidades, 24% mais do que 
no mesmo período do ano 
passado.

Os dados foram apresentados 
ontem (6) pela Anfavea. 

O presidente da entidade, 
Antônio Megale, atribuiu o 
aumento das vendas internas 
ao fato de março ter um núme-
ro maior de dias úteis (23) e, 
também, à demanda aquecida 
de empresas que estavam fa-
zendo a troca de frotas. O bom 
desempenho foi puxado pelas 
exportações, com alta de 51,5% 
em valores (US$ 3,34 bilhões) 
no trimestre, comparado ao 
acumulado de janeiro a março 
de 2016. Também aumentou o 
volume embarcado para fora 
do país, totalizando 68,4 mil 
unidades, 3,3% superior a feve-
reiro. No mesmo mês de 2016, o 
número de veículos negociados 
no exterior avançou 64,6%.

Ao apresentar os dados, 
Megale defendeu reformas 

Presidente da Anfavea, 

Antônio Megale.

O relator da Comissão Es-
pecial de Reforma Trabalhista, 
deputado Rogério Marinho 
(PSDB-RN), listou pontos que 
serão incluídos em seu parecer 
à proposta do governo, após a 
última audiência pública sobre 
o tema, ontem (6). O relatório 
será apresentado na próxima 
quarta-feira (12). Segundo Ma-
rinho, trata-se de assuntos que 
surgiram durante os debates, 
mas que não estão contempla-
dos no projeto. 

São eles: - o fi m da contribui-
ção compulsória aos sindicatos, 
tanto a patronal, como a de 
trabalhadores;- a criação de fi l-
tros que prevejam a negociação 
antes da judicialização, a fi m 
de evitar o excesso de ações 
trabalhistas na Justiça;

- a inclusão de novas formas 
de trabalho na legislação, que 
surgiram após a CLT, que é de 
1943, para combater a preca-
rização e a informalidade;- e a 
correção de imperfeições no 
processo trabalhista.

A possibilidade de acabar 
com a contribuição aos sindica-
tos já havia sido levantada pelo 
relator em audiência na comis-
são. “A contribuição virou, por 

Relator da reforma trabalhista, 

Rogério Marinho.

Impostômetro nos
R$ 600 bilhões 

Ontem (6), às 20h30, o Impos-
tômetro da Associação Comercial 
de São Paulo  registrou a marca 
de R$ 600 bilhões, o valor pago 
pelos brasileiros desde o primeiro 
dia do ano em impostos, taxas 
e contribuições para os cofres 
públicos. Em 2016, esse mesmo 
montante foi alcançado dez dias 
mais tarde.

O relator da proposta de reforma da 
Previdência, deputado Arthur Maia (PPS-
BA), anunciou que fará mudanças em cinco 
pontos do texto, com o aval do presidente 
Michel Temer: os que tratam de regras de 
transição, pensões, trabalhadores rurais, 
Benefício de Prestação Continuada e apo-
sentadorias especiais para professores e 
policiais. As mudanças foram negociadas 
em reunião na manhã de ontem (6) no 
Palácio do Planalto.

O ministro da Secretaria do Governo, 
Antônio Imbassahy, disse ver com natu-
ralidade o fato de a proposta sofrer alte-
rações durante o trâmite no Congresso, 
uma vez que trata-se de um dos “mais 
complexos projetos” dos últimos anos. 
“O Executivo enviou proposta. Com isso 
passa a ser o Congresso o protagonista 
dos debates e das deliberações. Seria até 
surpreendente que uma matéria dessa 
natureza e complexidade tramitasse na 
Câmara sem nenhum tipo de alteração”, 
disse.

Deputado Arthur Maia fala sobre 

mudanças na reforma da Previdência.

Brasília - O presidente Michel 
Temer voltou a destacar a impor-
tância da reforma da Previdên-
cia, durante brinde em almoço 
oferecido ao Rei Carlos XVI 
Gustavo e da Rainha Sílvia da 
Suécia no Palácio Itamaraty. 

No tradicional brinde, Te-
mer disse que conversou com 
o casal real sobre as reformas 
que está implantando no País 
e que eles disseram que a re-
forma da Previdência foi feita 
na Suécia há 25 anos. “Eles 
fi zeram e tiveram muito traba-
lho para fazê-lo”, afi rmou. Ele 
negou que o governo esteja 
recuando ao aceitar negociar 

pontos com o Congresso. 
Mais cedo, em entrevista à 

rádio Bandeirantes, Temer afi r-
mou que tinha dado permissão 
para que se façam “os acordos 
necessários nesses tópicos, 
desde que se mantenha a idade 
mínima”. O relator da reforma 
da Previdência, deputado 
Arthur Oliveira Maia (PPS-
BA), afi rmou que o presidente 
autorizou modificações na 
proposta em relação a cinco 
temas: regra de transição, apo-
sentadoria rural, Benefício de 
Prestação Continuada, pensões 
e aposentadorias especiais de 
professores e policiais (AE).

Presidente Michel Temer durante almoço em homenagem aos 

reis da Suécia, Carlos Gustavo e Sílvia, no Palácio Itamaraty.
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Brasília - O senador Ciro No-
gueira (PI) foi reeleito na tarde 
de ontem (6), por unanimidade, 
para o terceiro mandato como 
presidente nacional do PP. O 
parlamentar é investigado pela 
Operação Lava Jato, já tendo 
sido, inclusive, denunciado por 
corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro pela Procuradoria-
Geral da República (PGR).

Nogueira assumiu o comando 
do PP em 2013. Reeleito para 
mais dois anos de mandato, 
fi cará no cargo pelo menos até 
2019. Com isso, será responsável 
por conduzir as negociações do 
partido nas eleições de 2018, 
quando a legenda, a que tem mais 
políticos citados na Lava Jato, tem 
planos de lançar um candidato à 
Presidência da República.

No próximo pleito, Ciro tenta-
rá reeleição ao Senado. Para isso, 
disse ter fechado acordo com o 
governador do Piauí, Wellington 
Dias (PT), para ser um dos dois 

Assis Fernandes

Relator anuncia cinco mudanças na 
reforma da Previdência

menos favorecida.
“Professores e policiais são duas cate-

gorias que, pelas características e pela 
história, estão sendo contempladas em 
condições diferenciadas. Se encontram 
historicamente em situação de diferença 
em relação aos demais. Não há aí nenhum 
privilegio”, acrescentou Arthur Maia. Sobre 
o estabelecimento de idade mínima de 65 
anos, Maia disse que este ponto não tem 
sido alvo de questionamentos, pelo menos 
em relação aos trabalhadores homens. 

Já a regra de transição é, segundo ele, um 
tema mais complexo. Inclui na transição 
apenas as pessoas que estão acima dos 50 
anos, no caso dos homens, e de 45 anos, no 
caso das mulheres. A proposta prevê um 
pedágio de 50% para cada ano que falta 
para a aposentadoria pelas regras atuais. 
O governo já acena com a possibilidade 
de aceitar a ampliação dessa faixa de 
transição. “Não temos ainda um modelo 
defi nitivo. Esse número ainda está sendo 
estudados”, disse Maia (ABr).

Segundo Imbassahy, as mudanças não 
devem comprometer o papel da reforma 
no ajuste fi scal. As mudanças também têm 
o aval do ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles. O presidente da Comissão de 
Reforma da Previdência, deputado Carlos 
Marun (PMDB-MS), também disse achar 
natural que a proposta receba ajustes. As 
mudanças buscarão atender à população 

Reformas: Temer nega 
recuo do governo 

Ciro Nogueira é reeleito 
presidente nacional do PP

candidatos a senador na chapa 
do petista, que tentará reeleição 
para o governo do Estado. O PP 
tem a terceira maior bancada na 
Câmara, empatado com o PSDB 
- cada um com 47 deputados. 
No Senado, o partido tem sete 
parlamentares. No Executivo,  
comanda dois ministérios: o 
da Agricultura, com o senador 
Blairo Maggi (MT), e da Saúde, 
com o deputado Ricardo Barros 
(PR) (AE).

Relator confi rma 
inclusão do fi m da 

contribuição compulsória 

sua natureza, um tributo que 
não é fi scalizado. Estou falando 
de R$ 3,6 bilhões por ano, que 
são recebidos pelos sindicatos 
e utilizados sem prestação de 
contas”, justifi cou. Para ele, 
a medida vai permitir o for-
talecimento dos “sindicatos 
sérios – aqueles que têm a 
capacidade de ter associados, 
pela sua representatividade”. 
Ele ressaltou que o Brasil tem 
hoje mais de 17 mil sindicatos 
(Ag.Câmara).

Aquecimento das 
exportações estimula 

indústria automobilística

estruturais para o país como 
forma de resgatar o investimen-
to externo e a partir daí gerar 
mais postos de trabalho, o que 
criaria maior poder de compra 
para o brasileiro. Ele prevê 
um crescimento nas vendas 
internas de 4% e estabilidade 
a partir de abril, com retoma-
da “mais robusta” no segundo 
semestre. “Esperamos que 
no segundo semestre ocorra 
maior crescimento, o que deve 
compensar a estabilidade do 
primeiro semestre” (ABr).
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COLUNA DO HERÓDOTO

O Estado não pode 

admitir o pseudônimo. 

É um crime de lesa 

pátria, uma tentativa de 

esconder o autor de uma 

obra que pode pôr em 

risco a ordem pública.

Por isso a justiça deve sair 
ao encalço do escritor 
mascarado e manda-lo 

para a masmorra. Nem mesmo 
a Igreja saiu em sua defesa, 
pelo contrário, foi expulso das 
hostes eclesiásticas acusado 
de não respeitar a hierarquia 
nem usar batina. Depois de 
alguma audiências na justiça 
descobriu-se a identidade do 
Boca do Inferno. Era, nada 
mais, nada menos do que o 
Boca de Brasa. Ele não parava 
de publicar sátiras nas quais 
criticava a sociedade baiana 
a quem chamava nos seus 
versos, carinhosamente, de 
canalha infernal. 

Finalmente Gregório de Ma-
tos foi identifi cado pelo gover-
no da Bahia. No momento que a 
justiça do Estado se misturava 
com a da Igreja, foi parar no tri-
bunal da Inquisição, e chegou 
a ser acusado de difamar não 
só políticos e administradores, 
mas até Jesus Cristo. Por se 
recusar a retirar um barrete 
quando da passagem de uma 
procissão, foi de novo proces-
sado. Não havia liberdade de 
expressão nem na colônia, 
nem na metrópole. Escrever 
um livro sob pseudônimo era 
um crime imperdoável.

O Estado bateu nessa mesma 
tecla enquanto pode. Proibiu 
editoras ou máquinas que pu-
dessem imprimir livros que di-
fundiam “as abomináveis ideias 
francesas e seus autores”. Só 
secretamente era possível 
publicar um livro. Havia uma 
redobrada vigilância diante 
do agravamento do controle 
do povo nas ruas de Paris. 
Ninguém queria isso para o 
Brasil, fi nanciador da dívida 
de Portugal com a Inglaterra, 
através da mineração e expor-
tação do ouro das Gerais. 

Um verdadeira operação 
Quinto do Ouro estava em 
andamento. O ouvidor de 
Vila Rica inconformado com a 
corrupção e o arbítrio do go-
vernador adotou o pseudônimo 
de Critilo e criou o personagem 

Fanfarrão Nemésio, ou o gover-
nador nomeado pelo rei, Cunha 
Meneses. Os ofi ciais de justiça 
precisavam de uma prova que 
Tomás Antonio Gonzaga era 
um subversivo, detrator e 
fabricante de mentiras contra 
uma autoridade constituída. 

Era suspeito uma vez que 
já tinha no passado assumido 
o pseudônimo de Dirceu nos 
versos que dedicou a namora-
da Marília. A chance de parar 
com a publicação se deu com 
a repressão a um movimento 
clandestino que pretendia 
separar as Minas Gerais de 
Portugal . Meneses comemo-
rou a prisão do desafeto e sua 
condenação à pena de morte, 
depois comutada para desterro 
na África.

O Supremo Tribunal Fede-
ral, em 2015, de uma vez por 
todas, decidiu pela liberdade 
de expressão. Biografi as e ou-
tros escritos não poderiam ser 
censurados pelos biografados 
ou seus  parentes e as editoras 
não seriam impedidas de pôr 
em circulação os livros publi-
cados. Uma vitória do direito 
inalienável de se difundir his-
tórias que nem sempre são do 
agrado dos atuais reis e ídolos 
populares. Assim, como manda 
a constituição, instâncias infe-
riores não podem contraditar 
decisões do Supremo. 

Mas no Brasil... Juízes aca-
tam pedidos para impedir a 
divulgação de livros, ignorando 
o que foi decidido pelo STF. 
Exigem, como nos tempos 
coloniais, que o pseudônimo 
do autor seja divulgado, tenha 
ele assinado ou não uma cláu-
sula de confi dencialidade com 
a editora. Suas excelências 
querem a quebra do anonimato 
da fonte, para que possa ser 
devidamente processado por 
um crime que não existe mais. 
Não importa, é uma forma de 
atemorizar outros escritores 
mascarados a não cometerem 
o pecado de se esconder, seja 
a obra de fi cção ou não. 

Certamente se isso valesse 
no passado, Álvaro de Campos, 
Ricardo Reis, Alberto Caieiros 
e Eduardo Cunha nunca teriam 
sido publicados.

. Autor de Budismo, publi-
cado pela Bella Letra.

(*) É âncora do Jornal da Record 
News e autor de Budismo

(Ed.Bella Letra).

COLUNA DO HERÓDOTO

Heródoto Barbeiro (*)

Boca do Inferno
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Até o 2º ano do ensino fun-
damental, geralmente 
aos 7 anos, os estudantes 

deverão ser capazes de ler e 
escrever. Além disso, apren-
derão conteúdos de estatística 
e probabilidade. As defi nições 
estão na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), apresenta-
da ontem (6) pelo Ministério da 
Educação (MEC).

Na educação infantil, que 
vai até os 5 anos, a BNCC es-
tabelece que seja desenvolvida 
a “oralidade e a escrita”. O 
conteúdo começa a ser intro-
duzido aos poucos. Até 1 ano 
e 6 meses, as creches deverão 
garantir, por exemplo, que as 
crianças reconheçam quando 
são chamadas pelo nome ou 
demonstrem interesse ao ouvir 
a leitura de poemas e a apre-
sentação de músicas.

Até o 2º ano do ensino fundamental, geralmente aos 7 anos,

os estudantes deverão ser capazes de ler e escrever.

O Ministério da Agricultura 
informou ontem (6) que 39 
amostras de produtos dos 
21 frigorífi cos investigados 
na Operação Carne Fraca 
apresentaram problemas 
de ordem econômica ou de 
saúde pública. A força-tarefa 
do ministério analisou 302 
amostras de diferentes lotes 
e marcas, em uma auditoria 
independente da investigação 
da Polícia Federal. Do total 
de amostras analisadas, oito 
apresentaram problemas de 
saúde pública.

Sete laudos de análises de 
hambúrgueres continham a 
bactéria salmonella, vindos 
de três lotes diferentes da 
marca Novilho Nobre, do 
frigorífi co Transmeat. Já na 
linguiça cozida do frigorífi co 
FrigoSantos, de Campo Magro 
(PR), foi encontrada presença 
da bactéria Staphylococcus 
coagulase positiva.

Todos os produtos que con-
tinham problemas de saúde 
pública serão descartados, 
segundo secretário executivo 
do ministério, Eumar Novacki, 
pois não servem para nenhum 
tipo de subproduto. 

Além disso, 31 amostras 

Secretário executivo do ministério, Eumar Novacki.

Enfraqueceu 
a intenção de 
consumo em 
São Paulo 

Pesquisa do Programa de 
Administração do Varejo, da 
Fundação Instituto de Ad-
ministração (Provar- FIA), 
divulgada ontem (6), indica 
que pretendem comprar 
bens duráveis nos próxi-
mos três meses 40% dos 
consumidores paulistanos. 
O índice é o menor para o 
segundo trimestre do ano 
desde 2002, quando o per-
centual fi cou em 30,2%. No 
mesmo período de 2016, a 
expectativa era ligeiramente 
melhor: 40,2%.

De acordo com o pre-
sidente do Conselho do 
Provar, Cláudio Felisoni, as 
altas taxas de desemprego 
trazem insegurança aos 
consumidores. “Se a pessoa 
se sente insegura em man-
ter o emprego, ou se está 
desempregada e atribui uma 
chance pequena de voltar ao 
mercado de trabalho, obvia-
mente que ela se sente com 
poucas condições para voltar 
a comprar”, disse.

O economista ressaltou 
que, apesar da inadimplência 
ter registrado ligeira queda 
nos últimos meses, os níveis 
ainda estão altos. Os itens com 
maior intenção de compra são 
os eletrônicos (22%), eletro-
domésticos (21%), informáti-
ca (16%), livros (15%) e moda 
e acessórios (15%). O valor 
médio que se espera gastar 
fi cou em R$ 2,3 mil contra R$ 
2,6 mil do segundo trimestre 
do ano passado.

Com base no cenário atual, 
Felisoni acredita que o setor 
do varejo possa sofre uma 
retração de até 7% neste ano. 
“O que os números mostram 
é que há condições gerais 
melhores para o consumo 
do que aquelas que nós 
estávamos assistindo. Mas 
dentro de um quadro bas-
tante negativo. Ou seja, há 
uma melhora, mas ela não 
vai ser sufi ciente para neste 
ano assistirmos uma recupe-
ração”, avaliou (ABr).

O senador Romário (PSB-RJ) foi à tribuna fazer 
críticas ao prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo 
Crivella. Para o parlamentar, o prefeito se reve-
lou até agora um “péssimo administrador” e por 
enquanto, a seu ver, só cuidou se si, dos parentes 
e amigos. “Se eu tivesse que avaliar a gestão em 
uma única palavra, seria péssimo”, disse. 

O parlamentar criticou o pagamento de super-

salários para assessores próximos do prefeito; a 
ausência da autoridade maior do município na 
festa de carnaval deste ano e o corte de orça-
mento da Saúde. Segundo ele, apenas o Hospital 
Souza Aguiar, um dos principais do Rio, vai perder 
R$ 33 milhões. Romário reclamou também do 
fechamento de 12 das 22 vilas olímpicas da cida-
de, o que está prejudicando a vida de crianças e 

adolescentes, que precisam desses espaços para 
a prática de esportes e lazer.

“O que conhecíamos antes era um produto de 
marketing feito para ganhar a eleição. E o pior 
de tudo é que eu também acreditei e por isso 
ajudei a elegê-lo, pedindo voto para ele. Esse 
aí me enganou e se revelou um mau caráter, 
mentiroso e safado”, afi rmou (Ag.Senado).

Especialistas ouvidos na Câmara ressaltaram

a importância da prevenção.
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surto de febre amarela silvestre 
que ocorre no Brasil neste ano, 
pelas informações disponíveis 
até agora, está ligada a períodos 
de secas ou de anomalia de chu-
vas em áreas próximas a matas. 
De acordo com a especialista da 
Fiocruz, Márcia Chame, que fa-
lou aos deputados da Comissão 
de Seguridade Social da Câmara 
ontem (6); os dados ainda são 
preliminares, mas explicam, 
por exemplo, o surto ocorrido 
em 2009 no Rio Grande do Sul 
e o atual, na região central do 
País, principalmente em Minas 
Gerais.

A pesquisadora ressaltou 
a importância de capacitar 
os agentes comunitários de 
saúde, que atuam no interior 
do País, para detectar sinais da 
presença deste tipo de doença. 
“É muito importante que o 
País entenda a necessidade 
de aperfeiçoar as informações, 
principalmente as que estão no 
campo. E isso só vai ser feito 
se as pessoas que estiverem 
no campo forem capacitadas 
e puderem fazer a vigilância 

FecomercioSP

Crianças terão acesso
mais cedo a conteúdos

de português e matemática
As crianças, em todo o país, deverão ter acesso desde cedo a conteúdos de português e matemática

voz alta.
A matemática também deve-

rá estar presente na formação 
desde cedo. Até os 7 anos, 
os estudantes terão acesso a 
conteúdos de probabilidade 
e estatística. Saberão, por 
exemplo, coletar, classifi car e 
representar dados em tabelas 
simples e em gráfi cos de colu-
nas, além de classifi car eventos 
cotidianos como pouco ou 
muito prováveis, improváveis 
e impossíveis.

A Base Nacional Comum Cur-
ricular deverá ser aplicada nas 
escolas públicas e particulares 
de todo o país. No setor público, 
deverá servir de base para a 
elaboração dos currículos esta-
duais, municipais e federal, que 
deverão defi nir como as habili-
dades serão implementadas em 
sala de aula (ABr).

Aos 7 anos, no 2º ano do 
ensino fundamental, as escolas 
deverão garantir que os estu-
dantes saibam escrever bilhetes 
e cartas, em meio impresso e 

digital - e-mail, mensagem em 
rede social. Devem também 
ler, com autonomia e fl uência, 
textos curtos, com nível ade-
quado, silenciosamente e em 

Encontradas bactérias em 8 de 
302 amostras de frigorífi cos
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apresentaram problemas de 
ordem econômica, como não 
observância de critérios técni-
cos ou fraude dolosa, mas que 
não colocam em risco a saúde 
dos consumidores, segundo 
Novacki. Entre amostras es-
tavam lotes de embutidos que 
continham excesso de amido 
e ácido sórbico, um conser-
vante proibido em linguiças 
e salsichas, produzidas pelos 
frigorífi cos Souza Ramos, de 
Colombo (PR), e Peccin. Já nos 
produtos dos frigorífi cos BRF, 
de Mineiros (GO), e Frango 

DM, de Arapongas (PR), foi 
encontrado excesso de água 
no frango. 

Segundo Novacki, o ministé-
rio já iniciou os procedimentos 
para cancelamento do SIF 
dos frigorífi cos: Peccin (SIF 
825), de Jaraguá do Sul (SC); 
Peccin (SIF 2155), de Curitiba 
(PR); e Central de Carnes (SIF 
3796), de Colombo (PR). To-
das essas unidades já estão in-
terditadas e outros frigorífi cos 
podem ter o registro cassado 
à medida que as investigações 
avancem (ABr). 

Surto de febre amarela pode 
estar ligado a estiagem

no período de silêncio. Para a 
gente entender esse processo, 
senão a gente só corre na época 
dos surtos”.

Márcia Chame contou que foi 
uma enfermeira de Franciscópo-
lis, em Minas Gerais, quem deu o 
primeiro alerta sobre a possibili-
dade da doença em outubro do 
ano passado. O cidadão comum, 
segundo Márcia, pode usar um 
aplicativo da Fiocruz para en-
viar fotos ou relatar mortes ou 

mudanças de comportamento 
em animais silvestres como os 
macacos. Oriana Bezerra, repre-
sentante do Conselho Nacional 
de Saúde, disse que prevenção e 
vigilância custam dinheiro; mas 
são fundamentais. Ela citou o 
exemplo da falta de vigilância 
contra a raiva no País. Segundo 
ela, uma investigação sobre a 
morte de um animal por raiva 
pode levar a descobrir outras 
causas (Ag.Câmara).

Romário faz críticas à gestão de Crivella no Rio
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Contabilidade, a 
linguagem dos negócios

Em meio a uma crise 

econômica, com mais 

de 13 milhões de 

desempregados e várias 

empresas fechando suas 

portas no Brasil

A Contabilidade desponta 
como a ciência que tem 
como objetivo a cultura 

da variação de bens, direitos 
e obrigações que compõem 
o patrimônio de uma pessoa, 
seja ela física ou jurídica, go-
verno ou entidade do terceiro 
setor. E, ao comemorar o Dia 
do Contabilista, neste 25 de 
abril, queremos reforçar que 
existem aqueles que vinculam 
esta ciência ao mero pagamen-
to de impostos e prestação de 
contas com os fi scos das três 
esferas. 

As Ciências Contábeis são 
muito mais amplas do que isso: 
por usar números, baseados 
em atos e fatos, sua necessi-
dade, utilidade e aplicabilidade 
são imprescindíveis para a 
constituição e desenvolvimen-
to saudável dos negócios e, 
independentemente de porte 
ou segmento, um fato é certo: 
empresa nenhuma consegue 
viver e muito menos sobreviver 
sem a Contabilidade! 

Controlada por preceitos 
admitidos mundialmente, a 
Contabilidade permite que o 
gestor ou o administrador te-
nha melhor percepção do bem-
estar fi nanceiro da empresa, 
neste País, onde a maioria 
delas ainda fecha as portas 
antes de concluir cinco anos 
de vida. Destacando-se dentre 
às inúmeras áreas de atuação 
desta profi ssão, ressaltamos 
que a Contabilidade gerencial, 
que tem crescido muito nos 
últimos anos, tem por meta 
o guarnecimento de dados 
extremamente proveitosos 
e valiosos para o sucesso de 
um empreendimento, princi-
palmente quando o negócio 
está em uma fase de crise ou 
insegurança. 

Na prática, ela faz uma 
espécie de conexão entre o 
trabalho prestado, as contas 
que precisam ser pagas e a 
lucratividade da empresa, 
oferecendo, assim, um norte 
sobre qual direção tomar. Ou-
tro ramo desta ciência que vem 
crescendo é a Contabilidade 
ambiental – e não é para menos, 
já que as empresas estão cada 

vez mais preocupadas com a 
natureza e, portanto, voltando 
suas ações aos impactos am-
bientais provocados por suas 
atividades. A Contabilidade 
ambiental é responsável por 
prevenir, controlar, reduzir e 
documentar impactos, riscos 
e tudo o que diz respeito ao 
meio ambiente. 

E o que falar da Auditoria, 
fundamental para às compa-
nhias em geral por verifi car, 
com precisão, seus registros 
contábeis tendo o propósito 
de prevenir irregularidades e 
detectar fraudes e corrupção, 
problemas que têm exigido 
maior atenção dos governos, 
órgãos de controle interno e 
externo, empresas e sociedade 
como um todo? Essa ativida-
de contribui sobremaneira 
com o desenvolvimento dos 
mercados e credibilidade da 
economia.

No leque contábil há também 
as opções para análise fi nancei-
ra, feita por profi ssionais que 
tomam decisões a respeito de 
investimentos, projetos, cap-
tação de recursos, capital de 
giro e estoque; perícia contábil, 
fundamental em casos de litígio 
judicial embasado em assunto 
contábil: neste caso, o juiz ou 
as partes do processo têm de 
acionar um contador para so-
lucionar a questão; consultoria; 
assessoria; docência, entre 
vários outros ramos. 

Portanto, a Contabilidade 
é a única ciência capaz de 
informar, com integridade e 
precisão, o passado, o presente 
e, muitas vezes, até o futuro 
fi nanceiro de uma determinada 
empresa, entidade do terceiro 
setor ou órgão governamental. 
Só ela tem a habilidade de 
transformar receitas e despe-
sas em bens e patrimônio – para 
maior, é claro. 

Diante deste cenário, nós, 
do Sindicato dos Contabilistas 
de São Paulo – Sindcont-SP 
acreditamos no potencial da 
Contabilidade brasileira, no di-
namismo e na força de vontade 
dos nossos profi ssionais, uma 
vez que a área tem evoluído 
de forma notável, ganhando 
destaque em todo o mercado 
brasileiro e no internacional 
também. Parabéns pelo dia 25 
de abril, parabéns pelo Dia do 
Contabilista.  

(*) - É presidente do Sindicato 
dos Contabilistas de São Paulo – 

Sindcont-SP.

Antonio Eugenio Cecchinato (*) 

A - Santa Feira do Peixe
Entre segunda (10) e quinta-feira (13), acontece mais uma edição da tradicional 
Santa Feira do Peixe no Ceagesp. Pelo décimo segundo ano consecutivo, o 
evento, que é organizado pelos permissionários, tem como objetivo incentivar 
o consumo do pescado e promover a venda especial no varejo com promoções 
exclusivas. Entre os destaques estão a tainha e o fi lé de merluza, que poderão 
ser comprados em atacado a preços especiais. No varejo, o destaque fi ca para 
o cação a R$ 13,99 o kg. Além da grande variedade de peixes frescos, serão 
comercializados também camarões, legumes e temperos em geral. Entrada 
pelo Portão 15 do Ceagesp, com estacionamento gratuito

B - Inteligência Artifi cial
A grande quantidade de dados produzidos e a catalogação de informa-
ções para avaliação e tomada de decisões é uma realidade. Já existem 
softwares que avaliam as chances de ganhar um processo na Justiça, a 
depender de qual será o julgador. É por isso que a Faculdade de Direito 
do IDP/São Paulo acaba de lançar o primeiro curso de curta duração em 
“Ciência de dados aplicada ao Direito”. A ideia é ensinar noções de tec-
nologia e de análise de dados não só para advogados e outros operadores 
do Direito, mas também para empresários e outros interessados para 
entender como lidar com inteligência artifi cial para o processamento 
e a interpretação de dados gerados pelo grande número de processos 
judiciais e pelas complexas informações de negócios jurídicos do mundo 
corporativo. Saiba mais pelo tel. 2050.0195 ou (www.idpsp.edu.br).

C - Estágio da Cargill
A Cargill está com 120 vagas abertas para o Programa de Estágio 2017. As 
oportunidades são para estudantes de nível superior, que estejam cursando 
o último ou penúltimo ano de administração (todas as ênfases), ciências 
contábeis, agronomia, ciências biológicas, engenharia (todas as ênfases), 
medicina veterinária, zootecnia, entre outros. Durante o programa, o esta-
giário terá o acompanhamento de um tutor que será responsável por seu 
desenvolvimento, orientará suas atividades e fará as avaliações semestrais. 
Os interessados em concorrer à posição em diversas cidades brasileiras 
devem se candidatar até o dia 2 de maio pelo site (www.ciadetalentos.
com.br). Mais informações em: (www.novostalentoscargill.com.br).

D - Rock in Rio
A StubHub, líder mundial no mercado de ingressos para eventos cultu-
rais e esportivos, com operação no Brasil, é a bilheteria internacional 

autorizada para a venda de ingressos da 18ª edição do Rock in Rio, que 
já começou. Este que é um dos maiores e mais prestigiados festivais de 
música do mundo, contará com apresentações de Lady Gaga, Bon Jovi, 
Maroon 5, Justin Timberlake, The Who, Red Hot Chili Peppers, Guns N’ 
Roses, entre outros, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, nos dias 15 
a 17 e 21 a 24 de setembro. A empresa conecta as pessoas a experiências 
estimulantes e oferece uma plataforma inovadora, segura e fácil de usar, 
para comprarem seus ingressos para um dos maiores eventos musicais 
do mundo. Saiba mais em (www.stubhub.com).

E - Corrida Netshoes 
A 2ª edição da Corrida Netshoes Fun Race está chegando, mas ainda 
há tempo de se preparar para a prova mais divertida do país. Com o 
tema “Seu Novo Jeito de Correr”, acontece no domingo (23), com 
largada às 7h00, no Ibirapuera. Apresenta duas opções de percurso: 
corrida 6 km, para aqueles que são mais iniciantes na prática da corrida 
e corrida 10 km, para aqueles que já praticam a modalidade e estão 
treinados para essa distância. O primeiro passo para começar o preparo 
para a corrida é o atleta procurar um médico e fazer um check-up. 
A partir dos resultados dos exames o corredor saberá como está sua 
saúde para então iniciar a atividade física, para que na hora da prova 
o corpo já esteja acostumado com a carga de exercício. Inscrições: 
(www.netshoesfunrace.com.br).

F - Estágio no IPT
O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) abriu um novo processo de 
seleção para 91 vagas de estágio remunerado a estudantes de curso de 
nível superior e técnico de diversas áreas profi ssionais. As vagas fazem 
parte do programa de estágios, que busca criar oportunidades para os 
estudantes terem contato com situações profi ssionais reais. Os estágios 
serão realizados no campus da Cidade Universitária, e nas fi liais de São 
José dos Campos e Franca, de acordo com a especifi cação da vaga. A 
jornada de estágio será defi nida de acordo com a carga horária mínima 
publicada no aditivo disponível para cada vaga, considerando o horário 
de expediente do IPT. Informações e inscrições em: (www.ipt.br/trabalhe/
programa_de_estagio/vagas).

G - Envelhecimento Ativo 
Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP realiza no 
dia 3 de maio, das 8h00 às 18h00, o primeiro Simpósio USP Rumo ao 

Envelhecimento Ativo.  O evento será feito em parceria com o projeto 
Envelhecimento Ativo do Hospital Universitário da USP e discutirá a 
relação do envelhecimento com a memória, a saúde, a economia, a re-
siliência e o urbanismo. Dentre os participantes estão a antropóloga e 
escritora Mirian Goldenberg, o economista Eduardo Giannetti, a psicóloga 
e professora Ecléa Bosi e o arquiteto e urbanista Marcelo de Andrade 
Roméro, pró-reitor de Cultura e Extensão Universitária da USP. As ins-
crições devem ser feitas previamente no e-mail (envelhecimentoativo@
hu.usp.br) ou no tel. 3091-9183.

H - Empreendedor Social
Principal concurso de empreendedorismo socioambiental da América 
Latina e um dos mais concorridos do mundo, o Prêmio Empreendedor 
Social chega à 13ª edição. Criada em 2005 pela Folha de S. Paulo e 
Fundação Schwab, a premiação está com as inscrições abertas até 10 de 
maio para criadores de projetos inovadores, com mais de três anos de 
atuação, em áreas como Saúde, Educação, Tecnologia Assistiva e Meio 
Ambiente. Os gestores de negócios e líderes sociais que estão em fase 
inicial da iniciativa (de um a três anos), por sua vez, podem se inscrever 
para a 9ª edição do Prêmio Folha Empreendedor Social de Futuro. As 
inscrições para ambas premiações podem ser feitas pelo site (folha.com.
br/empreendedorsocial).

I - Qualidade de Ensino
Pela primeira vez acontece no Brasil a ‘Expo Estude na Nova Zelândia’, 
uma feira de educação totalmente gratuita criada pelo próprio governo 
neozelandês para atrair brasileiros interessados em estudar, e inclusive 
trabalhar durante e após os estudos, no país. A iniciativa é da Education 
New Zealand, braço do governo neozelandês responsável pela represen-
tação da educação da Nova Zelândia em âmbito internacional.  O evento 
acontece amanhã (8), das 14h00 às 19h00, no Hotel Intercontinental. Vale 
lembrar que a Educação da Nova Zelândia fi gura no topo dos melhores 
índices mundiais. O mesmo se dá em termos de segurança e qualidade 
de vida. Para participar, é necessário preencher o cadastro em: (www.
expoestudenz.com/sao-paulo/nzsp).

J - Novas Experiências
Pensando no bem-estar e em incentivos para os funcionários, a Vale 
Presente fechou parceria com o bistrô francês Paris 6, para que empresas 
clientes possam oferecer uma premiação especial e diferenciada a seus 
funcionários, parceiros e clientes. Famosa por seu cardápio de quase 
200 pratos inspirados em celebridades, bem como um ambiente acon-
chegante, o Paris 6 é um dos restaurantes mais badalados do momento 
e atende a todo tipo de paladar. O Vale Presente Paris 6 é um cartão 
pré-pago bandeirado Mastercard, para empresas interessadas. O valor 
dos cartões é defi nido pela empresa cliente, de acordo com a premiação. 
Os cartões corporativos são especiais para incentivo e premiação e RH. 
Outras informações: (www.valepresente.com.br).
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A - Santa Feira do Peixe
Entre segunda (10) e quinta-feira (13), acontece mais uma edição da tradicional 

autorizada para a venda de ingressos da 18ª edição do Rock in Rio, que
já começou. Este que é um dos maiores e mais prestigiados festivais de
música do mundo contará com apresentações de Lady Gaga Bon Jovi

Com o passar do tempo, 
aumenta a chance de interven-
ção do governo na empresa Oi. 
A afi rmação é do ministro da 
Ciência e Tecnologia, Gilberto 
Kassab, que esteve ontem (6) 
reunido com a secretária do 
Tesouro, Ana Paula Vescovi, 
no Ministério da Fazenda, em 
Brasília. “À medida em que o 
tempo passa é evidente que a 
solução está distante ou está 
havendo difi culdade. O gover-
no entende que, na medida em 
que o tempo esteja passando, 
aumenta a chance de interven-
ção”, disse o ministro.

Ele reiterou que o governo 
espera que haja uma solução 
de mercado para a empresa, 
em recuperação judicial. Mas o 
governo deve divulgar nos pró-
ximos dias uma medida provi-
sória com regras para fazer a 
intervenção. “Quando surgiu 
essa hipótese de intervenção 
em uma concessão, o governo 
despertou para ter uma legis-

Ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab.

Houve defl ação (infl ação 
negativa) de 0,38%, re-
sultado que chega a ser 

0,44 ponto percentual inferior 
ao de fevereiro: alta de 0,06%. 
Em março de 2016, a variação 
atingiu 0,43%.

Os dados relativos ao IGP-DI 
foram divulgados ontem (6), 
no Rio de Janeiro, pelo Ibre 
da FGV). 

Eles indicam que a alta acu-
mulada pelo indicador nos três 
primeiros meses do ano foi de 
0,12%. Em 12 meses, o IGP-DI 
acumula alta de 4,41%. A taxa 
de março foi calculada com base 
nos preços coletados entre 1º 
e 31 do mês de referência. O 
comportamento dos preços ao 
produtor foi decisivo para a taxa 
negativa, uma vez que os preços 
ao consumidor e da construção 
fecharam com resultado posi-
tivo. No primeiro caso, houve 
aceleração de preços frente ao 
mês imediatamente anterior e 
no segundo, desaceleração, em-
bora a taxa ainda tenha fechado 

A taxa de março foi calculada com base nos preços coletados 

entre 1º e 31 do mês de referência.

Restituição do 
Imposto de 
Renda

A Receita Federal vai abrir, 
a partir das 9h00 de hoje (7), 
consulta ao lote multiexercício 
de restituição do Imposto sobre 
a Renda da Pessoa Física refe-
rente aos exercícios de 2008 a 
2016. O crédito bancário para 
104.963 contribuintes será re-
alizado no dia 17, totalizando 
R$ 216,9 milhões. 

Desse total, R$ 84,2 milhões 
são contribuintes que tem pre-
ferência para receber: 19.043 
idosos e 1.812 pessoas com 
alguma defi ciência física ou 
mental ou moléstia grave. Os 
montantes de restituição são 
corrigidos pela taxa básica de 
juros, a Selic.

Para saber se teve a decla-
ração liberada, o contribuinte 
deverá acessar a página da 
Receita na internet ou ligar para 
o Receitafone 146. A Receita 
disponibiliza, ainda, aplicativo 
para tablets e smartphones que 
facilita consulta às declarações 
do IRPF e situação cadastral no 
CPF. Com o aplicativo é possí-
vel consultar diretamente nas 
bases da Receita informações 
sobre liberação das restituições 
do IRPF e a situação cadas-
tral de uma inscrição no CPF 
(ABr).
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Preços pelo IGP-DI fecham 
março com defl ação de 0,38%
A infl ação, medida pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), fechou março com 
forte desaceleração

a 0,89%, revertendo uma 
alta de 0,21% em fevereiro. 
O principal responsável por 
este recuo foi o subgrupo 
materiais e componentes 
para a manufatura, cuja taxa 
de variação passou de 0,81% 
para -0,7%. Já no grupo das 
Matérias-Primas Brutas, a taxa 
de variação passou de -0,51% 
em fevereiro para -1,51% em 
março, neste caso uma redução 
de preços de 1 ponto percen-
tual. Os destaques no sentido 
descendente foram: milho (em 
grão) (-4,82% para -9,63%), 
laranja (9,66% para -1,97%) 
e mandioca (aipim) (-0,03% 
para -5,06%).

Em sentido ascendente, 
minério de ferro (1,56% para 
3,41%), bovinos (-2,67% para 
-0,71%) e aves (-2,73% para 
-0,50%). Embora tenha fechado 
com variação positiva, o Índice 
de Preços ao Consumidor (IPC) 
teve desaceleração ao passar de 
0,47% em março para 0,31% no 
mês anterior (ABr).

com variação positiva.
Principal responsável pelo 

defl ação do IGP-DI, o Índice 
de Preços ao Produtor Amplo 
(IPA) acusou infl ação nega-
tiva de 0,9 ponto percentual, 
ao passar de uma defl ação de 
0,12% em fevereiro para 0,78% 
em março. O IPA responde por 
60% dos preços do IGP-DI. 

A redução de quase 1 ponto 
percentual entre fevereiro e 
março foi puxada pelos grupos 
Bens Intermediários e Matérias-
Primas Brutas, embora todos 
os três grupos componentes 
do IPA tenham fechado com 
variação negativa.

No caso dos Bens Inter-
mediários a defl ação chegou 

Kassab: cresce a chance de 
‘intervenção’ na Oi

lação mais ampla, porque temos 
hoje diversas concessões no 
Brasil e o que está acontecendo 
eventualmente pode acontecer 
em outra concessão. Mas, por 
ser ampla, precisa ser elaborada 
com muito cuidado. O capital 
privado precisa ter segurança. 
Não pode achar que o governo 
pode, a qualquer momento, 

intervir”, disse.
O Grupo Oi, que detém o 

maior número de clientes de 
telefonia fi xa do país, entrou 
com pedido de recuperação 
judicial em junho de 2016. O 
processo tramita na 7ª Vara 
Empresarial do Rio de Janeiro 
e envolve sete empresas acio-
nistas da companhia (ABr).
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Terceirização pode
ajudar a criar novos
postos de trabalhos

A aprovação do projeto 

de terceirização é um 

passo importante para 

o rejuvenescimento das 

relações trabalhistas

Uma legislação que regu-
lamenta a atividade de 
terceirização entrega a 

segurança jurídica necessária 
para empregadores e empre-
gados, possibilitando a geração 
de novas oportunidades de 
trabalho e renda. As relações 
trabalhistas, no Brasil, são 
extremamente protecionistas, 
desatualizadas e refl etem uma 
realidade de quase um século 
atras, o que tornam o varejista, 
um verdadeiro herói. 

A proposta aprovada fl exi-
biliza a terceirização e regula-
menta a prestação de serviços 
temporários. Ela amplia a 
possibilidade de oferta desses 
serviços tanto para atividades-
meio (que incluem funções 
como limpeza, vigilância, 
manutenção e contabilidade), 
quanto para atividades-fim 
(que inclui as atividades es-
senciais e específi cas para o 
ramo de exploração de uma de-
terminada empresa).Também 
amplia o uso de trabalho tem-
porário dos atuais três meses 
para seis meses, prorrogáveis 
por mais 90 dias, medidas ex-
celentes para um varejo que 
acredita no crescimento do 
mercado.

No varejo há um represa-
mento das oportunidades de 
trabalho, o varejista é grande 
parte das vezes o primeiro 
empregador: é o varejista que 
ensina o empregado, dá-lhe 
valores da relação empregado/
empresário, de cidadania, de 
atendimento; toda a formação 
e informação de mercado de 
trabalho é ônus das empresas 
de varejo. No entanto a legis-
lação anterior contribuía para 
uma precarização dessa rela-
ção e um ônus desproporcional 
entre o dever do empresário e 
o direito do empregado.

O medo da legislação traba-
lhista refl ete, diretamente, no 
preço dos produtos e serviços 
comercializados, fazendo com 
que os empregadores deixam 
de contratar por medo de te-
rem de aumentar em demasia 
os seus produtos e serviços, 
pela provisão necessária em 
caso de uma demissão. A ter-
ceirização regulamenta o que 
já ocorre há cerca de 20 anos, 
quer seja no setor privado 
como no público e dessa for-
ma não há de se falar em uma 
“precarização do emprego”, 
entendemos que a segurança 
jurídica, ora imposta, reduz 
riscos, aumenta a competitivi-
dade e servirá como promotora 
da geração mais empregos. 

No varejo a terceirização 
garante um movimento refl exo 
positivo, qual seja: a especiali-
zação da mão de obra  que mais 
bem preparada busca melhor 
remuneração. Não se obser-
va, na prática, que nenhum 
direito do empregado tenha 
sido removido, apenas facili-
tando a contratação e assim 
melhorando a atual situação 
do desemprego que assola o 
pais e que atinge a economia 
de forma tão negativa.

Segundo estudo realizado 
pela Deloitte, em parceria com 
a CNI, o Brasil, dentro de 17 
países pesquisados, é o único 
que segrega atividades em 
meio e fi m. Essa pesquisa, teve 
como objeto, dentro outros, 
países como: Colômbia, Peru, 
China Alemanha e Bélgica. 
Mais uma vez se comprova 
que, o que existe somente no 
Brasil, diferente de jabuticaba, 
não pode estar correto.

Finalizando, devemos en-
tender que estamos no século 
XXI, onde os empreendi-
mentos vencedores são os 
horizontalizados e não aqueles 
verticalizados.

(*) - É contador e diretor da Federação 
das Câmaras de Dirigentes Lojistas 

do Estado de São Paulo, entidade que 
representa 150 mil lojistas e possui 

mais de 90 CDLs no estado.

Roberto Folgueral (*)

Dinheiro 
do Sistema 

S para a 
seguridade

O senador Ataídes Oli-
veira (PSDB-TO) defendeu 
ontem (6) a aprovação do 
projeto que destina 30% dos 
recursos arrecadados pelo 
Sistema S para o fi nancia-
mento da seguridade social. 
O parlamentar lamentou 
que nove senadores tenham 
retirado assinatura de um 
requerimento de urgência 
para a votação da matéria.

Após observar que o Sis-
tema S é o sexto maior or-
çamento da União, Ataídes 
afi rmou que as entidades 
por ele abrangidas não 
cumprem a fi nalidade de 
qualifi car a mão de obra e 
levar lazer e saúde para os 
trabalhadores. Citando da-
dos do Tribunal de Contas 
da União e do Ministério da 
Transparência, o senador 
disse que o Sistema S tem 
R$ 22 bilhões aplicados no 
mercado fi nanceiro.

Ataídes acusou o Sistema 
S de construir prédios e alu-
gá-los para diversos órgãos 
do governo federal. Um dos 
prédios teria sido alugado 
para a Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional por R$ 
19,7 milhões ao ano. Outro, 
para o Departamento de 
Patrimônio da União, por 
R$ 15,1 milhões ao ano. “Ou 
seja, eles pegaram o dinhei-
ro do povo para qualifi car a 
mão de obra, levar lazer e 
saúde para o nosso trabalha-
dor, construíram os prédios 
e agora estão alugando para 
o povo novamente” (Ag.
Senado).

O ex-deputado federal André 
Vargas foi condenado a quatro 
anos e meio de prisão em regime 
fechado por lavagem de dinhei-
ro. A sentença foi publicada 
ontem (6) pelo juiz Sergio Moro, 
responsável pelos processos 
em primeira instância da Ope-
ração Lava Jato. É a segunda 
condenação de Vargas dentro 
da operação. Também foi esti-
pulada uma multa equivalente 
a R$ 492,5 mil a ser paga por 
Vargas. O ex-deputado também 
está impedido de assumir cargo 
ou função pública pelo dobro 
do tempo da pena, ou seja, 
nove anos. 

Vargas está preso desde abril 
do ano passado no Complexo-
Médico Penal em Pinhais, re-
gião metropolitana de Curitiba. 
A denúncia do MPF havia apon-
tado que André Vargas adquiriu 
um imóvel em Londrina, com 

recursos criminosos recebidos 
através de propina. Segundo os 
procuradores, o ex-deputado 
teria recebido auxílio do ir-
mão, Leon Vargas, e da esposa, 
Eidilaira Soares Gomes, para 
comprar a residência.

Moro julgou parcialmente 
procedente a denúncia do MPF. 
Eidilaira foi absolvida por falta 
de provas, enquanto André 
e Leon foram condenados. O 
irmão do ex-deputado foi sen-
tenciado a três anos de prisão 
e ao pagamento de multa de 
R$ 15,7 mil. André Vargas foi 
cassado em 2014 pela Câmara. 
Os parlamentares decidiram 
condená-lo por envolvimento 
em negócios com o doleiro 
Alberto Youssef, preso pela 
Polícia Federal na Operação 
Lava Jato por participação em 
um esquema de lavagem de 
dinheiro (ABr).

André Vargas foi cassado em 2014 pela Câmara dos Deputados.

O projeto estabelece, 
entre outros pontos, pu-
nição para o trafi cante 

de pessoas, ao tipifi car como 
crime a ação de quem promove 
a entrada ilegal de estrangeiros 
em território nacional ou de 
brasileiro em país estrangeiro. 
A pena prevista é de reclusão 
de dois a cinco anos, além de 
multa.

A proposta concede ainda 
anistia na forma de residência 
permanente aos imigrantes 
que, se ingressados no Brasil 
até 6 de julho de 2016, façam o 
pedido até um ano após o início 
de vigência da lei, independen-
temente da situação migratória 
anterior. A moradia no Brasil 
é autorizada para os casos 
previstos de visto temporário 
e também para o aprovado em 
concurso; para benefi ciário de 
refúgio, de asilo ou de proteção 
ao apátrida; para quem tiver 
sido vítima de tráfi co de pes-
soas, de trabalho escravo ou 
de violação de direito agravada 

Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), à esquerda, relatou o 

substitutivo da Câmara na reunião da CRE de ontem (6).

Senador Reguffe (sem partido-DF).

O senador Reguffe (sem 
partido-DF) classifi cou como 
inaceitáveis as emendas 
aprovadas de última hora 
pela Câmara à regulamen-
tação do Uber no Brasil. 
Após afi rmar que seu lado 
é o do consumidor, o parla-
mentar disse ontem (6) que, 
quanto mais concorrência, 
melhor para o usuário. Re-
guffe manifestou-se contra 
a exigência de autorização 
prévia para atuação do Uber 
e a eliminação do caráter 
privado do serviço.

Reguffe disse que, diante 
da concorrência,  cabe aos 
taxistas melhorar a qualidade 
do serviço e reduzir os preços. 
Entretanto, o senador defen-
deu a cobrança de tributos do 
Uber. O senador declarou-se 
contrário também ao projeto 
sobre abuso de autoridade e 
às emendas à proposta que 
acaba com o foro privilegiado. 

O senador Alvaro Dias (PV-
PR) cobrou do procurador-
geral da República, Rodrigo 
Janot, o parecer referente a 
seu mandado de segurança que 
questiona a constitucionalidade 
do fatiamento do julgamento do 
impeachment da ex-presidente 
Dilma Rousseff. No dia 31 de 
agosto do ano passado, após a 
decisão de afastá-la do cargo 
por crime de responsabilidade, 
o Plenário do Senado poupou 
Dilma da perda dos direitos 
políticos por 8 anos.

Para o senador o Brasil precisa 
superar este “impasse” e espe-
cialmente evitar que se torne 
“jurisprudência” o fatiamento 
de processos de impeachment. 
O mandado de segurança é rela-
tado no STF pela ministra Rosa 
Weber, que foi quem solicitou 
o parecer da PGR. Alvaro disse 
também de que o ministro da 
Educação, Mendonça Filho, es-
taria deixando de cumprir a Lei 
de Acesso à Informação (LAI) 
ao não responder a um requeri-
mento de informações enviado 

José Cruz/ABr
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Projeto de nova Lei de Migração 
segue para o Plenário do Senado
O Brasil pode contar em breve com uma nova lei de Migração. A Comissão de Relações Exteriores do 
Senado aprovou ontem (6) proposta que defi ne os direitos e os deveres do migrante e do visitante no 
Brasil; regula a entrada e a permanência de estrangeiros; e estabelece normas de proteção ao brasileiro 
no exterior

A residência poderá ser nega-
da ainda se a pessoa interessada 
tiver sido expulsa do Brasil an-
teriormente, se tiver praticado 
ato de terrorismo ou estiver 
respondendo a crime passível de 
extradição, entre outros.

Na Comissão, o substitutivo 
foi relatado por Tasso Jereissati 
(PSDB-CE), que deu parecer 
favorável à matéria e apresen-
tou algumas alterações. Na 
avaliação dele, “a estrutura da 
proposição parte da consagra-
ção do migrante como sujeito 
de direitos e de garantias, a con-
siderar a mobilidade humana 
como um todo, o que signifi ca 
contemplar o imigrante, o emi-
grante e o visitante”.

Entre as mudanças propostas 
por Tasso está a retirada de um 
inciso que inclui a proteção ao 
mercado de trabalho nacional. 
Para ele, “essa diretriz é dúbia”, 
pois o mercado de trabalho não 
deve ser fechado e a migração 
é um fator de seu desenvolvi-
mento (Ag. Senado).

por sua condição migratória; a 
quem já tiver possuído a nacio-
nalidade brasileira e não desejar 
ou não reunir os requisitos para 
readquiri-la.

A medida determina que todo 
imigrante detentor de visto 
temporário ou de autorização 
de residência seja identifi cado 
por dados biográfi cos e biomé-

tricos. A proposta prevê ainda 
exceções para os casos de 
repatriação, como pessoa em 
situação de refúgio ou apátrida 
e menores de 18 anos desacom-
panhados ou separados de suas 
famílias, além de repatriação 
para nação ou região que possa 
apresentar risco à vida, segu-
rança ou integridade.

Reguffe defende Uber e critica 
projeto do abuso de autoridade

No caso do abuso de autoridade, 
ele defendeu a proposta alter-
nativa sobre o assunto encami-
nhada pela Procuradoria-Geral 
da República.

O foro privilegiado, segundo 
Reguffe, transformou-se em 
instrumento de impunidade. 
Com mais de 90 mil processos, 

o STF, na avaliação do parla-
mentar, não tem condições de 
julgar tudo o que chega à sua 
pauta. Por isso, ele defendeu a 
simples extinção do chamado 
foro por prerrogativas, com 
julgamento de crimes comuns 
das autoridades na primeira 
instância (Ag.Senado).

Senador cobra posição da PGR 
sobre direitos políticos de Dilma

Senador Alvaro Dias (PV-PR).
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por ele em relação às atividades 
da Universidade da Integração 
Latino-Americana (Unila). 

O senador reclama que a 
Unila, cuja sede fi ca em Foz 
do Iguaçu (PR), é vítima de 
uma “crise permanente desde a 
construção do primeiro prédio”, 
além de ainda ser criticada devi-
do a seu “funcionamento atípi-
co”. Alvaro quer saber quantos 
alunos e docentes estão na 

Unila, assim como o processo 
de seleção em ambos os casos. 
Ele também cobra informações 
relativas à nacionalidade dos 
estudantes e professores, de-
talhando a quantidade país por 
país, e se a titulação do corpo 
docente estaria totalmente 
chancelada pelo Ministério. 
Ele ainda cobra informações 
relativas ao orçamento da Unila 
(Ag.Senado).

Ex-deputado
André Vargas é

condenado na Lava Jato

O Conselho da União Europeia (UE) impôs 
ontem (6) novas sanções à Coreia do Norte 
ao considerar que Pyongyang “constitui 
uma grave ameaça à paz e à segurança 
internacional da região e além”, depois que 
o regime norte-coreano lançou um novo 
míssil balístico nas águas do Mar do Japão. 
“A UE pede de novo que a Coreia do Norte 
retome um diálogo crível e signifi cativo com 
a comunidade internacional, que cesse suas 
provocações e que abandone todas as armas 
e programas nucleares existentes”, declarou, 
em comunicado, o Conselho da UE.

As novas sanções europeias proíbem o 
investimento em setores como indústria 
armamentista convencional, metalúrgica, 
metalúrgica e aeroespacial, informou 
em comunicado o Conselho da UE, que 
representa os países-membros da União 
Europeia. “O Conselho também acordou 
proibir a prestação de determinados ser-
viços a pessoas ou entidades da Coreia 
do Norte, como serviços de informática 
e serviços relacionados à mineração e a 
fabricação na indústria química e mineira”, 
informou o órgão da UE.

Além disso, o Conselho decidiu acres-
centar quatro pessoas à lista de indivíduos 
sobre os quais pesam medidas restritivas da 
União Europeia, ao considerar que as mes-
mas “promovem e apoiam” os programas 
norte-coreanos relacionados com os mísseis 
balísticos e outras armas de destruição em 
massa. Com essas quatro incorporações, a 
lista “negra” europeia que limita a capaci-
dade de movimento no  território da UE já 
tem 41 pessoas, às quais se somam sete en-
tidades que tiveram seus ativos congelados, 
resumiu o Conselho (Agência EFE).

UE impõe novas sanções à Coreia do Norte

Divulgação
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Nota         Controladora           Consolidado
Ativo explicativa      2016     2015      2016      2015
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5  52.150  41.890  63.531  48.299
Contas a receber de clientes 7  786  1.539  2.983  2.981
Estoques 8  8.024  1.254  8.024  1.254
Impostos a recuperar 9  1.053  1.005  3.094  2.676
Instrumentos financeiros 27  2.081  -  2.081  -
Outros ativos        953        762     1.676     1.176
Total do ativo circulante    65.047    46.450    81.389    56.386

Não Circulante
Realizável a longo prazo:
 Contas a receber de clientes 7  631  631  631  631
 Títulos e valores mobiliários 6  2.084  1.880  2.272  1.880
 Outros créditos -
  partes relacionadas 10  -  -  132  391
 Imposto de renda e
  contribuição social diferidos 11.b  10.514  7.390  21.235  10.679
 Outros ativos 159  377  121  377
Investimentos 12  78.383  82.376  63  63
Imobilizado 13  144.551  148.257  268.678  279.032
Intangível 14     4.858     2.795  104.960  114.840
Total do ativo não circulante  241.180  243.706  398.092  407.893

Total do Ativo  306.227  290.156  479.481  464.279

NOVNOVNOVNOVNOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRÍCOLA S.A.AAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRÍCOLA S.A.AAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRÍCOLA S.A.AAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRÍCOLA S.A.AAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRÍCOLA S.A.
CNPJ Nº 09.077.252/0001-93

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2016 e 2015
Demonstrações do Resultado para os Exercícios

Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015
(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro (prejuízo) básico por ação)

Nota        Controladora         Consolidado
explicativa     2016     2015     2016     2015

Receita Líquida 24  56.916  59.339  70.273  83.194
Custo das mercadorias vendidas 25  (21.668)  -  (21.147)  -
Custo dos serviços prestados 25  (26.233)  (24.512)  (49.632)  (46.315)
Lucro (Prejuízo) Bruto  9.015  34.827  (506)  36.879
Receitas (Despesas) Operacionais
Gerais e administrativas 25  (25.216)  (32.249)  (28.780)  (34.177)
Outras receitas (despesas)
 operacionais, líquidas 25  18.273  (489)  18.272  (487)
Equivalência patrimonial 12  (11.287)  (3.143)          -           -
Lucro (Prejuízo) Antes do
 Resultado Financeiro  (9.215)  (1.054)  (11.014)  2.215
Resultado Financeiro
Receitas financeiras 26  11.915  4.474  13.694  6.904
Despesas financeiras 26     (5.514)    (5.443)   (16.697)   (14.325)

  6.401      (969)    (3.003)   (7.421)
Prejuízo Antes do Imposto  de
 Renda e da Contribuição Social  (2.814)  (2.023)  (14.017)  (5.206)
Imposto de Renda e Contribuição
 Social Correntes 11.a  -  (10)  -  (10)
Imposto de Renda e
 Contribuição Social Diferidos 11.b     3.482        (545)    10.914      1.591
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício  668  (2.578)  (3.103)  (3.625)
Atribuível aos Acionistas Controladores - -  668  (2.578)
Atribuível Aos Acionistas Não
 Controladores - -  (3.771)  (1.047)
Lucro (Prejuízo) Básico Por Ação-R$ 23  0,004  (0,015)  (0,018)  (0,021)

Passivo e Nota      Controladora       Consolidado
 Patrimônio Líquido explicativa       2016      2015      2016      2015
Circulante
Fornecedores 15  815  1.103  1.161  2.785
Empréstimos e financiamentos 16  36.708  16.406  82.312  55.322
Obrigações fiscais, trabalhistas e sociais 17  4.835  4.972  5.978  5.796
Adiantamentos de clientes 18  6.738  1.867  6.738  1.946
Contas a pagar pela concessão
  - fixo e variável 19  -  -  2.939  1.827
Instrumentos financeiros 27  256  -  256  -
Outros passivos 20 e 21    1.483     2.139    2.556     3.529
Total do passivo circulante   50.835   26.487 101.940    71.205
Não Circulante
Contas a pagar por aquisição de ativos  1.152  1.152  1.152  1.152
Empréstimos e financiamentos 16  38.379  48.055  100.524  104.133
Contas a pagar pela
 concessão - fixo e variável 19  -  -  36.316  45.670
Outros passivos 20 e 21           -           -           -        198
Total do passivo  não circulante  39.531   49.207 137.992  151.153
Patrimônio Líquido
Capital social 22 231.031 231.031  231.031  231.031
Reservas de capital 22 8.328 8.328  8.328  8.328
Resultados abrangentes  510  (229)  510  (229)
Prejuízos acumulados  (24.008)  (24.668)  (24.008)  (24.668)
Total do patrimônio líquido
 dos acionistas controladores 215.861 214.462 215.861 214.462
Participação dos acionistas não controladores           -           -  23.688   27.459
Total do patrimônio líquido  215.861  214.462  239.549  241.921
Total do Passivo e   Patrimônio Líquido 306.227 290.156 479.481  464.279

Demonstrações do Resultado Abrangente para os Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Em milhares de reais - R$)

       Controladora         Consolidado
    2016     2015     2016     2015

Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício  668  (2.578)  (3.103)  (3.625)
Outros resultados abrangentes
 Item que não poderá ser reclassificado
  para o resultado
 Ajuste de avaliação patrimonial  (Deemed cost)  8  6  8  6
 Item a ser posteriormente  reclassificado para o resultado
 Ajuste de conversão e variação  em controladas  38  -  38  -
 Ganho em operações de hedge        693         -      693           -
Resultado Abrangente
 Total do Exercício  1.407  (2.572)  (2.364)  (3.619)
Atribuível Aos Acionistas Controladores - -  1.407  (2.572)
Atribuível Aos Acionistas  não Controladores - -  (3.771)  (1.047)

       Controladora         Consolidado
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais     2016    2015      2016    2015
Prejuízo antes do imposto de renda
  e da contribuição social (2.814) (2.023) (14.017) (5.206)
Ajustes para conciliar o prejuízo antes
  do imposto de renda e da contribuição
   social com o caixa líquido gerado pelas
 (aplicado nas) atividades operacionais:
Provisões (214) (102) 40 (42)
Depreciação e amortização 7.480 6.605 21.491 15.640
Custo residual do ativo imobilizado baixado 320 1.605 1.038 3.336
Equivalência patrimonial 11.287 3.143 - -
Juros e encargos financeiros sobre
  empréstimos e financiamentos 4.290 4.426 14.159 13.186
Variação cambial sobre empréstimos
  e financiamentos (2.137) - (2.137) -
Perda com instrumentos financeiros (774) - (774) -
Redução(aumento) nos ativos operacionais:
 Contas a receber de clientes 968 4.347 (2) 2.905
 Estoques (6.770) (678) (6.770) (678)
 Impostos a recuperar (48) (453) (418) (524)
 Outros ativos 27 (399) (244) (269)
Aumento(redução) nos passivos operacionais:
 Fornecedores (288) (206) (1.624) (110)
 Obrigações fiscais, trabalhistas  e sociais (137) 109 182 117
 Adiantamentos de clientes 4.871 (376) 4.792 (297)
 Outros passivos     (656)       (10)   (4.206)    1.240
Caixa originado das operações 15.405 15.988 11.510 29.298
Pagamento de juros e encargos financeiros
 sobre empréstimos e financiamentos  (4.085) (4.350) (12.358) (10.286)
Caixa líquido gerado pelas(aplicado nas)
  atividades operacionais 11.320  11.638      (848) 19.012
Fluxo de Caixa das Atividades  de Investimento
Aumento em investimentos (7.256) - - (57)
Títulos e valores mobiliários (204) 10.968 (392) 36.419
Aumento de imobilizado e intangível (6.157) (5.461) (7.504) (24.860)
Outros créditos - partes relacionadas          -      734       259       403
Caixa líquido gerado pelas(aplicado nas)
  atividades de investimento (13.617)    6.241   (7.637)   11.905
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Aumento de capital de acionistas - 28.600 - 28.600
Captação de empréstimos 45.150 - 89.011 11.000
Pagamento de empréstimos e financiamentos (32.593) (5.141) (65.294) (25.343)
Caixa líquido gerado pelas
 atividades de financiamento 12.557 23.459 23.717 14.257
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa 10.260 41.338 15.232 45.174
Caixa e Equivalentes de Caixa
No início do exercício 41.890 552 48.299 3.125
No fim do exercício  52.150  41.890  63.531   48.299
Aumento de Caixa e Equivalentes  de Caixa 10.260 41.338 15.232 45.174

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015

(Em milhares de reais - R$)

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2016  e de 2015
 (Em milhares de reais - R$)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

                 Reservas de Capital   Outros resultados abragentes
Plano Ajuste Ganho Ajuste Partici-

de de ava- (perdas) de con- Total dos pação dos
Ágio de opção liação em ope- versão acionista acionistas

Nota Capital subs-  de patri- rações- em con- Prejuizos contro- não con-
explicativa    social   crição   ações    monial  de hedge troladas Acumulados    ladores     troladores      Total

Saldos em 31 de Dezembro de 2014  202.431  8.092  236  (235)  -  -  (22.084)  188.440  28.506  216.946
Aumento de capital 22  28.600  -  -  -  -  -  -  28.600  -  28.600
Aumento de capital em controlada 22  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Pagamento baseado em ações 29  -  236  (236)  -  -  -  -  -  -  -
Prejuízo do exercício  -  -  -  -  -  -  (2.578)  (2.578)  (1.047)  (3.625)
Outros resultados abrangentes-
Item que não poderá ser reclassificado para o resultado
Ajuste de avaliação patrimonial  -  -  -  6  -  -  (6)  -  -  -
Saldos em 31 de Dezembro de 2015  231.031  8.328  -  (229)  -  -  (24.668)  214.462  27.459  241.921
Lucro (prejuízo) do exercício  -  -  -  -  -  -  668  668  (3.771)  (3.103)
Outros resultados abrangentes
 Item que não poderá ser reclassificado para o resultado
 Ajuste de avaliação patrimonial  -  -  -  8  -  -  (8)  -  -  -
 Item a ser posteriormente  reclassificado para o resultado
 Ajuste de conversão e variação em controladas no exterior  -  -  -  -  -  38  -  38  -  38
 Ganho (perda) em operações de hedge  -  -  -  -  693  -  -  693  -  693
Saldos em 31 de Dezembro de 2016  231.031  8.328  -  (221)  693  38  (24.008)  215.861  23.688  239.549

Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, a análise do vencimento de saldos de contas a
receber de clientes é a seguinte:
           Controladora            Consolidado
 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15
A vencer 786 1.207 2.983 2.649
Vencidos:
Até 30 dias - 314 - 314
Entre 31 e 60 dias - 4 - 4
Entre 91 e 120 dias - 1 - 1
Entre 121 e 180 dias - 12 - 12
Entre 181 e 365 dias - 222 - 222
Acima de 365 dias 633 631 633 631
Total 1.419 2.391 3.616 3.833
8. Estoques Controladora e Consolidado

      31/12/16      31/12/15
Estoque próprio para revenda 6.707 -
Material de uso/consumo 1.317 1.254
Total 8.024 1.254
Os estoques de material de uso e consumo representam R$360 (R$61 em 31 de dezem-
bro de 2015) de “silobags” para armazenagem de grãos e R$957 (R$1.193 em 31 de
dezembro 2015) de lenha para queima em fornalhas. Já os estoques de mercadoria para
revenda representavam R$6.667 de açúcar e R$40 de soja em grãos. Os estoques de
produtos de clientes representam R$3.974 de soja e R$114 de milho em grãos
(R$11.065 de soja e R$36.717 de milho em grãos em 31 de dezembro de 2014) e são
contabilizados em contas de compensação, apenas para controle. A Companhia possui
seguro contra perda sobre esses ativos (conforme mencionado na nota explicativa nº 29),
e mantém controle rigoroso sobre os saldos detidos em seu armazém.
9. Impostos a Recuperar           Controladora            Consolidado
 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF(*) 984 840 2.556 2.114
Imposto de Renda Pessoa  Jurídica - IRPJ
  e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
    - CSLL pagos para estimativas - - 369 199
Imposto sobre Circulação de
  Mercadorias e Serviços - ICMS 30 118 33 121
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS 3 3 63 63
Programa de Integração Social - PIS, Contribuição
  para o Financiamento da Seguridade Social
   - Cofins, CSLL e Imposto Sobre Serviços - ISS 36 44 73 179
Total 1.053 1.005 3.094 2.676
(*)Refere-se à retenção na fonte das operações de aplicações financeiras e serviços pres-
tados. 10. Outros Créditos - Partes Relacionadas: Os saldos entre partes relacionadas
são apresentados a seguir:           Consolidado

31/12/16 31/12/15
Créditos de partes relacionadas - consórcio 132 391
Total 132 391
A remuneração da Administração da Companhia referente ao exercício de 2016 foi de R$
4.085 (R$3.307 em 2015). 11. Imposto de Renda e Contribuição Social - Correntes e
Diferidos: a) Correntes: O imposto de renda é calculado com base na alíquota de 15%,
acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$240, e a contribui-
ção social é calculada à alíquota de 9%.          Controladora           Consolidado
 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15
Prejuízo antes do imposto de  renda (IRPJ)
 e da contribuição social (CSLL) (2.814) (2.023) (14.017) (5.206)
Alíquota combinada de IRPJ e CSLL 34% 34% 34% 34%
Expectativa de crédito de IRPJ e CSLL 957 688 4.766 1.770
Diferenças permanentes:
Equivalência patrimonial (3.847) (1.069) - -
Multa rescisória 6.341 - 6.341 -
Outras 31 (174) (193) (189)
IRPJ e CSLL creditados (debitados)
 ao resultado do exercício 3.482 (555) 10.914 1.581
b) Diferidos           Controladora            Consolidado
Ativo: 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15
Prejuízo fiscal e base negativa
 da contribuição social 15.367 9.287 30.075 16.275
Outras provisões - diferenças temporárias 1.413 1.832 1.906 2.372
Adoção do custo atribuído -
  ajuste de avaliação patrimonial 118 118 118 118
Total 16.898 11.237 32.099 18.765
Passivo:
Capitalização de despesa financeira
 sobre empréstimos para aquisição de ativo - - 3.647 3.828
Variação cambial - não realizada 938 - 938 -
Ganhos com instrumentos financeiros
 - não realizado 357 - 357 -
Adoção do custo atribuído/depreciação
 da vida útil 5.089 3.847 5.922 4.258
Total 6.384 3.847 10.864 8.086
Imposto de renda e contribuição
  social diferidos, líquidos 10.514 7.390 21.235 10.679
Os créditos reconhecidos sobre prejuízos fiscais e bases negativas da contribuição social
estão suportados por projeções de resultados tributáveis futuros, com base em estudos
técnicos de viabilidade. Esses estudos consideram a perspectiva de lucratividade futura,
permitindo uma estimativa de recuperação dos créditos em um período não superior a dez
anos. Os demais créditos, que têm por base diferenças temporárias, principalmente contin-
gências fiscais, provisões para bônus e provisão para perdas, foram reconhecidos confor-
me a expectativa de realização.
Exercício        R$
2018 1.431
2019 3.034
2020 6.885
2021 5.548
Total 16.898
12. Investimento em Controladas: As principais informações das controladas Terminal
Corredor Norte S.A. (TCN) e Joftur Trading S.A. estão detalhadas a seguir:
                                                                                               Controladora                   .
                                                                   31/12/16              . 31/12/15

 Joftur Trading       TCN        TCN
Percentual de participação 100% 75% 75%
Total do ativo 7.412 244.263 256.499
Total do passivo 53 149.512 146.664
Receita líquida - 14.067 23.855
Patrimônio líquido 7.320 94.751 109.835
Lucro (prejuízo) do exercício 26 (15.084) (4.190)
Saldo do investimento 7.320 71.063 82.376
Equivalência patrimonial do exercício 26 (11.313) (3.143)
A movimentação do investimento em controladas no exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2016 é como segue:
 Joftur Trading       TCN       Total
Saldo em 31 de dezembro de 2014 - 85.519 85.519
Equivalência patrimonial - (3.143) (3.143)
Saldo em 31 de dezembro de 2015 - 82.376 82.376
Aporte de capital 7.294 - 7.294
Variação cambial 38 - 38
Equivalência patrimonial 26 (11.313) (11.287)
Saldo em 31 de dezembro de 2016 7.320 71.063 78.383
13. Imobilizado            Controladora

31/12/16 31/12/15
Depreciação

    Custo   acumulada Líquido Líquido
Terrenos 4.295 - 4.295 4.295
Edifícios e instalações 86.471 (6.573) 79.898 80.172
Máquinas e equipamentos 64.160 (13.614) 50.546 53.470
Veículos 1.878 (586) 1.292 816
Móveis e utensílios 1.371 (396) 975 571
Equipamentos de informática 2.197 (1.147) 1.050 380
Obras em andamento 1.666 - 1.666 3.391
Instalações 5.902 (1.073) 4.829 5.162
Total 167.940 (23.389) 144.551 148.257
                                                                                           Consolidado

31/12/16 31/12/15
Depreciação

    Custo   acumulada Líquido Líquido
Terrenos 4.835 - 4.835 4.835
Edifícios e instalações 141.553 (11.334) 130.219 132.837
Máquinas e equipamentos 101.775 (17.314) 84.461 89.108
Veículos 1.950 (594) 1.356 887
Móveis e utensílios 1.695 (443) 1.252 775
Equipamentos de informática 3.517 (1.605) 1.912 1.365
Obras em andamento 2.772 - 2.772 9.222
Instalações 46.918 (5.047) 41.871 40.003
Total 305.015 (36.337) 268.678 279.032
A movimentação do imobilizado nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 31
de dezembro de 2016 é como segue:

             Controladora
 Transfe-
Custo: 31/12/14 Adições Baixas rências 31/12/15
Terrenos 5.147 - (852) - 4.295
Edifícios 84.433 8 (25) 519 84.935
Máquinas e equipamentos 62.331 643 (189) 781 63.566
Veículos 95 522 (95) 390 912
Móveis e utensílios 951 32 (3) 13 993
Equipamentos de computação 1.048 152 - 8 1.208
Obras em andamento (a) 1.840 3.987 (9) (2.427) 3.391
Instalações 5.419 178 (414) 716 5.899
Subtotal 161.264 5.522 (1.587) - 165.199
Depreciação acumulada:
Edifícios e instalações (2.975) (1.789) 1 - (4.763)
Máquinas e equipamentos (6.608) (3.493) 5 - (10.096)
Veículos (40) (97) 41 - (96)
Móveis e utensílios (310) (112) - - (422)
Equipamentos de informática (566) (262) - - (828)
Instalações (407) (358) 28 - (737)
Subtotal (10.906) (6.111) 75 - (16.942)
Total 150.358 (589) (1.512) - 148.257

              Controladora
 Transfe-
Custo: 31/12/15 Adições Baixas   rências 31/12/16
Terrenos 4.295 - - - 4.295
Edifícios e instalações 84.935 66 - 1.470 86.471
Máquinas e equipamentos 63.566 349 (30) 275 64.160
Veículos 912 745 - 221 1.878
Móveis e utensílios 993 559 (246) 65 1.371
Equipamentos de computação 1.208 301 (96) 784 2.197
Obras em andamento (a) 3.391 2.199 (109) (3.815) 1.666
Instalações 5.899 4 (1) - 5.902
Subtotal 165.199 4.223 (482) (1.000) 167.940
Depreciação acumulada:
Edifícios e instalações (4.763) (1.810) - - (6.573)
Máquinas e equipamentos (10.096) (3.535) 17 - (13.614)
Veículos (96) (490) - - (586)
Móveis e utensílios (422) (119) 145 - (396)
Equipamentos de informática (828) (319) - - (1.147)
Instalações (737) (336) - - (1073)
Subtotal (16.942) (6.609) 162  - (23.389)
Total 148.257 (2.386) (320) (1.000) 144.551
                                                                                   Consolidado
 Transfe-
Custo: 31/12/14 Adições Baixas   rências 31/12/15
Terrenos 5.574 - (852) 37 4.759
Edifícios e instalações 84.435 8 (32) 55.447 139.858
Máquinas e equipamentos 62.333 783 (190) 37.990 100.916
Veículos 106 538 (95) 435 984
Móveis e utensílios 998 67 (5) 160 1.220
Equipamentos de computação 1.091 162 - 1.159 2.412
Instalações 5.417 178 (461) 37.352 42.486
Obras em andamento (b) (c) 171.038 18.265 (13) (179.992) 9.298
Subtotal 330.992 20.001 (1.648) (47.412) 301.934
Depreciação acumulada:
Edifícios e instalações (2.975) (4.047) 1 - (7.021)
Máquinas e equipamentos (6.608) (5.205) 5 - (11.808)
Veículos (41) (97) 41 - (97)
Móveis e utensílios (313) (132) - - (445)
Equipamentos de informática (575) (472) - - (1.047)
Instalações (409) (2.103) 28 - (2.484)
Subtotal (10.921) (12.056) 75 - (22.902)
Total 320.071 7.945 (1.573) (47.412) 279.032
                                                                                  Consolidado
 Transfe-
Custo: 31/12/15 Adições Baixas   rências 31/12/16
Terrenos 4.835 - - - 4.835
Edifícios e instalações 139.858 66 - 1.629 141.553
Máquinas e equipamentos 100.916 423 (30) 466 101.775
Veículos 984 745 - 221 1.950
Móveis e utensílios 1.220 567 (255) 163 1.695
Equipamentos de computação 2.412 309 (100) 896 3.517
Instalações 42.486 11 (1) 4.422 46.918
Obras em andamento (b) (c) 9.223 3.448 (822) (9.077) 2.772
Subtotal 301.934 5.569 (1.208) (1.280) 305.015
Depreciação acumulada:
Edifícios e instalações (7.021) (4.313) - - (11.334)
Máquinas e equipamentos (11.808) (5.523) 17 - (17.314)
Veículos (97) (497) - - (594)
Móveis e utensílios (445) (144) 146 - (443)
Equipamentos de informática (1.047) (560) 2 - (1.605)
Instalações (2.484) (2.563) - - (5.047)
Subtotal (22.902) (13.600) 165 - (36.337)
Total 279.032 (8.031) (1.043) (1.280) 268.678
(a) Referem-se substancialmente à construção e ao desenvolvimento de projetos operaci-
onais e à reforma de unidades já existentes para melhorias de infraestrutura. (b) Substan-
cialmente representado pela construção da infraestrutura a ser utilizada pela controlada
Terminal Corredor Norte S.A. em sua participação no Consórcio TEGRAM - Itaqui. (c) No
exercício findo em 31 de dezembro de 2015, foram capitalizados juros de empréstimos
e financiamentos de R$734 no ativo imobilizado.
14. Intangível                                                          Controladora
 Transfe-

31/12/14 Adições Baixas   rências 31/12/15
Direito de uso de terreno (a) 2.875 - - - 2.875
Software 1.405 117 (491) - 1.031
Benfeitorias em imóveis  de terceiros 413 - - - 413
Amortização (1.250) (494) 220 - (1.524)
Total 3.443 (377) (271) - 2.795
                Controladora

Transfe-
 rências
 31/12/15 Adições Baixas Intangível 31/12/16
Direito de uso de terreno (a) 2.875 - - - 2.875
Software 1.031 509 - 361 1.901
Benfeitorias em imóveis  de terceiros 413 1.425 (203) 639 2.274
Amortização (1.524) (871) 203 - (2.192)
Total 2.795 1.063 - 1.000 4.858
                                                                                   Consolidado

Transfe-
31/12/14 Adições Baixas   rências 31/12/15

Direito de uso de terreno (a) 2.874 - - 66.816 69.690
Direito de uso de  concessão (b) 64.458 4.530 (1.658) (20.597) 46.733
Software 1.419 510 (506) 1.193 2.616
Benfeitorias em imóveis  de terceiros 413 - - - 413
Amortização (1.250) (3.583) 221 - (4.612)
Total 67.914 1.457 (1.943) 47.412 114.840
                                                                                   Consolidado
 Transfe-

rências
 31/12/15 Adições Baixas Intangível 31/12/16
Direito de uso de terreno (a) 2.875 - - - 2.875
Direito de uso de terreno
  -  TEGRAM-Itaqui (b) 66.815 - - - 66.815
Direito de uso de concessão (c) 46.733 - (5.207) - 41.526
Software 2.616 510 - 644 3.770
Benfeitorias em imóveis  de terceiros 413 1.425 (203) 639 2.274
Amortização (4.612) (7.891) 203 - (12.300)
Total 114.840 (5.957) (5.207) 1.280 104.960
(a) Refere-se aos custos de permissão de uso de área situada em Palmeirante - TO e Por-
to Nacional - TO. O prazo do contrato para uso dos terrenos é de 15 anos, renováveis
por mais 15 anos. Os custos serão amortizados no prazo do contrato, após conclusão da
obra. (b) Refere-se ao contrato de concessão do Terminal Corredor Norte S.A. do Consór-
cio TEGRAM - Itaqui, cuja licitação previa lance de arrendamento pelo prazo de 25 anos.
(c) Refere-se ao contrato de concessão TEGRAM - Itaqui, que estabeleceu aluguéis fixo e
variável pelo prazo de 25 anos, somados aos custos atribuíveis à constituição do intangí-
vel para colocar o ativo em operação. No ano de 2016 os critérios de amortização foram
revistos para melhor refletir a natureza do contrato.
15. Fornecedores          Controladora           Consolidado
 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15
Serviços e consumo 800 1.103 1.146 2.785
Mercadorias 15 - 15 -
Total 815 1.103 1.161 2.785
16. Empréstimos e Financiamentos Taxa média
Controladora anual de juros
Modalidade    e comissões 31/12/16 31/12/15
Financiamentos para aquisição de ativo imobilizado:
FINAME - financiamentos a empreendi-
 mentos - Banco do Brasil S.A. (a) TJLP + 2,7% 692 828
FINAME - financiamentos a empreendi-
 mentos  - Banco Itaú S.A. (b) 3% a.a. 22.829 27.925
FINAME - financiamentos a empreendi-
 mentos  - Banco Itaú S.A. (b) 3,5% a.a. 97 116
FINAME - financiamentos a empreendi-
 mentos  - Banco Itaú S.A. (b) 4,5% a.a. 514 588
FINAME - financiamentos a empreendi-
  mentos  - Banco Indusval S.A. (d) 3% a.a. 364 655
Financiamentos para expansão:
FINEM - financiamentos a empreendi- TJLP +
 mentos  - Banco Itaú S.A. (b) 3,3% a.a. 15.899 19.032
Cédula de Crédito Comercial -
  Banco do Nordeste do Brasil S.A. (c) 9,50% a.a. 3.343 4.233
Cédula de Crédito Comercial -
 Banco do Nordeste do Brasil S.A.(c) 10% a.a. 5.460 5.503
Cédula de Crédito à Exportação 100% CDI +
 - Banco Itaú S.A. (e)  2,85 a.a. - 5.581
Financiamentos lastreados
 em exportação de commodities agrícolas:
Adiantamento sobre contrato  de cambio 1,7% a
 - Banco Mizuho, Banco Sumitomo Mitsui 2,5% a.a.
 e Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ (f) (USD) 25.889 -
Total 75.086 64.461
Circulante 36.708 16.406
Não circulante 38.379 48.055
A movimentação de empréstimos e financiamentos em 2016 foi a seguinte:

Juros
Libe Amorti- apro- Juros Variação

31/12/15 rações   zação priados pagos   cambial 31/12/16
Empréstimos e
 financiamentos 64.461 45.150 (32.593) 4.290 (4.085) (2.137) 75.086
O cronograma de pagamento das parcelas da controladora está demonstrado a seguir:
Exercício        R$
2017 36.708
2018 10.495
2019 10.395
2020 10.173
Após 2020 7.315
Total 75.086

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015

(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto Operacional: A NovaAgri Infra-Estrutura de Armazenagem e Escoamento
Agrícola S.A. (“NovaAgri” ou “Companhia”) está domiciliada na Rua Alameda Vicente
Pinzon, 51 - 5° andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP. A Companhia tem como principais
objetivos: a) O desenvolvimento de atividades relacionadas à armazenagem de produtos
agrícolas, especialmente a exploração e a construção de silos, armazéns convencionais e
terminais intermodais voltados para o atendimento à logística para exportação da produ-
ção brasileira de grãos, ou para o atendimento ao mercado interno, bem como a emissão
de títulos agropecuários. b) A prestação de serviços de armazéns gerais, sendo: (i) Presta-
ção de serviços de armazenagem e guarda de produtos agrícolas nos termos da Lei
nº 9.973/00. (ii) Prestação de serviços de armazenagem e guarda de produtos e mercado-
rias em geral nos termos do Decreto nº 1.102/1903. (iii) Prestação de serviços de armaze-
nagem e emissão de títulos de Certificado de Depósito Agropecuário - CDA e “Warrant”
Agropecuário - WA, e demais títulos e documentos previstos na Lei nº 11.076/04. c) A
prestação de serviços de logística e consultoria no agronegócio, sendo: (i) Prestação de
serviços de assessoria, consultoria e gestão de logística, transporte de cargas, exceto por
navegação fluvial, agenciamento de cargas e operador de transporte multimodal. (ii)
Intermediação na negociação de títulos agrícolas, como CDA, WA e demais títulos e docu-
mentos previstos na Lei nº 11.076/04. (iii) Prestação de serviços de assessoria, consultoria,
monitoramento e certificação de lavouras e estoques de produtos do agronegócio em ge-
ral. d) Arrendamento, construção, administração, operação, manutenção e/ou exploração
de instalações portuárias em geral, sob quaisquer modalidades admitidas na legislação
aplicável, para a movimentação e armazenagem de carga própria e de terceiros, inclusive,
mas não se limitando a, granéis sólidos vegetais. e) Atuação como operador portuário nos
termos da Lei Federal nº 8.630/93, e alterações subsequentes. f) Administração de bens
próprios, podendo participar de e/ou deter participações em outras Companhias como
sócia, cotista ou acionista, bem como firmar acordos de parceria, consórcio e/ou “joint
venture”, tendo como objetivo a exploração e consecução do objeto social da Companhia.
g) Comércio atacadista de soja, milho, algodão, café em grão, açúcar, farinhas, amidos e
féculas, óleos e gorduras, outras matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormen-
te, e outros produtos alimentícios não especificados anteriormente. Em 29 de maio de
2015, houve uma alteração no controle societário da Companhia, por meio da alienação
da totalidade de ações à Toyota Tsusho Corporation, Companhia japonesa de capital
aberto, com ampla presença global, tendo mais de 900 subsidiárias, a qual atua na pro-
dução e comercialização de produtos voltados para o mercado automotivo, químicos, me-
tais e agronegócio. Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia possui capital circulante
líquido negativo de R$20.551. As dívidas, que possuem vencimento no curto prazo, serão
liquidadas por meio do fluxo de caixa operacional, e, se necessário, por meio do aporte de
acionistas. 2. Elaboração e Apresentação das Demonstrações Financeiras: a) De-
claração de conformidade: As demonstrações financeiras da Companhia compreendem
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, que foram preparadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil
compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos
técnicos e as orientações e interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. A
Administração declara que todas as informações relevantes próprias das demonstrações
financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem as utilizadas pela
Administração na sua gestão. Base de elaboração: As demonstrações financeiras foram
preparadas com base no custo histórico, exceto quando mencionado em contrário, confor-
me descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no
valor justo das contraprestações pagas quando da troca de ativos. b) Moeda funcional e
de apresentação: As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais (R$), que
é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em
milhares de reais foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado
de outra forma. c) Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstra-
ções financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Ad-
ministração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de práticas
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados
podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de maneira contí-
nua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que
as estimativas são revisadas, e em quaisquer exercícios futuros afetados. As informações
sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste
material dentro do próximo exercício estão incluídas nas notas explicativas, sendo as princi-
pais: a provisão para perdas com créditos de liquidação duvidosa, a provisão para riscos, o
imposto de renda e contribuição social diferidos ativos e a vida útil-econômica do imobiliza-
do e intangível. O resultado das transações e informações quando da efetiva realização
pode divergir dessas estimativas. 3. Principais Práticas Contábeis: As práticas contábeis
têm sido aplicadas de maneira consistente nos exercícios. a) Instrumentos financeiros:
Ativos financeiros não derivativos: A Companhia reconhece os recebíveis inicialmente
na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos ini-
cialmente na data da negociação, na qual a Companhia se torna uma das partes das
disposições contratuais do instrumento. A Companhia deixa de reconhecer um ativo finan-
ceiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando
transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo finan-
ceiro, em uma transação na qual essencialmente todos os riscos e benefícios da
titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação criada, ou retida
pela Companhia nos ativos financeiros, é reconhecida como um ativo ou passivo individual.
A Companhia classifica os ativos financeiros não derivativos nas seguintes categorias: ati-
vos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado e empréstimos e
recebíveis. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado:
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classifica-
do como mantido para negociação e 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, após o reconhecimento inicial, são
reconhecidos no resultado quando incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo
por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ati-
vos são reconhecidas no resultado do exercício. Ativos financeiros designados como pelo
valor justo por meio do resultado compreendem instrumentos patrimoniais que, de outra
forma, seriam classificados como disponíveis para venda. Empréstimos e recebíveis:
São ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados em um
mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, acrescido de
quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e
recebíveis são medidos pelo custo amortizado por meio do método dos juros efetivos, de-
crescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. Os empréstimos e
recebíveis abrangem títulos e valores mobiliários, contas a receber de clientes e outros cré-
ditos. Caixa e equivalentes de caixa - abrangem saldos de caixa e aplicações financeiras
com vencimento original de três meses ou menos, a partir da data da contratação, os
quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor. Passivos financeiros
não derivativos: A Companhia reconhece passivos subordinados inicialmente na data em
que são originados. Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na
data de negociação, quando a Companhia se torna uma parte das disposições contratuais
do instrumento. A Companhia baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações
contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. A Companhia tem os seguintes passivos fi-
nanceiros não derivativos: empréstimos e financiamentos, fornecedores e outras contas a
pagar. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, acrescido de
quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos fi-
nanceiros são medidos pelo custo amortizado por meio do método dos juros efetivos. Instru-
mentos financeiros derivativos: A Companhia executou operação com instrumentos fi-
nanceiros derivativos, incluindo operações de “hedge”, durante o exercício e tinha posições
abertas na data do balanço. b) Contas a receber de clientes: Registradas pelos valores
efetivamente faturados, os quais incluem os respectivos impostos. A política de contas a re-
ceber da Companhia estabelece que a constituição de provisão para créditos de liquidação
duvidosa seja registrada considerando clientes vencidos há mais de 365 dias e em cobrança,
e para os quais não haja saldo de passivo a maior registrado em contrapartida. O giro de
contas a receber é de curtíssimo prazo, não havendo a necessidade da aplicação do ajuste
a valor presente sobre as vendas faturadas a prazo. c) Estoques: Mensurados pelo custo
médio de aquisição ou pelo valor realizável líquido, se for menor. O valor realizável líquido é o
preço estimado de venda no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados de
conclusão e despesas de vendas. d) Imobilizado: Reconhecimento e mensuração:
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, de-
duzido de depreciação acumulada, e perdas por redução ao valor recuperável
(“impairment”) acumuladas. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são
apurados pela comparação dos recursos advindos da alienação, com o valor contábil do
imobilizado, e são reconhecidos em “Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas” no
resultado. Depreciação: 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 reconheci-
da no resultado, com base no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada
parte de um item do imobilizado, porque esse método é o que mais o reflete o padrão de
consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. Ativos arrendados são
depreciados pelo período que for mais curto, entre o prazo do arrendamento e as suas
vidas úteis, a não ser que esteja razoavelmente certo que a Companhia irá obter a propri-
edade ao final do prazo do arrendamento. Terrenos não são depreciados. As vidas úteis
estimadas são apresentadas a seguir:
Edificações 23 a 75 anos
Máquinas e equipamentos:
Tratores, carreteiro tanques e termometria 5 a 20 anos
Painéis elétricos, correia transportadora e
 elevador de canecas 13 a 25 anos
Silos graneleiros 13 a 25 anos
Móveis e utensílios 1 a 10 anos
Instalações:
Torre de transmissão (Internet) e portões elétricos 5 a 10 anos
Para-raios e sistema de combate a incêndio 10 a 24 anos
Equipamentos de informática 1 a 10 anos
Veículos 3 anos
Benfeitorias em imóveis de terceiros 3 anos
Infraestrutura para uso em concessão 25 anos
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada en-
cerramento de exercício financeiro, e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança
de estimativas contábeis. e) Intangível - Concessões de serviços públicos: A controla-
da Terminal Corredor Norte S.A. possui participação de 25% no Consórcio TEGRAM -
Itaqui, que, por sua vez, possui concessão de serviço público decorrente de contrato de
arrendamento, conforme nota explicativa nº 14.b). O Terminal Corredor Norte S.A. atua
sob o regime de concessão; entretanto, sua atividade não se enquadra nos requerimen-
tos das interpretações técnicas ICPC 01(R1) - Contratos de Concessão e ICPC 17- Con-
tratos de Concessão: Evidenciação 17 (“International Financial Reporting Interpretations
Committee - IFRIC” 12). Outros ativos intangíveis: Outros ativos intangíveis que são ad-
quiridos pela Companhia e têm vidas úteis finitas são mensurados pelo custo, deduzido da

amortização acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. A
amortização é reconhecida no resultado com base no método linear com relação às vidas
úteis estimadas de ativos intangíveis, que não o ágio, a partir da data em que estes estão
disponíveis para uso, sendo a amortização do direito de uso de software em cinco anos. f)
Avaliação do valor recuperável dos ativos: A Administração revisa anualmente o valor
contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstânci-
as econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda
de seu valor recuperável. Quando essas evidências são identificadas e o valor contábil lí-
quido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração, ajustando o
valor contábil líquido ao valor recuperável. g) Redução ao valor recuperável (i) Ativos
financeiros: 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 te-
nha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável
se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento
inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa
futuros projetados, que podem ser estimados de maneira confiável. A evidência objetiva
de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não pagamento ou atraso no
pagamento por parte do devedor, a reestruturação do valor devido à Companhia, segun-
do condições indicativas de que o devedor está entrando em processo de falência, ou o
desaparecimento de um mercado ativo para um título. (ii) Ativos não financeiros: Os va-
lores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia são revistos a cada data de
apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal
indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. A Companhia avalia os ativos
do imobilizado com vida útil definida, quando há evidência objetiva de que tenha ocorrido
perda no seu valor recuperável. h) Provisões: Uma provisão é reconhecida, em virtude
de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva que pos-
sa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido
para liquidar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores esti-
mativas do risco envolvido, para todas as situações em que um desembolso ou consumo
de recursos é considerado provável. i) Benefícios de curto prazo a empregados: Obri-
gações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não
descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja presta-
do. 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 tiver uma obriga-
ção legal ou construtiva de pagar esse valor em virtude de serviço passado prestado pelo
empregado, e a obrigação puder ser estimada de maneira confiável. j) Receita de ven-
das e serviços: A receita de vendas no curso normal das atividades é medida pelo valor
justo da contraprestação recebida ou a receber. A receita de serviços é reconhecida com
base nos serviços realizados até a data do balanço. A Companhia reconhece a receita
quando: (i) o valor da receita pode ser mensurado com segurança; (ii) é provável que bene-
fícios econômicos futuros fluirão para a Companhia; e (iii) critérios específicos tiverem sido
atendidos para cada uma das atividades da Companhia. A receita é reconhecida quando
existe evidência convincente de que os serviços contratados foram prestados ao cliente, e
de que seja provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para a Companhia. k)
Receitas e despesas financeiras: As receitas financeiras abrangem receitas de juros so-
bre aplicações financeiras e descontos obtidos. A receita de juros é reconhecida no resultado
por meio do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com
juros sobre empréstimos. Custos de empréstimos que não são diretamente atribuíveis à aqui-
sição, construção ou produção de um ativo qualificável são mensurados no resultado por
meio do método dos juros efetivos. l) Imposto de renda e contribuição social - correntes
e diferidos: O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro
ou prejuízo tributável do exercício, às taxas de impostos decretadas ou substantivamente
decretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos
impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O imposto diferido é proveniente de
prejuízo fiscal, base negativa da contribuição social e diferenças temporárias entre os valo-
res contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usa-
dos para fins de tributação. O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se espe-
ra serem aplicadas às diferenças temporárias, quando elas revertem, tendo como base as
leis que foram decretadas ou substantivamente decretadas na data do balanço. Os im-
postos ativos diferidos consideram a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros,
fundamentados em estudo técnico de viabilidade aprovado pela Administração. Os ativos
de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados na data do balanço e
são sujeitos à provisão para perda à medida que sua realização não seja mais provável.
m) Lucro (prejuízo) básico por ação: Calculado por meio do resultado do exercício atri-
buível aos acionistas controladores da Companhia, usando a média ponderada das
ações ordinárias em circulação no respectivo exercício. n) Consolidação: As demonstra-
ções financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Companhia e de
suas controladas mencionadas na nota explicativa nº 12. Controladas são todas as enti-
dades cujas políticas financeiras e operacionais podem ser conduzidas pela Companhia.
As controladas são integralmente consolidadas a partir da data em que o controle é trans-
ferido para a Companhia e deixam de ser consolidadas a partir da data em que o controle
cessa. O controle é obtido quando a Companhia tem o poder de controlar as políticas
financeiras e operacionais de uma entidade para auferir benefícios de suas atividades. As
operações entre a controladora, bem como os saldos, os ganhos e as perdas não realiza-
dos nas operações com controladas, são eliminadas. 4. Normas e Interpretações No-
vas e Revisadas, Aplicáveis ao Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2016. Nor-
mas, interpretações e alterações de normas implementadas em 1º de janeiro de 2016.
Norma                                                           . Descrição                                           .
Alterações à IAS 1/CPC 26 Alteradas pela norma Iniciativa de

 Divulgação
Alterações à IAS 16/CPC 27
  e à IAS 38/CPC 04 Alteradas pela norma Esclarecimento

sobre os Métodos Aceitáveis de
 Depreciação e Amortização

Alterações à IAS 16/CPC 27
  e à IAS 41/CPC 29 Alteradas pela norma: Agricultura:

Plantas Produtivas
Alterações à IFRS 11/CPC 19 Alteradas pela norma Contabilização de

Aquisições de Participações em
Operações em Conjunto

Alterações à IFRS 10/CPC 36,
 IFRS 12/CPC 45 e IAS 28/CPC 40 Entidades de Investimento:

Aplicando a Exceção de Consolidação
A adoção das IFRSs novas e revisadas, aplicáveis à Companhia, não impactou os valores
reportados e/ou divulgados no exercício corrente e anteriores. Normas, interpretações e
alterações de normas que ainda não estão em vigor.
Norma Descrição
IFRS 9/CPC 48 (**) Instrumentos Financeiros com IFRS 4 -

 Contratos de Seguro
IFRS 15/CPC 47 (**) Esclarecimentos sobre a IFRS 15 -

Receita de Contratos com Clientes
emitida

IFRS 16 (***) Arrendamento
Alterações à IFRS 2/CPC 10 (***) Alterada pela norma Classificação e

 Mensuração de Transações de
Pagamentos Baseado em Ações

Alterações à IFRS 10/CPC 36
 e à IAS 28/CPC 18 (**) Alteradas pela norma Melhorias Anuais

 ao Ciclo de IFRSs 2014–2016
Alterações à IAS 7/CPC 03 (*) Iniciativa de Divulgação
Alterações à IAS 12/CPC 32 (*) Alterada pela norma Reconhecimento

de Impostos Diferidos Ativos para
Perdas a Realizar

IFRIC 22 (**) Transações em Moeda Estrangeira
e Contraprestação Antecipada emitida

Alterações à IAS 40/CPC 28 (**) Alterada pela norma Transferências de
Propriedade para Investimento

(*) Em vigor para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2017. (**) Em vigor
para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018. (***) Em vigor para perío-
dos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019. A Companhia ainda não avaliou os
efeitos que essas novas normas terão sobre suas demonstrações financeiras.
5. Caixa e Equivalentes de Caixa         Controladora          Consolidado
 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15
Caixa e bancos 125 97 7.595 294
Aplicações financeiras (*) 52.025 41.793 55.936 48.005
Total 52.150 41.890 63.531 48.299
(*) As aplicações financeiras referem-se substancialmente a investimentos em Certificado
de Depósito Bancário - CDB no Banco do Brasil S.A., Itaú Unibanco S.A., Banco Mizuho
do Brasil S.A. e Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A., atualizados com base em proporção
da taxa de remuneração do Certificado de Depósito Interbancário – CDI, entre 92% e
100% do CDI (entre 87% e 100% do CDI em 2015). A composição das aplicações finan-
ceiras nas respectivas datas-bases está apresentada no quadro a seguir:
          Controladora           Consolidado
 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15

% % % %
Debêntures - 0,31 - 0,27
CDBs pós-fixados 100,00 99,69 100,00 99,73
Total 100,00 100,00 100,00 100,00
6. Títulos e Valores Mobiliários         Controladora          Consolidado
 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15
Aplicações financeiras (a) 2.084 1.880 2.084 1.880
Depósito de margem (CBOT) - - 188 -
Total 2.084 1.880 2.272 1.880
(a)Referem-se, substancialmente, a aplicações financeiras no Fundo de Liquidez em Con-
ta Reserva no Banco do Nordeste do Brasil S.A. (fundos de investimentos lastreados em
títulos e valores mobiliários emitidos direta ou indiretamente, garantidos ou segurados pelo
Governo do Brasil ou pelo próprio Banco do Nordeste do Brasil S.A.). Essas aplicações re-
presentam garantias complementares para as Cédulas de Crédito Comercial nº
56.2010.3499.3629, com vencimento final em 21 de setembro de 2020, e nº
193.2009.1121.3599, com vencimento final em 25 de agosto de 2021.
7. Contas a Receber de Clientes         Controladora          Consolidado
 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15
Contas a receber de clientes 1.419 2.391 3.616 3.833
Provisão para créditos de  liquidação duvidosa (2) (221) (2) (221)
Total 1.417 2.170 3.614 3.612
Circulante 786 1.539 2.983 2.981
Não circulante 631 631 631 631
A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa está documentada
abaixo: 31/12/16 31/12/15
Saldo inicial (221) (380)
Redução por recebimento 4 -
Redução por baixa de títulos incobráveis 215 159
Saldo final (2) (221)

continua...
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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)

Ativo  2016/R$ 2015/R$
Circulante  5.837.623,44 5.832.377,56
Bancos com Movimento  40.611,91 35.394,35
Clientes  109.000,00 109.282,00
Arrendamentos a Receber  3.244,73 2.934,41
Estoques  134.410,46 134.410,46
Imóveis a Venda  5.550.356,34 5.550.356,34
Não Circulante  2.220.342,81 2.217.391,44
Depósitos e Cauções  181.501,48 173.767,91
Investimentos
Investimentos para  Iniciativa Própria  2.005.623,77 2.005.623,77
Investimentos de Incentivos Fiscais  15.999,87 15.999,87
Imobilizado
Valores de Custo e Correção Monetária  285.886,76 285.886,76
(-) Depreciações Acumuladas  (278.458,62) (273.676,42)
Intangível
Marcas e Patentes  9.789,55 9.789,55
Total do Ativo  8.057.966,25 8.049.769,00

Passivo  2016/R$ 2015/R$
Circulante  1.062.399,82 1.061.689,15
Obrigações Tributarias  1.062.399,82 1.061.689,15
Não Circulante  100.814.665,78 98.238.013,93
Fornecedores  382.067,34 382.067,34
Adiantamento de Clientes  103.300,00 103.300,00
Créditos de Pessoas Ligadas  87.123.473,57 83.385.109,72
Tributos Parcelados  13.205.824,87 14.367.536,87
Passivo a Descoberto  (93.819.099,35) (91.249.934,08)
Capital Social  42.600.442,00 42.600.442,00
(-)Prejuízos Acumulados  (136.419.541,35) (133.850.376,08)
Total do Passivo  8.057.966,25 8.049.769,00

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2016
Receita Operacional Bruta  2016/R$ 2015/R$
Arrendamentos  317.762,00 286.729,64
(-) Impostos S/Arrendamentos  11.598,33 11.048,65
Receita Operacional Líquida  306.163,67 275.680,99
Lucro Bruto  306.163,67 275.680,99
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas  446.066,83 718.672,51
Depreciações  4.782,20 5.300,30
Impostos e Taxas  125.457,02 388,81
Despesas Financeiras  2.274.619,90 2.472.717,25
Outras Receitas  1,50 195.601,50
Prejuizo Operacional  (2.544.760,78) (2.725.796,38)
Prejuizo antes dos Efeitos Fiscais  (2.544.760,78) (2.725.796,38)
Contribuição Social e I.R.  24.404,49 80.995,51
Prejuizo Líquido do Exercício  (2.569.165,27) (2.806.791,89)

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
  2016/R$ 2015/R$
1- Saldo no Início do Exercício  - -
2- Prejuizo Líquido do Exercício  (2.569.165,27) (2.806.791,89)
3- Prejuízos Acumulados  2.569.165,27 2.806.791,89
4- Saldo no Fim do Exercício  - -

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acôrdo 
com a Lei nº 6404/76, estando o plano de contas adequado a Lei
11638/2007 e 11941/2009. 2- As receitas e despesas são reconheci-
das no resultado pelo regime de competência. 3- Os estoques foram
avaliados ao custo médio de aquisição e ou produção, liquido de 
impostos e inferiores ao custo de reposição. 4- As depreciações e
amortizações foram calculadas pelo método linear as taxas permiti-
das pela legislação tributária.
5- Participações Societárias:  Capital  % de par- Patrimônio
Empresa  Social ticipação Líquido
Algodoeira Mascote Ltda.  323.015,00 25,50 (5.396.086,50)
Exatec Processamento 
 de Dados Ltda.  140.677,00 59,00 (5.346.099,07)
6- O Capital Social é de R$ 42.600.442,00 totalmente integraliza-
dos e representado por 30.786.877.282 ações ordinárias sem valor
nominal. 7- O Imposto de Renda e a Contribução Social são apura-
dos com base no lucro presumido. 8- A suspensão das atividades
industriais da empresa ocorreu em Fevereiro de 2008, situação que
perdura até esta data.

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2016.

COTONIFÍCIO GUILHERME GIORGI S.A. - C.N.P.J. 61.355.012/0001-23
Relatório de Diretoria: Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o 
Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016. 
Estamos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 03 de Março de 2017.

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

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)

CIA TEXTIL NIAZI CHOHFI
CNPJ. 60.397.361/0001-45

Relatório da Diretoria

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2016

 Reginaldo Chohfi  Márcia Pereira dos Santos
 Diretor Presidente Técnico Contábil. CRC. 1SP187961/0-2

Senhores Acionistas.: Em Cumprimento as Disposições Legais e Estatutárias, temos a satisfação de apresentar as Demonstrações Financeiras, referente 
ao Exercicio encerrado em 31 de Dezembro de 2016. Permanecemos outrossim a inteira disposição de V.sas. para quaisquer esclarecimento que 
porventura se façam necessários. São Paulo, 24 de Março de 2017.

Ativo: Ativo Circulante 2016 2015
Circulante
Caixa e Bancos 3.493.809,76 286.863,31
Duplicatas a Receber 3.396.172,46 1.778.878,80
Estoques 210.601.341,37 215.747.651,14
Outros Creditos 3.410.455,59 6.249.755,05
Despesas Exercício seguinte 125.798,75 153.072,98

221.027.577,93 224.216.221,28
Ativo Não Circulante: Imobilizado
Bens Moveis, Imoveis e Investimentos 7.902.864,69 7.882.926,89
(-) Depreciação Amortização acumulado (4.262.911,73) (3.929.094,29)

3.639.952,96 3.953.832,60
Realizavel a Longo Prazo
Deposito Judicial/Recursal 1.318.577,02 -
Intangíveis
Marcas Patentes, Direito uso Telefônico 255.507,53 255.507,53
Diferido
Correção monetária diferida IPC/BTNF 540.578,57 540.578,57
Depreciação Diferida IPC/BTNF 1.357,35 1.357,35

541.935,92 541.935,92
Total do Ativo 226.783.551,36 228.967.497,33

Passivo: Passivo Circulante 2016 2015
Circulante
Fornecedores 6.918.840,86 200.632.236,71
Obrigações sociais Fiscais 711.128,66 767.767,44
 7.629.969,52 201.400.004,15
Passivo Não Circulante
Fornecedores Financiamentos
  a Longo Prazo
Fornecedores/Financiamentos 227.633.579,96 35.434.579,46
 227.633.579,96 35.434.579,46
Patrimonio Liquido
Capital Social
Capital Subscrito 2.100.000,00 2.100.000,00
 2.100.000,00 2.100.000,00
Lucros ou Prejuízo
Prejuízo do Exercício (612.911,84) 938.003,61
Prejuízo Acumulado (9.967.086,28) (10.905.089,89)
 (10.579.998,12) (9.967.086,28)
Total do Passivo 226.783.551,36 228.967.497,33

Notas Explicativas
1) Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis adotadas pela com-
panhia para elaboração das demonstrações Financeiras são as seguintes: 
a) Estoques:- são avaliados ao custo médio da aquisição. b) As demonstra-
ções financeiras foram elaboradas de acordo com a lei nº 6404/76 e suas 
alterações e legislação em vigor. c) O ativo permanente está registrado ao 
valor do custo e corrigido monetariamente até 1995. As depreciações e 
Amortizações são calculadas pelo método Linear com base na vida útil dos 
bens. São Paulo, 24 de Março de 2017.

Demonstração do Resultado em 31/12/2016

Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido em 31/12/2016
  Lucros  Patrimônio
 Capital Social ou Prejuízos Líquido
Histórico Integralizado Acumulados Consolidado
Saldo Inicial R$ 2.100.000,00 R$ (9.967.086,28) R$ (7.867.086,28)
Lucro Líquido
  do Período - R$ (612.911,84) R$ (612.911,84)
Saldos Finais R$ 2.100.000,00 R$ (10.579.998,12) R$ (8.479.998,12)

1 (+) Receita Operacional Bruta 2016 2015
Vendas de Mercadorias 35.676.343,33 30.474.777,16
2 (-) Deduções de Renda Bruta 10.104.597,11 8.506.954,11
ICMS 6.247.686,81 5.297.899,67
PIS sobre Faturamento 588.187,45 502.236,12
COFINS 2.709.226,99 2.313.329,98
Vendas Canceladas 672.698,65 474.912,00
(-) ICMS sobre Vendas Canceladas (113.202,79) (81.423,66)
3 (=) Receita Operacional Liquida 25.571.746,22 21.967.823,05
4 (-) C. M . V 20.184.092,30 14.213.069,10
5 (=) Resultado Bruto 5.387.653,92 7.754.753,95
6 (-) Despesas Operacionais 14.079.234,30 12.326.194,01
Despesas com Vendas 24.137,64 24.790,29
Despesas com Pessoal 8.483.342,49 7.073.930,12
Despesas Administrativas 4.313.596,30 3.745.312,60
Depreciação 349.667,61 498.157,36
Despesas Financeiras 509.865,54 701.671,93
Despesas Tributarias 395.326,14 278.211,84
Despesas Indedutíveis 3.298,58 4.119,87
7 (+) Outras Receitas Operacionais 8.203.508,23 5.946.064,64
Outras Receitas 8.203.508,23 5.946.064,64
8 (+)Outras Receitas: Outras Receitas - 12.351,76
9 (=)Prejuízo/Lucro Antes das
  Provisões IRPJ/CSLL (488.072,15) 1.386.976,34
10 (-) Provisões do IRPJ e CSLL 124.839,69 448.972,73
11 (=) Prejuízo / Lucro do Exercício (612.911,84) 938.003,61

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados em 31/12/2016
 2015 2016
Saldo Anterior de Prejuízos
  Acumulados R$ (10.905.089,89) R$ (9.967.086,28)
Prejuízo Lucro Líquido
  do Exercício
Prejuízo/Lucro do Exercício R$ 938.003,61 R$ (612.911,84)
Prejuízo Acumulado R$ (9.967.086,28) R$ (10.579.998,12)

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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SEXTA-FEIRA, 07 DE ABRIL DE 2017

RECEBEU APOSENTADORIA E DESEJA PARAR DE TRABALHAR
Empresa pretende demitir funcionária que recebeu aposentadoria  e 
não deseja mais trabalhar, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

O INTERVALO DE 15 MINUTOS CONCEDIDO AO EMPREGADO 
QUE TRABALHA MAIS QUE 06HS SERÁ CONSIDERADO COMO 
JORNADA DE TRABALHO?

Informamos que o intervalo para repouso e alimentação não serão 
computados na duração do trabalho. Base Legal – Art.71, §2º da CLT.

COMPORTAMENTO NA GRAVIDEZ DA FUNCIONÁRIA
Como proceder quanto à funcionária comunica que está grávida? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CUIDADORA DE IDOSO PARA TRABALHAR SÁBADO E DOMINGO 
Empregador doméstico deseja contratar cuidadora de idoso para 
trabalhar das 22hs do sábado até às 22hs do domingo, deve pagar 
horas extras com adicional de 100%? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO OCORRE A DEMISSÃO NA 6ª FEIRA A CONTAGEM DO AVISO 
PRÉVIO COMEÇA NO DIA SEGUINTE?

Informamos que o aviso prévio, seja trabalhado ou indenizado, conta-se 
a partir do dia seguinte ao da comunicação da dispensa, ainda que não 
seja dia útil ao trabalho. Base legal: Art. 20 da IN SRT/MTE nº 15/2010.

FUNCIONÁRIA DE DUAS EMPRESAS TEVE LICENÇA MÉDICA
Funcionária trabalha em duas empresas teve licença médica, poderá 
se afastar apenas em uma empresa? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AFASTADO PARA TRATAMENTO EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO
Como proceder quando o funcionário alcoólatra é internado pelos 
familiares em clínica de recuperação, pode ser afastado pelo INSS? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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NOVNOVNOVNOVNOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRÍCOLA S.A.AAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRÍCOLA S.A.AAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRÍCOLA S.A.AAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRÍCOLA S.A.AAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRÍCOLA S.A.
CNPJ Nº 09.077.252/0001-93

continuação...

Consolidado Taxa média
anual de juros

Modalidade        e comissões 31/12/16 31/12/15
FINAME - financiamentos a empreen-
 dimentos - Banco do Brasil S.A. (a) TJLP + 2,7% 692 828
FINAME - financiamentos a empreen-
 dimentos - Banco Itaú S.A. (b) 3% a.a. 22.829 27.925
FINAME - financiamentos a empreen-
 dimentos - Banco Itaú S.A. (b) 3,5% a.a. 97 116
FINAME - financiamentos a empreen-
  dimentos - Banco Itaú S.A. (b) 4,5% a.a. 514 588
FINAME - financiamentos a empreen-
  dimentos - Banco Indusval S.A. (d) 3% a.a. 364 655
FINEM - financiamentos a empreen-
 dimentos - Banco Itaú S.A. (b) TJLP + 3,3% a.a. 15.899 19.032
Cédula de Crédito Comercial -
 Banco do Nordeste do Brasil S.A. (c) 9,50% a.a. 3.343 4.233
Cédula de Crédito Comercial -
 Banco do Nordeste do Brasil S.A. (c) 10% a.a. 5.460 5.503
Cédula de Crédito à Exportação - 100% CDI+
  Banco Itaú S.A. (e)  2,85% a.a. - 5.581
Adiantamento sobre contrato de cambio
   - Banco Mizuho, Banco Sumitomo 1,7% a 2,5%
   Mitsui e Banco de Tokyo-Mitsubishi  UFJ (f) a.a. (USD) 25.889 -
FINAME - financiamentos a empreen-
 dimentos - BNDES (g) 3,5% a.a. 26.480 30.075
FINEM - financiamentos a empreen-
 dimentos - BNDES (g) TJLP + 1,5% a.a. 43.938 35.714
FINEM - financiamentos a empreen-
 dimentos - BNDES (g) IPCA + 8,8% a.a. 4.748 -
Nota de Crédito à Exportação - 100% CDI +
 Banco ABC S.A.(h)  2,35% a.a. 5.208 17.668
Nota de Crédito à Exportação -
 Banco Sumitomo S.A. (i) 105,5% CDI 27.376 11.537
Total 182.836 159.455
Circulante 82.312 55.322
Não circulante 100.524 104.133
A movimentação de empréstimos e financiamentos em 2016 foi a seguinte:

Juros
Libe Amorti- apro- Juros Variação

31/12/15 rações     zação priados    pagos cambial 31/12/16
Empréstimos
 e financiamentos 159.455 89.011 (65.294) 14.159 (12.358) (2.137) 182.836
O cronograma de pagamento das parcelas do consolidado está demonstrado a seguir:
Exercício       R$
2017 82.312
2018 23.073
2019 22.787
2020 22.565
Após 2020 32.100
Total 182.836
(a) Trata-se de contrato de FINAME firmado com o Banco do Brasil S.A. em janeiro de
2012 referente à duplicação da capacidade estática da filial de Santa Rosa do Tocantins -
TO. O período de carência é de 24 meses e o período de amortização é de 96 meses. Os
próprios equipamentos foram dados em garantia desses contratos. (b) Financiamento
para a construção e compra de equipamentos das filiais construídas em 2013 (Nova
Maringá - MT, Querência - MT, Sinop - MT e Palmeirante - TO). São 24 contratos na modali-
dade FINAME e 1 na modalidade FINEM Automático firmados com o Banco Itaú BBA S.A.
entre abril de 2013 e março de 2014. O período de carência desses contratos é de 24
meses e o período de amortização é de 72 meses. As garantias desses contratos são:
(i) equipamentos próprios; (ii) armazéns da NovaAgri localizados no Tocantins (Tupirama -
TO, Silvanópolis - TO e Santa Rosa do Tocantins - TO); e (iii) contratos de recebíveis com
vigência acima de dois anos, acima de R$1.000/ano nas filiais do Tocantins (Palmeirante -
TO, Tupirama - TO, Silvanópolis - TO e Santa Rosa do Tocantins - TO) e Mato Grosso
(Nova Maringá - MT, Querência - MT e Sinop - MT). Tais contratos possuem os seguintes
“covenants” financeiros, que devem ser cumpridos pela controladora: • Dívida Líquida Má-
xima de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), que será apurada em 31 de
dezembro a partir do ano de 2016 até a liquidação de todas as obrigações assumidas
nesta Cédula; • A razão entre a Dívida Líquida e o Patrimônio Líquido deverá ser menor
que 70% (setenta por cento), e será apurada em 31 de dezembro a partir do ano de
2016 até a liquidação de todas as obrigações assumidas nesta Cédula; • A razão entre
Ativo Circulante e Passivo Circulante deverá ser maior que 1x (uma vez), e será apurada
em 31 de dezembro a partir do ano de 2016 até a liquidação de todas as obrigações
assumidas nesta Cédula. Em 31 de dezembro de 2016, os “covenants” foram cumpridos.
(c) Financiamentos para a construção e compra de equipamentos do transbordo de
Pirapora - MG, construído em 2010, e aquisição do armazém de Anapurus - MA, em 2014.
Trata-se de contratos de Cédulas de Crédito Comercial, firmados com o Banco do Nordes-
te do Brasil S.A. em setembro de 2010 e fevereiro de 2014. O período de carência é de
24 meses e o período de amortização é de 96 meses para Pirapora - MG, enquanto para
Anapurus - MA é de 30 meses de carência e de 84 de amortização. Além dos próprios
equipamentos de Pirapora - MG, o armazém de Luís Eduardo Magalhães - BA foi dado em
garantia. Para aquisição de Anapurus - MA, a garantia é a hipoteca do próprio imóvel e
carta de fiança realizada com o Banco Itaú S.A. (d) Financiamento para a compra de equi-
pamentos das filiais em operação. Trata-se de contratos na modalidade FINAME firmados
com o Banco Indusval S.A. em março de 2013. O período de carência é de 12 meses e o
período de amortização é de 48 meses. Os próprios equipamentos foram dados em ga-
rantia desses contratos. (e) Trata-se de contrato de Cédula de Crédito à Exportação, fir-
mado com o Banco Itaú BBA S.A. em abril de 2013. O pagamento total da dívida foi reali-
zado em parcela única no 24º mês, em abril de 2016. (f) Trata-se de adiantamentos so-
bre contratos de câmbio (ACC) lastreados em exportação de commodities agrícolas, fir-
mados com o Banco Mizuho, Banco Sumitomo Mitsui e Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ .
Os contratos foram desembolsados entre abril e novembro de 2016, com vencimento
entre janeiro e junho de 2017. (g) Financiamentos para a construção e compra de má-
quinas e equipamentos do Porto TEGRAM, em São Luís - MA. Trata-se de contratos de
FINAME e FINEM firmados com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Soci-
al - BNDES no mês de dezembro de 2013 e com primeira liberação em abril de 2014. O
período de carência é de 12 meses e o período de amortização é de 96 meses, a partir
de janeiro de 2015. A garantia desses contratos é uma carta de fiança firmada com o
Banco Sumitomo. Em dezembro de 2015, houve assinatura de contrato de
suplementação para finalização do Porto TEGRAM (contrato FINEM), parte atrelada a
IPCA e parte a TJLP, sendo o período de carência da primeira de 15 meses, com 6 par-
celas de amortização anual, a partir de maio de 2017, e a segunda com carência de 4
meses e amortização em 85 meses a partir de abril de 2016. A garantia dessa
suplementação é uma carta de fiança firmada com o Banco Sumitomo. (h) Refere-se ao
contrato de Nota de Crédito à Exportação, firmado com o Banco ABC em novembro de
2014 parte do principal aditado em junho de 2016 com prazo prorrogado para janeiro
de 2017. (i) Refere-se ao contrato de Nota de Crédito à Exportação, firmado com o
Banco Sumitomo em abril de 2016, tendo liberações em três parcelas (abril, maio e ju-
nho de 2016) e vencimento de principal e juros em 12 meses. As garantias desse con-
trato são o penhor da totalidade das ações detidas pela Companhia na TCN e
contragarantia da Companhia nos termos do Instrumento Particular de Contragarantia
firmado com a CHS.
17. Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Sociais  

          Controladora           Consolidado
31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15

Salários e encargos sociais 2 - 6 -
Provisões para férias e encargos previdenciários 3.860 660 4.522 842
Obrigações tributárias e trabalhistas 973 4.312 1.450 4.954
Total 4.835 4.972 5.978 5.796

Marcus Vinicius Menoita Nogueira - Diretor
Felipe Moreira Caram - Diretor

Ayla Maria Candido Vieira - Contadora  - TC - CRC-CE 012737/O-6

Aos Administradores e Acionistas da NovaAgri Infra-Estrutura de Armazenagem e Esco-
amento Agrícola S.A. e Controladas - São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas da NovaAgri Infra-Estrutura de Ar-
mazenagem e Escoamento Agrícola S.A. (Companhia), identificadas como
Controladora e Consolidado, respectivamente, que compreendem os balanços
patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resulta-
do, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de cai-
xa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião,
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira,
individual e consolidada, da Companhia em 31 de dezembro de 2016, o desempenho
individual e consolidado de suas operações e os e os seus respectivos 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 financeiras individuais e consolidadas”. So-
mos independentes em relação à Companhia e suas controladas, 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 cumpri-
mos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredita-

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
mos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião. Responsabilidades da administração pelas demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas: A administração é responsável pela elaboração
e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a
administração é responsável pela avaliação da capacidade da Companhia continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua conti-
nuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e suas controla-
das ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o en-
cerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações financeiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança
razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em con-
junto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de 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 re-
levantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são considera-
das relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma

perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceti-
cismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de
distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de audito-
ria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção re-
levante 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
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia
dos controles internos da Companhia e suas controladas. • Avaliamos a adequação
das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respec-
tivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso,
pela administração, do pressuposto de continuidade operacional e, com base nas evi-
dências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de conti-
nuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe in-
certeza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou

18. Adiantamento de Clientes          Controladora           Consolidado
 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15
Adiantamento de clientes 6.738 1.867 6.738 1.946
Total 6.738 1.867 6.738 1.946
O saldo de adiantamento em 31 de dezembro de 2016 refere-se substancialmente ao re-
cebimento parcial do contrato de exportação de açúcar celebrado entre a Companhia e a
Toyota Tsusho Sugar Trading.
19. Contas a Pagar Pela Concessão - Fixo e Variável:           Consolidado
 31/12/16 31/12/15
Contas a pagar pela concessão -  fixo e parcela fixa da
  parte variável - TEGRAM  (*) 39.255 47.497
Total 39.255 47.497
Circulante 2.939 1.827
Não circulante 36.316 45.670
(*) Referem-se a aluguéis descontados a valor presente (taxa de 7,21% ao ano), referen-
tes ao contrato de concessão do Terminal Corredor Norte S.A. A contrapartida foi registra-
da no ativo intangível. Esse contrato é atualizado pelo Índice Geral de Preços de Mercado
- IGP-M anual. A taxa de desconto calculada é a razão entre o IGP-M anual e a taxa Selic
anual. 20. Provisão para Riscos: A Companhia é parte em ações judiciais e processos
administrativos, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões traba-
lhistas. A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, análise
das demandas judiciais pendentes e experiência referente às quantias reivindicadas nas
ações trabalhistas, contabilizou provisão de R$184 em 31 de dezembro de 2016 (R$333
em 31 de dezembro de 2015), montante considerado suficiente para cobrir as perdas
consideradas prováveis estimadas com as ações em curso. A Companhia possui ações de
natureza trabalhista e cível envolvendo riscos de perda classificados pela Administração
como possíveis, com base na avaliação de seus assessores jurídicos, para as quais não
há provisão constituída. O montante dessas ações é de R$ 3.550 em 31 de dezembro de
2016 (R$5.524 em 31 de dezembro de 2015).
21. Outros Passivos         Controladora          Consolidado
 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15
Provisões operacionais 1.295 1.805 2.324 2.216
Provisões cíveis e trabalhistas
 – (Vide nota explicativa nº 20) 184 333 184 333
Receita diferida - - - 945
Outras 4 1 48 233
Total 1.483 2.139 2.556 3.727
Circulante 1.483 2.139 2.556 3.529
Não circulante - - - 198
As provisões operacionais são aquelas constituídas por conta de obrigações presentes
decorrentes de serviços tomados que ainda não tenham sido faturados. 22. Capital Soci-
al e Reservas: Capital Social: O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezem-
bro de 2016 e de 2015 é de R$231.031, representado por 173.980.021 ações ordinári-
as nominativas, sem valor nominal. Eventos societários recentes: Em 11 de maio de 2015,
o capital social foi aumentado em R$28.600, mediante a emissão de 14.484.904 ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. A composição acionária em 31 de dezembro
de 2016 e de 2015 está detalhada a seguir (em milhares):
Acionistas Ações ordinárias          %
Toyota Tsusho Corporation 173.980 100%
Total 173.980 100%
Reserva legal: Do lucro líquido apurado no exercício, após compensação de prejuízos
acumulados, será deduzida a parcela de 5% para a constituição de reserva legal, que
não excederá a 20% do capital social. Dividendos: Os acionistas têm direito a um dividen-
do obrigatório correspondente a 1% do lucro líquido, ajustado de acordo com o artigo
202 da Lei nº 6.404/76. O saldo remanescente, após atendidas as disposições legais, tem
a destinação determinada pela Assembleia Geral, que poderá, por proposta da Adminis-
tração: (a) deliberar a retenção da parcela do lucro líquido prevista em orçamento de capi-
tal previamente aprovado, nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/76; e (b) destinar a
totalidade ou parcela do lucro remanescente às reservas estatutárias previstas no Estatuto
Social da Companhia, nos termos do artigo 194 da Lei nº 6.404/76. A Companhia poderá
pagar juros sobre o capital próprio, imputando-os ao dividendo obrigatório. Reservas
estatutárias: Adicionalmente às reservas legalmente previstas, a Companhia terá as se-
guintes reservas de lucros: • Reserva para investimentos - compreende os recursos que
serão destinados à realização de investimentos relacionados ao objeto social da Compa-
nhia e à expansão de suas atividades, formada com recursos equivalentes a até 50% do
lucro líquido da Companhia ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. O saldo
da rubrica “Reserva para investimentos” não poderá ultrapassar 50% do capital social. •
Reserva de capital - compreende os recursos que serão destinados a suprir as necessida-
des de capital operacional da Companhia, formada com recursos equivalentes a até 50%
do lucro líquido da Companhia ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. O
saldo da rubrica “Reserva de capital” não poderá ultrapassar 50% do capital social. 23.
Lucro (Prejuízo) Básico Por Ação: O resultado básico por ação foi calculado com base
no resultado do exercício atribuível aos acionistas controladores da Companhia em 31 de
dezembro de 2016 e na respectiva quantidade média de ações ordinárias em circulação
nesse exercício, conforme segue:

         Controladora           Consolidado
31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15

Lucro líquido (prejuízo) do exercício 668 (2.578) (3.103) (3.625)
Média ponderada de ações 173.980 168.781 173.980 168.781
Lucro (prejuízo) básico por ação (R$) 0,004 (0,015) (0,018) (0,021)
Não existe efeito de diluição em virtude de não haver instrumentos potencialmente conver-
síveis em ações.
13. Composição da Receita Líquida           Controladora            Consolidado
Receita bruta: 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15
Venda de mercadorias 35.173 30.964 36.103 31.977
Serviços prestados 25.366 32.903 39.067 57.878
Total 60.539 63.867 75.170 89.855
Deduções:
Impostos sobre mercadorias vendidas (470) (293) (470) (293)
Impostos sobre serviços prestados (3.153) (4.235) (4.427) (6.368)
Total 56.916 59.339 70.273 83.194
25. Custos e Despesas Por Natureza           Controladora            Consolidado

31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15
Pessoal (26.482) (18.639) (32.424) (21.928)
Insumos indiretos (3.427) (7.200) (5.374) (11.495)
Serviços de terceiros (5.739) (6.722) (8.810) (10.042)
Prestação de serviços (3.878) (15.464) (6.122) (15.876)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 219 159 219 159
Depreciação e amortização (7.480) (6.605) (21.491) (15.640)
Mercadoria revendida (21.668) - (21.147) -
Multa rescisória 18.648 - 18.648 -
Outros (5.037) (2.779) (4.786) (6.157)
Total (54.844) (57.250) (81.287) (80.979)
Classificados nas seguintes rubricas
  na demonstração do resultado:
Custo das mercadorias vendidas (21.668) - (21.147) -
Custo dos serviços prestados (26.233) (24.512) (49.632) (46.315)
Despesas gerais e administrativas (25.216) (32.249) (28.780) (34.177)
Outras receitas (despesas)
  operacionais, líquidas 18.273 (489) 18.272 (487)
Total (54.844) (57.250) (81.287) (80.979)
26. Resultado Financeiro           Controladora            Consolidado
Receitas Financeiras: 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15
Descontos obtidos 181 139 182 150
Rendimento de aplicações financeiras 6.874 4.091 8.269 5.469
Variação cambial ativa 3.762 - 3.791 -
Resultado positivo em operações de hedge 952 - 1.129 -
Outras receitas financeiras 146 244 323 1.285
Subtotal 11.915 4.474 13.694 6.904

         Controladora           Consolidado
Despesas financeiras: 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15
Juros pagos ou incorridos (4.371) (4.723) (14.241) (12.225)
Despesas com Imposto sobre
 Operações Financeiras - IOF (45) (16) (434) (78)
Descontos concedidos - (304) - (304)
Fiança bancária (81) (88) (675) (1.191)
Variação cambial passiva (375) - (562) -
Resultado negativo em operações de hedge (275) - (279) -
Outras despesas financeiras (367) (312) (506) (527)
Subtotal (5.514) (5.443) (16.697) (14.325)
Total 6.401 (969) (3.003) (7.421)
27. Instrumentos Financeiros: Estão apresentadas as informações sobre a exposi-
ção da Companhia a cada um dos riscos, os objetivos da Companhia, as políticas e
os processos para a mensuração, o gerenciamento de risco e o gerenciamento de ca-
pital. Divulgações quantitativas adicionais são incluídas ao longo destas demonstra-
ções financeiras. A Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do
uso de instrumentos financeiros: a) Risco de crédito: É o risco de prejuízo financeiro
da Companhia caso um cliente ou a contraparte em um instrumento financeiro falhe
em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem dos recebíveis da Compa-
nhia representados principalmente por caixa e equivalentes de caixa, contas a rece-
ber de clientes e outros créditos. O valor contábil dos ativos financeiros representa a
exposição máxima do crédito. A exposição máxima do risco do crédito na data do ba-
lanço foi como segue:

         Controladora           Consolidado
31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15

Caixa e equivalentes de caixa
  (nota explicativa nº 5) (i) 52.150 41.890 63.531 48.299
Títulos e valores mobiliários
 (nota explicativa nº 6) (i) 2.084 1.880 2.272 1.880
Contas a receber de clientes
  (nota explicativa nº 7) (ii) 1.417 2.170 3.614 3.612
Total 55.651 45.940 69.417 53.791
(i) A política de gestão de risco corporativo determina que a Companhia avalie regular-
mente o risco associado ao seu fluxo de caixa, bem como propostas de mitigação de
risco. As estratégias de mitigação de riscos são executadas com o objetivo de reduzir os
riscos com relação ao cumprimento dos compromissos assumidos pela Companhia, tanto
com terceiros quanto com seus acionistas. A Companhia possui aplicações financeiras
de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante co-
nhecido de caixa. No que tange às instituições financeiras, a Companhia somente reali-
za operações com aplicações em títulos de renda fixa em instituições financeiras de bai-
xo risco avaliadas por agências de “rating”. (ii) Não há concentração de risco de crédito
no modelo de negócios; a carteira é pulverizada e formada principalmente por pessoas
jurídicas. A Companhia registrou provisão para créditos de liquidação duvidosa, no mon-
tante de R$2 em 31 de dezembro de 2016 (R$221 em 31 de dezembro de 2015), re-
presentando o saldo de contas a receber total (vencidos) em face do risco de crédito. b)
Risco de liquidez: É o risco pelo qual a Companhia irá encontrar dificuldades em cum-
prir as obrigações associadas com seus passivos financeiros, que são liquidados com pa-
gamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia na admi-
nistração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez sufici-
ente para cumprir suas obrigações até o vencimento, sob condições normais ou de
estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da
Companhia. Tipicamente, a Companhia garante que possui recursos suficientes para
cumprir com despesas operacionais esperadas para um período de 60 dias, incluindo o
cumprimento de obrigações financeiras, mas excluindo o impacto potencial de circuns-
tâncias extremas que não podem ser previstas, como desastres naturais, para os quais
a Companhia possui seguro próprio. A seguir, estão as maturidades contratuais de pas-
sivos financeiros, incluindo pagamentos de juros estimados:
                                                                          Controladora
                                                                                  2016
Passivos financeiros 6 meses 6-12 1-2 2-5 (+) 5
  não derivativos ou menos meses    anos    anos    anos      Total
Empréstimos e
  financiamentos 31.365 5.343 10.495 26.296 1.588 75.087
Total 31.365 5.343 10.495 26.296 1.588 75.087
                                                                             Controladora
                                                                                  2015
Passivos financeiros 6 meses 6-12 1-2 2-5 (+) 5
  não derivativos ou menos meses    anos    anos    anos      Total
Empréstimos e
  financiamentos 11.069 5.337 9.969 31.401 6.685 64.461
Total 11.069 5.337 9.969 31.401 6.685 64.461
                                                                              Consolidado
                                                                                   2016
Passivos financeiros 6 meses 6-12 1-2 2-5 (+) 5
  não derivativos ou menos meses    anos    anos    anos      Total
Empréstimos e
  financiamentos 71.118 11.194 23.073 63.471 13.980 182.836
Total 71.118 11.194 23.073 63.471 13.980 182.836
                                                                           Consolidado
                                                                                 2015
Passivos financeiros 6 meses 6-12 1-2 2-5 (+) 5
  não derivativos ou menos meses    anos    anos    anos      Total
Empréstimos e
  financiamentos 45.272 10.051 17.488 60.301 26.343 159.455
Total 45.272 10.051 17.488 60.301 26.343 159.455
c) Risco operacional: É o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes da
variedade de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura
da Companhia e de fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado e liquidez,
como aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geral-
mente aceitos de comportamento empresarial. Riscos operacionais surgem de todas
as operações da Companhia. O objetivo da Companhia é administrar o risco opera-
cional para evitar a ocorrência de prejuízos financeiros e danos à reputação da
Companhia e buscar eficácia de custos. A responsabilidade é apoiada pelo desen-
volvimento de padrões gerais da Companhia para a administração de riscos opera-
cionais nas seguintes áreas: • Exigências para segregação adequada de funções,
incluindo a autorização independente de operações. • Exigências para a reconcilia-
ção e o monitoramento de operações. • Cumprimento de exigências regulatórias e
legais. • Documentação de controles e procedimentos. • Exigências de avaliação pe-
riódica de riscos operacionais enfrentados e adequação de controles e procedimen-
tos para tratar dos riscos identificados. • Exigências de reportar prejuízos operacio-
nais e ações corretivas propostas. • Desenvolvimento de planos de contingência.•
Treinamento e desenvolvimento profissional. • Padrões éticos e comerciais. d) Ges-
tão de capital: A política da Administração é manter uma sólida base de capital
para assegurar a confiança do investidor, credor e mercado e o desenvolvimento fu-
turo do negócio. A Administração monitora os retornos sobre o capital, que a Com-
panhia define como resultados de atividades operacionais divididos pelo patrimônio
líquido total. A Administração procura um equilíbrio entre os mais altos retornos pos-
síveis com níveis mais adequados de empréstimos e as vantagens e a segurança
proporcionadas por uma posição de capital saudável. O índice de endividamento da
Companhia no fim do exercício é como segue:

         Controladora            Consolidado
31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15

Total do passivo 90.366 75.694 239.932 222.358
Caixa e equivalentes de caixa (52.150) (41.890) (63.531) (48.299)
Títulos e valores mobiliários (2.084) (1.880) (2.272) (1.880)
Dívida líquida (A) 36.132 31.924 174.129 172.179
Total do patrimônio líquido (B) 215.822 214.462 239.549 241.921
(=) Índice de endividamento (A/B) 16,74% 14,89% 72,69% 71,17%

28. Análise de Sensibilidade: Os principais fatores de risco da Companhia são a exposi-
ção à flutuação do dólar e à das taxas de juros CDI. Está apresentado a seguir o quadro
do demonstrativo de análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros a fim de de-
monstrar os saldos dos ativos e passivos, calculados à uma taxa projetada até a data de
liquidação, considerando os seguintes cenários: • Cenário I: Considera as curvas e cota-
ções de mercado de 31 de dezembro de 2016; • Cenário II: considera uma valorização e
desvalorização de 25% nas curvas de mercado de 31 de dezembro de 2016; • Cenário
III: considera uma valorização e desvalorização 50% nas curvas de mercado de 31 de de-
zembro de 2016.
                                                                                      Consolidado

Indica- Expo- Cenário I          Cenário II            Cenário III
Fator de risco    dores   sição (Provável)     -25%   25%     -50%    50%
Ativo
Taxa de juros CDI 55.935 6.904 (1.726) 1.726 (3.452) 3.452
Câmbio Dólar 1.461 (265) 66 (66) 133 (133)
Passivo
Taxa de juros IPCA 4.748 363 (91) 91 (182) 182
Taxa de juros TJLP 60.528 4.753 (1.188) 1.188 (2.367) 2.367
Taxa de juros CDI 32.583 1.270 (318) 318 (635) 635
Câmbio Dólar 15.362 3.377 (844) 844 (1.689) (1.689)
29. Cobertura de Seguros e Outras Garantias e Fianças: Seguros: A Companhia
adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens expostos a riscos
significativos para cobrir eventuais sinistros, de acordo com a natureza de sua ativida-
de. Em 31 de dezembro de 2016, os ativos da Companhia estavam segurados contra
sinistros como segue:

Valor
Cobertura de seguro:                 Seguradora segurado      Início         Fim
Seguro de Riscos
 Nomeados de Bens
(edifícios, máquinas,
 equipamentos etc)
17.96.0003028.12 ACE Seguradora (50%) 222.850 01/03/16 01/03/17

Mitsui Sumitomo
Seguros (35%)

SOMPO Seguros (15%)
Seguro de Riscos Nomeados
(Estoques de Produtos)
17.96.0003054.12 ACE Seguradora 657.800 01/03/16 01/03/17
Seguro de veículos
312.0020839285 Tokio Marine 100%

Seguradora  FIPE 26/11/16 26/11/17
Seguro de Operador Portuário
17.170000034.28 ACE Seguradora (65%) 190.092 16/03/16 16/03/17

XL Seguros Brasil (22%)
Tokio Marine

Seguradora (13%)
Seguro de Responsabilidade Civil Tokio Marine
510.0000019091  Seguradora 5.000 01/03/16 01/03/17
D&O - Responsabilidade
  Civil de Administradores Tokio Marine
100.0000001020  Seguradora 15.000 13/06/16 13/06/17
Seguro de Fiança Locatícia  Sompo Seguros 2.250 02/09/16 02/09/17
460000099
A Companhia é contratante dos seguintes instrumentos de prestação de fiança: Banco
Itaú Unibanco S.A. Contrato número: 100412030085400. Data de emissão da fiança:
5 de março de 2012. Data de vencimento da fiança: 7 de março de 2017. Afiançado:
Terminal Corredor Norte S.A. Valor da fiança: R$2.676 Favorecido: Empresa
Maranhense de Administração Portuária - EMAP.Objeto da fiança: garantia de dívida
pecuniária decorrente da caução contratual, referente às obrigações que devem ser
cumpridas pelo Afiançado, no arrendamento do Lote I do TEGRAM, do Porto de Itaqui -
MA, conforme contrato nº 008/2012 - EMAP firmado em 02/02/2012. Objeto da fiança:
garantir 50% do saldo devedor do financiamento concedido. Banco Sumitomo Mitsui
Brasileiro S.A. Contrato número: 003/2016/CFI. Data de emissão da fiança: 6 de ja-
neiro de 2016. Data de vencimento da fiança: 6 de janeiro de 2018. Afiançado: Termi-
nal Corredor Norte S.A. Valor da fiança: R$20.000. Favorecido: BNDES. Objeto da fian-
ça: cumprimento das obrigações assumidas pelo Terminal Corredor Norte S.A. no Con-
trato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 15.2.0660.1. Banco
Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. Contrato número: 020/2016/CFI. (em substituição ao
Contrato nº 080/2014/CFI de 15/04/2014). Data de emissão da fiança: 05 de fevereiro
de 2016. Data de vencimento da fiança: 05 de fevereiro de 2018. Afiançado: Terminal
Corredor Norte S.A. Valor da fiança: R$70.400. Favorecido: BNDES. Objeto da fiança:
cumprimento das obrigações assumidas pelo Terminal Corredor Norte S.A. no Contrato
de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 13.2.1071.1 30. Plano de Remune-
ração de Opção de Ações: Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de de-
zembro de 2012, os acionistas da Companhia aprovaram um plano de remuneração de
opção de ações, e o Conselho de Administração, na mesma data, aprovou o Programa
de 2012, estabelecendo os beneficiários, a quantidade de ações e o preço de exercí-
cio. O Programa de 2012 está limitado a um máximo de opções que resulte em uma dilui-
ção de até 2% no total de ações da Companhia na data de criação do programa. O
preço de exercício de cada opção do Programa de 2012 é de R$1,32 (corrigido pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA desde 19 de dezembro de 2011 até a
data do efetivo exercício da opção pelo Participante mais 7% ao ano). Em Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 16 de setembro de 2013, os acionistas da Companhia
aprovaram um aditamento ao plano de remuneração de opção de ações, e o Conselho
de Administração, na mesma data, aprovou o Programa de 2013, estabelecendo os
beneficiários, a quantidade de ações e o preço de exercício. O Programa de 2013 está
limitado a um máximo de opções que resulte em uma diluição de até 2% no total de
ações da Companhia na data de criação do programa. O preço de exercício de cada
opção do Programa de 2013 é de R$1,75 (corrigido pelo IPCA desde 24 de abril de
2013 até a data do efetivo exercício da opção pelo Participante mais 7% ao ano). Em
reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 10 de março de
2014, foi aprovado o Programa de 2014, estabelecendo os beneficiários, a quantidade
de ações e o preço de exercício. O Programa de 2014 está limitado a um máximo de
opções que resulte em uma diluição de até 2% no total de ações da Companhia na
data de criação do programa. O preço de exercício de cada opção do Programa de
2014 é de R$2,35 (corrigido pelo IPCA desde 15 de janeiro de 2014 até a data do
efetivo exercício da opção pelo Participante mais 7% ao ano). As opções outorgadas
nos termos do Programa de 2014 podem ser exercidas, total ou parcialmente, desde
que observados os prazos de carência e os demais termos e condições previstos nos
respectivos contratos de opção. Em 31 de dezembro de 2014, foram outorgadas e re-
conhecidas despesas com opções de R$211. Em 1º de janeiro de 2015, havia
1.015.296 opções outorgadas. Desse total, houve a renúncia ao exercício de 44.703
opções em 7 de maio de 2015, além de dois colaboradores, que detinham 100.049 op-
ções, terem pedido demissão da Companhia, o que resultou na extinção das opções
desses colaboradores. As 870.544 opções restantes foram exercidas em 11 de maio de
2015, no contexto da alienação de controle da Companhia. Em 29 de maio de 2015, to-
das as ações objeto das opções foram alienadas à Toyota Tsusho Corporation. Não fo-
ram outorgadas opções durante o ano 2015 e 2016, e todos os planos foram extintos.
31. Transações não Caixa. Em 31 de dezembro de 2016, a controlada efetuou redução
no saldo do ativo intangível decorrente da reavaliação do contas a pagar da concessão
no montante de R$ 5.207. 32. Autorização para Conclusão das Demonstrações
Financeiras: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram aprovadas
pela Diretoria da Companhia e autorizadas para emissão em 31 de março de 2017.

incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e
suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusi-
ve as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas repre-
sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada. • Obtivemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente referente às informações financeiras ou atividades de negócio da Compa-
nhia e de suas controladas para expressar uma opinião sobre as demonstrações fi-
nanceiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho
da auditoria da Companhia e de suas controladas e, consequentemente, pela opi-
nião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respei-
to, 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, 31 de março de 2017
DELOITTE BRASIL
Auditores Independentes Ltda.
Ismar de Moura
Contador
CRC nº 1 SP 179631/O-2
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Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Em milhares de reais - R$)
Ativo Nota Explicativa 31/12/16 31/12/15
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5  4.157  6.409
Contas a receber de clientes 6  2.197  1.442
Impostos a recuperar 7  2.041  1.671
Outros créditos        723        414
Total do ativo circulante     9.118     9.936

Não Circulante
Partes relacionadas 9  132  391
Imposto de renda e contribuição social diferidos 8  10.721  3.289
Investimento  63  63
Imobilizado 10  124.127  130.775
Intangível 11  100.102  112.045
Total do ativo não circulante  235.145   246.563

Total do Ativo  244.263  256.499

Passivo e Patrimônio Líquido Nota Explicativa 31/12/16 31/12/15
Circulante
Fornecedores 12  327  1.682
Empréstimos e financiamentos 13  45.604  38.916
Obrigações fiscais, trabalhistas e sociais 14  1.143  824
Adiantamentos de clientes  -  79
Contas a pagar pela concessão 16  2.939  1.827
Outros passivos 17  1.038     1.390
Total do passivo circulante  51.051    44.718
Não Circulante
Empréstimos e financiamentos 13  62.145  56.078
Contas a pagar pela concessão 16  36.316  45.670
Outros passivos 17            -        198
Total do passivo não circulante    98.461  101.946
Patrimônio Líquido
Capital social 18  116.000  116.000
Prejuízos acumulados  (21.249)    (6.165)
Total do patrimônio líquido    94.751  109.835
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  244.263  256.499

TERMINAL CORREDOR NORTE S.A.TERMINAL CORREDOR NORTE S.A.TERMINAL CORREDOR NORTE S.A.TERMINAL CORREDOR NORTE S.A.TERMINAL CORREDOR NORTE S.A.
CNPJ nº 14.907.194/0001-18
Demonstrações Financeiras

Demonstrações do Resultado para os Exercícios
Findos em 31 de Dezembro  de 2016 e de 2015

(Em milhares de reais - R$, exceto o prejuízo por ação)
Nota Explicativa 31/12/16 31/12/15

Receita Líquida 20  14.067  23.855
Custo das mercadorias vendidas 21  (189)  -
Custo dos serviços prestados 21   (23.399)   (21.803)
Lucro (Prejuízo) Bruto    (9.521)     2.052
Receitas (Despesas) Operacionais
Gerais e administrativas 21  (3.510)  (1.928)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 21          (1)           2
Lucro (Prejuízo) Antes do Resultado Financeiro  (13.032)  126
Resultado Financeiro
Receitas financeiras 22  1.696  2.430
Despesas financeiras 22   (11.180)    (8.882)

   (9.484)     (6.452)
Prejuízo Antes do Imposto de Renda e da
 Contribuição Social  (22.516)  (6.326)
Imposto de Renda e Contribuição Social
Diferidos 8      7.432     2.136
Prejuízo do Exercício  (15.084)  (4.190)
Prejuízo por Ação - R$ 19 (0,130)  (0,036)

Demonstrações do Resultado Abrangente para os Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Em milhares de reais - R$)

31/12/16 31/12/15
Prejuízo do Exercício  (15.084)  (4.190)
Outros resultados abrangentes            -            -
Resultado Abrangente Total do Exercício  (15.084)  (4.190)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2016  e de 2015 (Em milhares de reais - R$)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 31/12/16 31/12/15
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social  (22.516)  (6.326)
Ajustes para conciliar o prejuízo antes do imposto de renda
  e da contribuição social com o caixa líquido gerado pelas
   (aplicado nas) atividades operacionais:
Provisões  -  325
Depreciação e amortização  14.013  9.036
Custo residual do ativo imobilizado baixado  718  1.732
Rendimento de títulos e valores mobiliários  -  (1.458)
Juros sobre empréstimos e financiamentos  9.869  8.830
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
 Contas a receber de clientes  (755)  (497)
 Impostos a recuperar  (370)  (71)
 Outros créditos  (309)  130
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Fornecedores  (1.355)  1.566
 Obrigações fiscais, trabalhistas e sociais  319  48
 Adiantamentos de clientes  (79)  79
 Contas a pagar pela concessão  (3.035)  2.871
 Outros passivos       (550)            -
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades  operacionais  (4.050)  16.265
Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos     (8.273)    (5.806)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais   (12.323)    10.459
Fluxo de Caixadas Atividades de Investimento
Aumento de investimento  -  (57)
Títulos e valores mobiliários  -  26.909
Aumento de imobilizado e intangível  (1.347)  (19.401)
Outros créditos - partes relacionadas        259       (331)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento    (1.088)     7.120
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Contratação de empréstimos e financiamentos  43.860  11.000
Pagamento de empréstimos e financiamentos   (32.701)   (24.743)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento    11.159   (13.743)
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa  (2.252)  3.836
Caixa e Equivalentes de Caixa
No início do exercício  6.409  2.573
No fim do exercício      4.157     6.409
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa  (2.252)  3.836

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de  2016 e de 2015
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto Operacional: A Terminal Corredor Norte S.A. (“Companhia”) é uma compa-
nhia por ações de capital fechado, constituída em 15 de dezembro de 2011. Sua sede
está localizada na Rua Alameda Vicente Pinzon, 51 - 5° andar - Vila Olímpia - São Paulo
- SP. A Companhia é parte interveniente no acordo de acionistas que regula os termos
e as condições da relação entre os acionistas e, indiretamente, nas empresas nas quais
a Companhia possua e venha a possuir investimentos, incluindo o exercício de direito
de voto pelas partes e seus representantes nas decisões, a gestão e a forma de elei-
ção dos membros dos órgãos de administração, o direito de preferência das partes nas
transferências e aquisições de ações e o direito de venda conjunta (“tag along”) e de
exigir a venda (“drag along”) de ações pelas partes. A Companhia tem por objeto social,
único e exclusivo, a exploração do arrendamento do Lote I do Terminal de Grãos do
Maranhão - TEGRAM, localizado no Porto de Itaqui, no Estado do Maranhão, objeto da
Concorrência Pública nº 01/11 - EMAP, incluindo a realização dos investimentos necessá-
rios à construção, administração, operação, exploração e manutenção de suas instala-
ções portuárias, bem como à estrutura de expedição compartilhada, visando à movimen-
tação e ao armazenagem de granéis sólidos vegetais, além de serviços acessórios e
complementares decorrentes da operação portuária, na modalidade de instalação por-
tuária de uso público, nos termos da legislação aplicável. O preço total do arrendamento
foi R$63.889, incluindo o pagamento de adiantamento (“downpayment”) de R$1.889.
O arrendamento envolve o direito de exploração do Lote I do TEGRAM por um período
de 25 anos. Há participação de mais três consorciadas na construção da área comum
do respectivo porto onde o terminal está localizado. Em virtude disso, foi constituído o
Consórcio TEGRAM - Itaqui. As demais consorciadas participantes são a Glencore Servi-
ços S.A., Amaggi & LD Commodities Terminais Portuários S.A. e Corredor Logístico e In-
fraestrutura S.A. O arrendamento permite a utilização de uma área total de 40.327 m²,
sendo 22.550 m² de área individual exclusiva e a área remanescente de participação
igualitária e de uso comum entre as outras arrendatárias. Pelo arrendamento, a Compa-
nhia deve pagar mensalmente o aluguel mínimo equivalente a R$774. Adicionalmente,
existe o compromisso de pagamento sobre tonelada movimentada (R$2,03 por tonela-
da), respeitando a obrigatoriedade de pagamento mínimo equivalente à movimentação
de 47.261.019 toneladas por ano, a partir de 1º de janeiro de 2013. As obrigações
mencionadas são reajustadas anualmente pelo Índice Geral de Preços de Mercado -
IGP-M, apurado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV. As operações da Companhia tive-
ram início em 2015 com a conclusão da obra do armazém, e em junho de 2015 já esta-
va operando na totalidade de sua capacidade. Em 31 de dezembro de 2016, a Com-
panhia possui capital circulante líquido negativo de R$41.933. As dívidas, que possuem
vencimento no curto prazo, serão liquidadas por meio do fluxo de caixa operacional, e,
se necessário, por meio do aporte de acionistas. Adicionalmente, os empréstimos e fi-
nanciamentos possuem garantias de sua controladora. 2. Elaboração e Apresentação
das Demonstrações Financeiras: a) Declaração de conformidade: As demonstra-
ções financeiras da Companhia foram preparadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, as quais compreendem aquelas incluídas na legislação societária
brasileira e os pronunciamentos técnicos e as orientações e as interpretações técnicas
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho
Federal de Contabilidade - CFC. b) Base de elaboração: As demonstrações financei-
ras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por determinados instrumen-
tos financeiros mensurados ao valor justo no fim de cada exercício, conforme descrito
nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico é geralmente baseado no valor justo
das contraprestações pagas em troca de ativos. O valor justo é o preço que seria recebi-
do pela venda de um ativo ou pago pela transferência de um passivo em uma transa-
ção ordenada entre participantes do mercado na data da mensuração, independente-
mente se esse preço é diretamente observável ou estimado através do uso de outra
técnica de avaliação. Ao estimar o valor justo de ativos ou passivos, a Sociedade leva
em consideração as características dos ativos ou passivos caso os participantes do mer-
cado se baseiem nessas características para determinar os preços dos ativos ou passi-
vos na data da mensuração. Além disso, para fins de elaboração de relatórios financei-
ros, as mensurações do valor justo são categorizadas nos Níveis 1, 2 ou 3, com base
no grau em que as informações para as mensurações do valor justo são observáveis e
na importância das informações para a mensuração do valor justo em sua totalidade: •
Informações de Nível 1 são preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para
ativos ou passivos idênticos aos quais a entidade pode ter acesso na data de
mensuração.• Informações de Nível 2 são informações, que não os preços cotados in-
cluídos no Nível 1, observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente. • Infor-
mações de Nível 3 são informações não observáveis para o ativo ou passivo. c) Moeda
funcional e de apresentação: As demonstrações financeiras estão apresentadas em
reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras
apresentadas em milhares de reais foram arredondadas para o milhar mais próximo,
exceto quando indicado de outra forma. d) Consórcio: De acordo com o pronuncia-
mento técnico CPC 19 (R2) - Negócios em Conjunto, a participação da Companhia no
Consórcio TEGRAM - Itaqui (nota explicativa nº 1) é classificada como operação em con-
junto e, consequentemente, tem seus ativos, passivos, receitas e despesas reconheci-
dos linha a linha nas contas do balanço patrimonial e da demonstração do resultado,
na proporção do percentual de sua participação. e) Uso de estimativas e julgamen-
tos: A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CPC
exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a apli-
cação de práticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e des-
pesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são re-
vistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhe-
cidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros
afetados. As informações sobre premissas e estimativas que possuam um risco significati-
vo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício estão incluídas nas no-
tas explicativas, sendo as principais a provisão para riscos, a vida útil-econômica e a aná-
lise de “impairment” do imobilizado e intangível. O resultado das transações e informa-
ções, quando da efetiva realização, pode divergir dessas estimativas. 3. Principais Prá-
ticas Contábeis: a) Instrumentos financeiros - Ativos financeiros não derivativos:
A Companhia reconhece os recebíveis inicialmente na data em que foram originados.
Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação
na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instru-
mento. A Companhia deixa de reconhecer um ativo financeiro quando os direitos
contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram ou quando transfere os direitos ao re-
cebimento 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 participação criada ou retida pela Companhia nos ativos fi-
nanceiros é reconhecida como um ativo ou passivo individual. A Companhia classifica os
ativos financeiros não derivativos nas seguintes categorias: ativos financeiros registrados
pelo valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis. 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 negocia-
ção e 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 investi-
mentos 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, após o reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado quan-
do incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são me-
didos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resul-
tado do exercício. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado
compreendem instrumentos patrimoniais que, de outra forma, seriam classificados como
disponíveis para venda. Empréstimos e recebíveis: São ativos financeiros com paga-
mentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reco-
nhecidos inicialmente pelo valor justo, acrescido de quaisquer custos de transação atri-
buíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelo
custo amortizado por meio do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda
por redução ao valor recuperável. Os empréstimos e recebíveis abrangem caixa e equi-
valentes de caixa e outros créditos. Caixa e equivalentes de caixa - abrangem saldos de
caixa e investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a par-
tir da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração
no valor. Passivos financeiros não derivativos: A Companhia reconhece passivos su-
bordinados inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos finan-
ceiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se
torna parte das disposições contratuais do instrumento. A Companhia baixa um passivo
financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou liquidadas.
A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: empréstimos e fi-
nanciamentos, fornecedores e outras contas a pagar. Tais passivos financeiros são re-
conhecidos inicialmente pelo valor justo, acrescido de quaisquer custos de transação
atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo
custo amortizado por meio do método dos juros efetivos. Instrumentos financeiros de-
rivativos: A Companhia não possuía nenhuma operação com instrumentos financeiros
derivativos, incluindo operações de “hedge”, durante o exercício nem tinha posições
pendentes na data do balanço. b) Imobilizado: Reconhecimento e mensuração:
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção,
deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável
(“impairment”) acumuladas. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são
apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação e o valor contábil do
imobilizado e são reconhecidos na rubrica “Outras receitas (despesas) operacionais, líqui-
das” no resultado, quando aplicável. Depreciação: 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 com base no método linear com relação às vi-
das úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que
melhor reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no
ativo. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a
cada encerramento de exercício financeiro, e eventuais ajustes são reconhecidos como
mudança de estimativas contábeis. As vidas úteis estimadas para os exercícios corrente
e comparativo são apresentadas a seguir:
Móveis e utensílios 1 a 10 anos
Equipamentos de computação 1 a 10 anos
Máquinas e equipamentos 5 a 20 anos
Veículos 3 anos
Benfeitorias em imóveis de terceiros 3 anos
Infraestrutura - TEGRAM 25 anos
 c) Intangível: Concessões de serviços públicos: A Companhia possui participa-
ção de 25% no Consórcio TEGRAM - Itaqui, que, por sua vez, possui concessão de
serviço público decorrente de contrato de arrendamento, conforme notas explicativas
nº 1. A Companhia atua sob o regime de concessão; entretanto, sua atividade não
se enquadra nos requerimentos das interpretações técnicas ICPCs 01 e 17 - Contra-
tos de Concessão (“International Financial Reporting Interpretations Committee -
IFRIC” 12). Outros ativos intangíveis: Outros ativos intangíveis que são adquiridos pela
Companhia e têm vidas úteis finitas são mensurados pelo custo, deduzido da amortização
acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. A amortização é
reconhecida no resultado com base no método linear com relação às vidas úteis estimadas
de ativos intangíveis, que não o ágio, a partir da data em que estes estão disponíveis
para uso, sendo a amortização do direito de uso de software em cinco anos. d) Avalia-
ção do valor recuperável dos ativos: A Administração revisa anualmente o valor
contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstânci-
as econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda
de seu valor recuperável. Quando essas evidências são identificadas e o valor contábil lí-
quido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o
valor contábil líquido ao valor recuperável. e) Redução ao valor recuperável - (i) Ativos
financeiros: 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 te-
nha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável
se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento
inicial do ativo e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa
futuros projetados que podem ser estimados de maneira confiável. A evidência objetiva de
que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não pagamento ou atraso no pa-
gamento por parte do devedor, a reestruturação do valor devido à Companhia sobre
condições que esta não consideraria em outras transações, as indicações de que o

devedor ou emissor entrará em processo de falência ou o desaparecimento de um
mercado ativo para um título. (ii) Ativos não financeiros: Os valores contábeis dos
ativos não financeiros da Companhia são revistos a cada data de apresentação, para
apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, o
valor recuperável do ativo é determinado. A Companhia avalia os ativos do imobilizado
com vida útil definida quando há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no
seu valor recuperável. f) Provisões: Uma provisão é reconhecida, em virtude de um
evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva que possa
ser estimada de maneira confiável e é provável que um recurso econômico seja exigi-
do para liquidar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melho-
res estimativas do risco envolvido para todas as situações em que um desembolso ou
consumo de recursos é considerado provável. g) Receitas e despesas financeiras:
As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras e des-
contos obtidos. A receita de juros é reconhecida no resultado por meio do método
dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre em-
préstimos. Custos de empréstimos que não são diretamente atribuíveis à aquisição,
construção ou produção de um ativo qualificável são mensurados no resultado por
meio do método dos juros efetivos. h) Imposto de renda e contribuição social -
correntes e diferidos: O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber espera-
do sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, calculado às taxas de impostos
decretadas ou substantivamente decretadas na data de apresentação das demons-
trações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios
anteriores. O imposto diferido é proveniente de prejuízo fiscal, base negativa da con-
tribuição social e diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passi-
vos 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 di-
ferenças temporárias quando elas revertem, tendo como base as leis que foram de-
cretadas ou substantivamente decretadas na data do balanço. Os impostos ativos di-
feridos consideram a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros fundamenta-
dos em estudo técnico de viabilidade aprovado pela Administração. Os ativos de im-
posto de renda e contribuição social diferidos são revisados na data do balanço e são
sujeitos à provisão para perda à medida que sua realização não seja mais provável. i)
Lucro (prejuízo) por ação: Calculado por meio do resultado do exercício atribuível
aos acionistas controladores da Companhia usando a média ponderada das ações
ordinárias em circulação no respectivo exercício. 4. Normas e Interpretações Novas
e Revisadas:
Normas, interpretações e alterações de normas implementadas em 1º de janeiro
de 2016.
Norma                                             . Descrição                                                          .
 Alterações à IAS 1/CPC 26 Alteradas pela norma Iniciativa de Divulgação
Alterações à IAS 16/CPC 27
 e à IAS 38/CPC 04 Alteradas pela norma Esclarecimento sobre os

Métodos Aceitáveis de Depreciação e Amortização
Alterações à IAS 16/CPC
 27 e à IAS 41/CPC 29 Alteradas pela norma: Agricultura: Plantas Produtivas
Alterações à IFRS 
 11/CPC 19 Alteradas pela norma Contabilização de Aquisições

de Participações em Operações em Conjunto
Alterações à IFRS 10/CPC 36, IFRS Entidades de Investimento: Aplicando a
  12/CPC 45 e IAS 28/CPC 40  Exceção de Consolidação
A adoção das IFRSs novas e revisadas, aplicáveis à Companhia, não impactou os valores
reportados e/ou divulgados no período corrente. Normas, interpretações e alterações
de normas que ainda não estão em vigor
Norma                          . Descrição                     . Vigência                                         .
IFRS 9/CPC 48 Instrumentos Financeiros Em vigor para períodos anuais

 com IFRS 4 - Contratos iniciados em ou após 1º de janeiro
de Seguro de 2018.

IFRS 15/CPC 47 Esclarecimentos sobre Em vigor para períodos
a IFRS 15 - Receita de anuais iniciados em ou
Contratos com Clientes após 1º de janeiro de 2018.
 emitida

IFRS 16 Arrendamento Em vigor para períodos
anuais iniciados em ou após
 1º de janeiro de 2019.

Alterações à Alterada pela norma Em vigor para períodos
 IFRS 2/CPC 10 Classificação e Mensuração anuais iniciados em ou

de Transações de  após 1º de janeiro de 2019.
Pagamentos Baseado
 em Ações

Alterações à Alteradas pela norma Em vigor para períodos
 IFRS Melhorias Anuais ao anuais iniciados em ou
10/CPC 36 e à Ciclo de IFRSs  após 1º de janeiro de 2018.
 IAS 28/CPC 18 2014–2016
Alterações à Iniciativa de Divulgação Em vigor para períodos
 IAS 7/CPC 03 anuais iniciados em ou após

1º de janeiro de 2017.
Alterações à Alterada pela norma Em vigor para períodos
IAS 12/CPC 32 Reconhecimento de anuais iniciados em ou

Impostos Diferidos após 1º de janeiro de 2017.
Ativos para Perdas
a Realizar

IFRIC 22 Transações em Moeda Em vigor para períodos
Estrangeira e anuais iniciados em ou após
Contraprestação 1º de janeiro de 2018.
Antecipada emitida

Alterações à Alterada pela norma Em vigor para períodos
 IAS 40/CPC 28 Transferências de anuais iniciados em ou após

Propriedade para 1º de julho de 2018.
Investimento

A Administração não acredita que essas novas normas terão impacto relevante sobre as
demonstrações financeiras da Companhia.
5. Caixa e Equivalentes de Caixa 31/12/16 31/12/15
 Caixa e bancos 247 197
Aplicações financeiras (*) 3.910 6.212
Total 4.157 6.409
 (*) As aplicações financeiras referem-se substancialmente a investimentos em Certificado
de Depósito Bancário - CDB no Banco do Brasil S.A., Itaú Unibanco S.A. e Banco
Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A., atualizados com base na variação do Certificado de Depó-
sito Interbancário - CDI, remuneradas a taxas equivalentes a 100% do CDI (87% e 100%
do CDI em 2015).
6. Contas a Receber de Clientes 31/12/16 31/12/15
Contas a receber 2.197 1.442
Total 2.197 1.442
7. Impostos a Recuperar 31/12/16 31/12/15
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.561 1.099
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e
 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL 405 369
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 60 60
Outros 15 143
Total 2.041 1.671
8. Imposto de Renda e Contribuição Social: O imposto de renda é calculado com base
na alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a
R$240, e a contribuição social é calculada à alíquota de 9%. 31/12/16 31/12/15
Prejuízo antes do imposto de renda (IRPJ)
 e da contribuição social (CSLL) (22.516) (6.326)
Alíquota combinada de IRPJ e CSLL 34% 34%
Expectativa de crédito de IRPJ e CSLL 7.655 2.151
Diferenças permanentes-
Outras (223) (15)
Imposto de renda e contribuição social
 creditados ao resultado do exercício 7.432 2.136
O saldo de imposto de renda diferido ativo é composto como segue:
Ativo: 31/12/16 31/12/15
Prejuízo fiscal e base negativa da contribuição social 14.708 6.988
Outras provisões - diferenças temporárias 494 541
Total 15.202 7.529
Passivo:
Capitalização de juros sobre empréstimo na aquisição de ativo 3.647 3.829
Ajuste da depreciação pela vida útil 834 411
Total 4.481 4.240
Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos 10.721 3.289
Os créditos reconhecidos estão suportados por projeções de resultados tributáveis futuros,
com base em estudos técnicos de viabilidade. Esses estudos consideram a perspectiva de
lucratividade futura, permitindo uma estimativa de recuperação dos créditos em um perío-
do não superior a dez anos. 9.Partes Relacionadas: Os saldos entre partes relaciona-
das são apresentados a seguir:

31/12/16 31/12/15
Créditos com partes relacionadas - consórcio (*) 132 391
Total 132 391
(*) Os saldos referem-se a 25% do aporte não realizado por uma das consorciadas do
TEGRAM - Itaqui.
10.Imobilizado 31/12/16 31/12/15

Depreciação
 Custo  acumulada  Líquido  Líquido

Móveis e utensílios 324 (46) 278 200
Equipamentos de computação 1.320 (456) 864 991
Máquinas e equipamentos 37.615 (3.700) 33.915 35.638
Veículos 72 (12) 60 66
Prédios e edificações 55.082 (4.759) 50.323 52.665
Terrenos 540 - 540 540
Instalações 41.016 (3.975) 37.041 34.844
Construções em andamento (*) 1.106 - 1.106 5.831
Total 137.075 (12.948) 124.127 130.775
 A movimentação do imobilizado no exercício findo em 31 de dezembro de 2015 e 31 de
dezembro 2016 é como segue:

Transfe-
Custo: 31/12/14 Adições Baixas  rências 31/12/15
Móveis e utensílios 42 35 (2) 147 222
Equipamentos de computação 47 10 - 1.151 1.208
Máquinas e equipamentos 2 140 (1) 37.209 37.350
Veículos 10 16 - 45 71
Prédios e edificações 2 - (7) 54.928 54.923
Terrenos 503 - - 37 540
Instalações - - (47) 36.636 36.589
Adiantamento a fornecedores 379 2.000 - (2.379) -
Construções em andamento (*) 168.744 12.277 (4) (175.186) 5.831
Subtotal 169.729 14.478 (61) (47.412) 136.734
Depreciação acumulada:
Móveis e utensílios (2) (20) - - (22)
Equipamentos de computação (7) 210 - - (217)
Veículos (4) (1) - - (5)
Prédios e edificações - (2.258) - - (2.258)
Máquinas e equipamentos - (1.712) - - (1.712)
Instalações - (1.746) 1 - (1.745)
Subtotal 13 (5.947) 1 - (5.959)
Total 169.716 8.531 (60) (47.412) 130.775

Transfe-
Custo: 31/12/15 Adições Baixas  rências 31/12/16
Móveis e utensílios 222 11 (4) 95 324
Equipamentos de computação 1.208 20 (4) 112 1.320
Máquinas e equipamentos 37.350 73 - 191 37.615
Veículos 71 1 - - 72
Prédios e edificações 54.923 - - 159 55.082
Terrenos 540 - - - 540
Instalações 36.589 5 - 4.422 41.016
Construções em andamento (*) 5.831 1.235 (713) (5.262) 1.106
Subtotal 136.734 1.347 (721) (283) 137.075
Depreciação acumulada:
Móveis e utensílios (22) (25) 1 - (46)
Equipamentos de computação (217) (241) 2 - (456)
Veículos (5) (7) - - (12)
Prédios e edificações (2.258) (2.501) - - (4.759)
Máquinas e equipamentos (1.712) (1.988) - - (3.700)
 Instalações (1.745) (2.230) - - (3.975)
Subtotal (5.959) (6.992) 3 - (12.948)
Total 130.775 (5.650) (718) (283) 124.127
(*) Substancialmente representado pela construção da infraestrutura a ser utilizada pela
Companhia em sua participação no Consórcio TEGRAM - Itaqui.

Transfe-
rências

Imobi-
11. Intangível 31/12/14 Adições Baixas  lizado 31/12/15
Direito de uso de terreno 64.457 4.530 (1.658) (20.597) 46.732
Software 14 393 (15) 1.193 1.585
Direito de uso de terreno - - - 66.816 66.816
Amortização - (3.089) 1 - (3.088)
Total 64.471 1.834 (1.672) 47.412 112.045

Transfe-
rências

Imobi-
31/12/15 Adições Baixas  lizado 31/12/16

Direito de uso concessão (a) 46.732 - (5.207) - 41.525
Software 1.585 - - 283 1.869
Direito de uso de terreno (b) 66.816 - - - 66.816
Amortização (3.088) (7.021) - - (10.109)
Total 112.045 (7.021) (5.207) 283 100.102
 (a) Refere-se ao contrato de concessão da Companhia no TEGRAM - Itaqui, que prevê
arrendamento pelo prazo de 25 anos. (b) Refere-se ao lance inicial do contrato de con-
cessão da Companhia no TEGRAM - Itaqui.
12. Fornecedores 31/12/16 31/12/15
Materiais 173 1.524
Serviços 154 158
Total 327 1.682
13. Empréstimos e Financiamentos
Modalidade Taxa média anual de

  juros e comissões 31/12/16 31/12/15
 Financiamentos para aquisiçãode ativo
 imobilizado- FINAME - financiamentos a
  empreendimentos - BNDES (a) 3,5% a.a. 26.480 30.075
Financiamentos para expansão-FINEM -
 financiamentos a  empreendimentos-BNDES (a) TJLP + 1,5% a.a. 48.685 35.714
Nota de Crédito à Exportação 100% CDI
 - Banco ABC S.A. (b)  +2,35% a.a. 5.208 17.668
Nota de Crédito à Exportação
 Banco Sumitomo S.A. (c) 105,5% CDI 27.376 11.537
Total 107.749 94.994
Circulante 45.604 38.916
Não circulante 62.145 56.078
(a) Financiamentos para a construção e compra de máquinas e equipamentos do Porto
TEGRAM, em São Luís - MA. Trata-se de contratos de FINAME e FINEM firmados com o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES no mês de dezembro
de 2013 e com primeira liberação em abril de 2014. O período de carência é de 12 me-
ses e o período de amortização é de 96 meses, a partir de janeiro de 2015. A garantia
desses contratos é uma carta de fiança firmada com o Banco Sumitomo S.A., no valor
total do financiamento. (b) Refere-se ao contrato de Nota de Crédito à Exportação, fir-
mado com o Banco Sumitomo S.A. em agosto de 2015. O período de carência é de 5
meses, e o pagamento do principal deve ser feito em uma única parcela em fevereiro de
2016. (c) Trata-se de contrato de fiança bancária, firmado com a CHS em abril de 2014,
para garantir a carta de fiança contratada com o Banco Sumitomo S.A. A remuneração
será paga semestralmente, sendo o primeiro pagamento realizado em outubro de 2014.
As garantias desse contrato são o penhor da totalidade das ações detidas pela
NovaAgri Infra-Estrutura de Armazenagem e Escoamento Agrícola S.A. no capital social
da Companhia e contragarantia da NovaAgri Infra-Estrutura de Armazenagem e Escoa-
mento Agrícola S.A. nos termos do Instrumento Particular de Contragarantia firmado
com a CHS. Os contratos não exigem a manutenção de índices financeiros
(“covenants”). O cronograma de pagamento das parcelas dos empréstimos está de-
monstrado a seguir:
Exercício         R$
2017 45.604
2018 12.577
2019 12.392
2020 12.392
Após 2020 24.784
Total 107.749
A movimentação no exercício é como segue:

Libe- Amor- Juros Juros
31/12/15 rações tização apropriados  pagos 31/12/16

Empréstimos e
 Financiamentos 94.994 43.860 32.701 9.869 8.273 107.749

94.994 43.860 32.701 9.869 8.273 107.749
14. Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Sociais 31/12/16 31/12/15
Salários e encargos sociais 3 -
Provisões para férias e encargos previdenciários 208 182
Obrigações tributárias a recolher 932 642
Total 1.143 824
15. Provisão para Riscos: A Companhia não possui ações de naturezas fiscais, traba-
lhistas e cíveis envolvendo riscos de perda classificados como prováveis, com base na avali-
ação de seus assessores jurídicos.
16. Contas a Pagar pela Concessão
 - Fixo e Variável 31/12/16 31/12/15
 Contas a pagar pela concessão - fixo e
 parcela fixa da parte variável - TEGRAM (*) 39.255 47.497
Total 39.255 47.497
Circulante 2.939 1.827
Não circulante 36.316 45.670
(*) Refere-se ao valor presente de um fluxo de caixa de 25 anos descontado a 7,21% ao
ano, referente ao contrato de concessão da Companhia (vide nota explicativa nº 1). A
contrapartida foi registrada no ativo intangível.
17. Outros Passivos 31/12/16 31/12/15
Provisões operacionais 995 411
Receita diferida - 945
Outras 43 232
Total 1.038 1.588
Circulante 1.038 1.390
Não circulante - 198
18. Capital Social e Reservas: Capital social: O capital social subscrito e integralizado
em 31 de dezembro de 2016 e 2015 é de R$116.000, representado por 116.000 ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal. A composição acionária está detalhada a seguir:
Acionistas Ações ordinárias      %
NovaAgri Infra-Estrutura de Armazenagem
 e Escoamento Agrícola S.A. 87.000 75
CHS Agronegócio - Indústria e Comércio Ltda. 29.000 25
Total 116.000 100
Reserva legal: Do lucro líquido apurado no exercício, será deduzida a parcela de 5%
para a constituição de reserva legal, que não excederá a 20% do capital social. Divi-
dendos: Os acionistas têm direito a um dividendo obrigatório correspondente a 1% do
lucro líquido, ajustado de acordo com o artigo 202 da Lei nº 6.404/76. O saldo rema-
nescente, depois de atendidas as disposições legais, tem a destinação determinada
pela Assembleia Geral, que poderá, por proposta da Administração: (a) deliberar a re-
tenção da parcela do lucro líquido prevista em orçamento de capital previamente apro-
vado, nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/76; e (b) destinar a totalidade ou par-
cela do lucro remanescente às reservas estatutárias previstas no Estatuto Social da
Companhia, nos termos do artigo 194 da Lei nº 6.404/76. A Companhia poderá pagar
juros sobre o capital próprio, imputando-os ao dividendo obrigatório. 19. Prejuízo por
Ação: O prejuízo por ação foi calculado com base no resultado do exercício atribuível
aos acionistas controladores da Companhia e na média ponderada de ações ordinárias
em circulação, conforme segue:

31/12/16 31/12/15
Prejuízo do exercício (15.084) (4.190)
Total de ações ordinárias (média ponderada) 116.000 116.000
Prejuízo por ação (R$) (0,130) (0,036)
Não existe efeito de diluição em virtude de não haver instrumentos potencialmente conver-
síveis em ações.
20. Composição da Receita Líquida 31/12/16 31/12/15
Receita bruta:
Venda de mercadorias 3.325 1.013
Serviços prestados 14.181 24.975
Deduções-
  Devoluções (2.164) -
Impostos (1.275) (2.133)
Total 14.067 23.855
21. Custos e Despesas por Natureza 31/12/16 31/12/15
 Pessoal (4.941) (3.289)
Insumos indiretos (4.046) (4.295)
Serviços de terceiros (2.049) (3.320)
Prestação de serviços (610) (412)
Depreciação e amortização (14.013) (9.036)
Aluguéis e locações (1.438) (3.024)
Outros (2) (354)
Total (27.099) (23.729)
Classificados nas seguintes rubricas na demonstração do resultado:
Custo das mercadorias vendidas (189) -
Custo dos serviços prestados (23.399) (21.803)
Despesas gerais e administrativas (3.510) (1.928)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (1) 2
Total (27.099) (23.729)

22. Resultado Financeiro 31/12/16 31/12/15
Receitas financeiras:
Rendimento de títulos e valores mobiliários 1.393 1.458
Descontos obtidos 1 16
Variação cambial 29 696
Ganho em Operações com Instrumentos Financeiros 96 -
Outras receitas 177 260
Subtotal 1.696 2.430
Despesas financeiras:
Multas e juros pagos ou incorridos (9.870) (7.503)
Despesas com Imposto sobre  Operações Financeiras-IOF (389) (62)
Fiança bancária (594) (1.103)
Perda em Operações com Instrumentos Financeiros (3) -
Outras (324) (214)
Subtotal (11.180) (8.882)
Total (9.484) (6.452)
23. Instrumentos Financeiros: Estão apresentadas as informações sobre a exposição
da Companhia a cada um dos riscos, os objetivos da Companhia, as políticas e os proces-
sos para a mensuração, o gerenciamento de risco e o gerenciamento de capital. Divulga-
ções quantitativas adicionais são incluídas ao longo destas demonstrações financeiras. A
Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos
financeiros: a) Risco de crédito: É o risco de prejuízo financeiro da Companhia caso um
cliente ou uma contraparte em um instrumento financeiro falhe no cumprimento de suas
obrigações contratuais, que surgem dos recebíveis da Companhia representados, princi-
palmente, por caixa e equivalentes de caixa e outros créditos. O valor contábil dos ativos
financeiros representa a exposição máxima do crédito. A exposição máxima do risco do cré-
dito na data do balanço foi como segue: 31/12/16 31/12/15
Caixa e equivalentes de caixa (nota explicativa nº 5) (*) 4.157 6.409
Total 4.157 6.409
(*) A política de gestão de risco corporativo determina que a Companhia avalie regular-
mente o risco associado ao seu fluxo de caixa, bem como propostas de mitigação de risco.
As estratégias de mitigação de riscos são executadas com o objetivo de reduzir os riscos
com relação ao cumprimento dos compromissos assumidos pela Companhia, tanto com ter-
ceiros quanto com seus acionistas. A Companhia possui aplicações financeiras de curto
prazo, de alta liquidez, e que são prontamente conversíveis em um montante conhecido
de caixa. No que tange às instituições financeiras, a Companhia somente realiza opera-
ções com aplicações em títulos de renda fixa em instituições de baixo risco avaliadas por
agências de “rating”. b) Risco de liquidez: É o risco pelo qual a Companhia irá encontrar
dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros, que
são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da
Companhia na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre te-
nha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações até o vencimento, sob condições
normais ou de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a repu-
tação da Companhia. Tipicamente, a Companhia possui recursos ou alternativas para ob-
tenção de recursos suficientes para cumprir com despesas operacionais esperadas, incluin-
do o cumprimento de obrigações financeiras e excluindo o impacto potencial de circunstânci-
as extremas que não podem ser razoavelmente previstas, como desastres naturais, para os
quais a Companhia possui seguro próprio. A seguir, estão as maturidades contratuais de
passivos financeiros em 31 de dezembro de 2016, incluindo pagamentos de juros estimados:

6 meses 6 a 12 1 a 2 2 a 5 (+) 5
ou menos meses    anos    anos    anos       Total

Empréstimos e financiamentos 39.753 5.851 12.577 37.176 12.392 107.749
Total 39.753 5.851 12.577 37.176 12.392 107.749
c) Risco operacional: É o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma vari-
edade de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Compa-
nhia e a fatores externos (exceto riscos de crédito, mercado e liquidez), como aqueles de-
correntes de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de compor-
tamento empresarial. Riscos operacionais surgem de todas as operações da Companhia.
O objetivo da Companhia é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência de pre-
juízos financeiros e danos à reputação da Companhia e buscar eficácia de custos. A res-
ponsabilidade é apoiada pelo desenvolvimento de padrões gerais da Companhia, para a
administração de riscos operacionais nas seguintes áreas: • Exigências para segregação
adequada de funções, incluindo a autorização independente de operações. • Exigências
para a reconciliação e o monitoramento de operações. • Cumprimento de exigências regu-
latórias e legais. • Documentação de controles e procedimentos.• Exigências para a avalia-
ção periódica de riscos operacionais enfrentados e a adequação de controles e procedi-
mentos para tratar dos riscos identificados.• Exigências de reportar prejuízos operacionais
e ações corretivas propostas.• Desenvolvimento de planos de contingência. • Treinamento
e desenvolvimento profissional.• Padrões éticos e comerciais. d) Gestão de capital: A polí-
tica da Administração é manter uma sólida base de capital para assegurar a confiança do
investidor, credor e mercado e o desenvolvimento futuro do negócio. A Administração
monitora os retornos sobre o capital, que a Companhia define como resultados de ativida-
des operacionais divididos pelo patrimônio líquido total. A Administração procura um equilí-
brio entre os mais altos retornos possíveis com níveis mais adequados de empréstimos e
as vantagens e a segurança proporcionadas por uma posição de capital saudável. O índi-
ce de endividamento da Companhia no fim do exercício é apresentado a seguir:

31/12/16 31/12/15
Total do passivo 149.512 146.664
Caixa e equivalentes de caixa (4.157) (6.409)
Dívida líquida de caixa e títulos e valores
 mobiliários (A) 145.355 140.255
Total do patrimônio líquido (B) 94.751 109.835
(=) Índice de endividamento (A/B) 1,534 1,277
24. Análise de Sensibilidade: Os principais fatores de risco da Companhia são a exposi-
ção à flutuação do dólar, a das taxas de juros CDI e TJLP. Está apresentado a seguir o
quadro do demonstrativo de análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros a fim de
demonstrar os saldos dos ativos e passivos, calculados à uma taxa projetada até a data
de liquidação, considerando os seguintes cenários: • Cenário I: Considera as curvas e co-
tações de mercado de 31 de dezembro de 2016;• Cenário II: considera uma valorização e
desvalorização de 25% nas curvas de mercado de 31 de dezembro de 2016; • Cenário
III: considera uma valorização e desvalorização 50% nas curvas de mercado de 31 de de-
zembro de 2016.

Indica- Expo- Cenário I     Cenário II  Cenário III
Fator de risco .  dores  sição (Provável)  -25%  25%  -50%  50%
Ativo
Taxa de juros CDI 3.910 482 (120) 120 (241) 241
Passivo
Taxa de juros IPCA 4.748 363 (91) 91 (182) 182
Taxa de juros TJLP 48.685 3.335 (834) 834 (1.668)1.668
Taxa de juros CDI 32.583 1.270 (318) 318 (635) 635
25. Cobertura de Seguros e Outras Garantias e Fianças: a) Seguros: A Companhia
adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens expostos a riscos signifi-
cativos para cobrir eventuais sinistros, de acordo com a natureza de sua atividade. Em 31
de dezembro de 2016, os ativos da Companhia apresentavam-se segurados contra sinis-
tros pelo montante total de R$867.892.

Valor
Cobertura de seguro               .         Seguradora segurado      Início      Fim
Seguro de Operador Portuário
Contratante: Tegram Operações ACE Seguradora
 Portuárias S.A. S.A. (65%) 190.092 16/03/16 16/03/17
Cossegurado: Terminal XL Seguros
 Corredor Norte S.A.  Brasil (22%)
17.1700000034.28 Tokio Marine

 Seguradora
 S.A (13%)

Seguro de bens-Estoque de Produtos ACE Seguros
17.96.0003054.12  Soluções 657.800 01/03/16 01/03/17
Seguro de  responsabilidade civil
510-0000019091 Tokio Marine 5.000 01/03/16 01/03/17
D & O - Responsabilidade Civil de
 Administradores
100-0000001020 Tokio Marine 15.000 13/06/16 13/06/17
b) Garantias e fianças bancárias: A Companhia é contratante de três instrumentos de
prestação de fiança, emitidos pelos Bancos Itaú BBA S.A. e Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A,
conforme a seguir: Contrato número: 100412030085400. Data de emissão da fiança: 5
de março de 2012. Data de vencimento da fiança: 7 de março de 2017. Afiançado: Termi-
nal Corredor Norte S.A. Valor da fiança: R$2.676. Favorecido: Empresa Maranhense de
Administração Portuária - EMAP. Objeto da fiança: em garantia de dívida pecuniária decor-
rente exclusivamente da caução contratual, referente às obrigações que devem ser cum-
pridas pelo Afiançado, no arrendamento para exploração do Lote I do TEGRAM, do Porto
de Itaqui, envolvendo investimentos do Afiançado necessários à construção, administra-
ção, operação e manutenção das instalações portuárias, visando à movimentação e ao
armazenagem de granéis sólidos vegetais, na corrente de exportação, conforme Contrato
nº 008/2012 - EMAP firmado em 2 de fevereiro de 2012 entre o Favorecido e o Afiançado,
cuja cópia se encontra em poder do Fiador. Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. Contrato
número: 003/2016/CFI. Data de emissão da fiança: 6 de janeiro de 2016. Data de venci-
mento da fiança: 6 de janeiro de 2018. Afiançado: Terminal Corredor Norte S.A. Valor da
fiança: R$20.000. Objeto da fiança: cumprimento das obrigações assumidas pela Compa-
nhia no Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 15.2.0660.1. Favo-
recido: BNDES. Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. Contrato número: 020/2016/CFI.
Data de emissão da fiança: 5 de fevereiro de 2016. Data de vencimento da fiança: 5 de
fevereiro de 2018. Afiançado: Terminal Corredor Norte S.A. Valor da fiança: R$70.400.
Objeto da fiança: cumprimento das obrigações assumidas pela Companhia no Contrato
de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 13.2.1071.1. Favorecido: BNDES.
26. Transações Não Caixa. Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia efetuou redu-
ção no saldo do ativo intangível decorrente da reavaliação do contas a pagar da conces-
são no montante de R$ 5.207 Em 31 de dezembro 2015, a Companhia possuía saldo a
pagar a fornecedores de R$116, referente a aquisição de itens para os ativos imobiliza-
dos e intangível. 27. Autorização para Conclusão das Demonstrações Financeiras:
As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria da Companhia e autoriza-
das para emissão em 31 de março de 2017.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para
os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016  de 2015

(Em milhares de reais - R$)
 Capital Prejuízos
   social  acumulados       Total

Saldos em 31 de Dezembro de 2014  116.000          (1.975)  114.025
Prejuízo do exercício            -           (4.190)      (4.190)
Saldos em 31 de Dezembro de 2015  116.000         (6.165)  109.835
Prejuízo do exercício            -        (15.084)   (15.084)
Saldos em 31 de Dezembro de 2016  116.000       (21.249)   94.751

Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Financeiras

influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exerce-
mos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstra-
ções financeiras, 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 ris-
co 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 inter-
nos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos
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 contá-
beis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequa-
ção 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 rele-
vante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas di-
vulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidênci-
as de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
•Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financei-
ras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as corres-
pondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresen-
tação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito,
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 31 de março de 2017
DELOITTE BRASIL
Auditores Independentes Ltda.
Ismar de Moura
Contador
CRC nº 1 SP 179631/O-2

                    Marcus Vinicius Menoita Nogueira (Diretor)                                                                                                   Felipe Moreira Caram (Diretor)                                                                             Ayla Maria Candido Vieira - Contadora  - TC - CRC-CE 012737/O-6

Aos Administradores e Acionistas do Terminal Corredor Norte S.A. São Paulo - SP.  Opi-
nião:  Examinamos as demonstrações financeiras do Terminal Corredor Norte S.A.
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Termi-
nal Corredor Norte S.A. em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas opera-
ções 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 de auditoria. Nossas responsabilidades,
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Res-
ponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos inde-
pendentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes pre-
vistos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e cumprimos com as demais responsa-
bilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidade

da administração sobre as demonstrações financeiras:  A administração é respon-
sável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 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 financeiras, a administração é responsável pela avalia-
ção da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicá-
vel, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a adminis-
tração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha ne-
nhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabili-
dades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objeti-
vos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança ra-
zoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria reali-
zada de acordo com as normas brasileiras 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



Especial

Deputados de oposição, 
como Wadih Damous (PT-
RJ), acusaram Marinho 
de "atropelar" o plano 
de trabalho inicialmente 
acordado e pedem mais 
tempo para o debate. 
Como o projeto tramita 
em caráter conclusivo, se 
os membros da Comissão 
Especial aprovarem o 
relatório de Marinho, o 
projeto seguirá direta-
mente para o Senado, sem 
a necessidade de passar 
pelo plenário da Câmara. 
No entanto, o regimento 
da Casa estabelece que os 
deputados que quiserem 
podem entrar com recur-
so a fi m de tentar levar o 
plenário a analisar o tema. 
Para tanto, precisam reu-
nir 51 votos.

Além de reafirmar a 

intenção de apresentar 
seu relatório na próxima 
quarta-feira, Marinho asse-
gurou que recomendará o 
fi m da contribuição sindi-
cal obrigatória, tornando-a 
opcional. Para o relator, 
o excesso de entidades 
sindicais prejudica a repre-
sentação do trabalhador 
e o fi m da contribuição 
obrigatória pode democra-
tizar o processo sindical 
brasileiro (ABr).
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Heloísa Cristaldo/Agência Brasil

O relator, deputado Rogério Marinho (PSDB/RN), 
criou uma força-tarefa para agrupar as propostas de 
acordo com os temas tratados pelos parlamentares 

em suas sugestões. “O volume de emendas que recebemos 
é uma demanda reprimida não para uma minirreforma, mas 
para uma reforma estruturante das relações de trabalho 
no país”, disse Marinho. 

O projeto altera as regras da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) e outros dispositivos. Também possibilita 
que, nas negociações entre patrão e empregado, os acordos 
coletivos tenham mais valor do que o previsto na legisla-
ção, permitindo, entre outros pontos, o parcelamento de 
férias e mudanças na jornada de trabalho. Segundo Rogério 
Marinho, o parecer inclui ainda uma série de questões não 
abordadas no PL. 

“Existe uma série de emendas que tratam de novas formas 
de trabalho que não estão contempladas na legislação atual. 
No nossos substitutivo, vamos ampliar o escopo, justamente 
por esse processo de demanda reprimida, vamos buscar o 
consenso possível”, ressaltou. Para ele, a proposta enviada 
pelo governo visa a modernizar a legislação e desburocratizar 
o setor, ao preservar empregos e abrir novas oportunidades 
de trabalho. “A regra deve fi car clara e transparente para dar 
segurança jurídica”, afi rmou.

De acordo com o deputa-
do Vitor Lippi (PSDB/SP), 
o alto índice de sugestões 
parlamentares representa a 
terceira maior contribuição da 
história da Câmara. Autor de 
21 emendas, Lippi argumenta 
que as sugestões avançam em 
relação ao conteúdo do PL 
enviado pelo governo federal, 
pois os parlamentares identi-
difi caram, no atual debate, a 
oportunidade para aperfeiço-
ar as relações trabalhistas. 

“Ninguém vai retirar ne-
nhum direito dos trabalhores e não vão diminuir as exi-
gências de trabalho, somos favoráveis a manter os direitos 
previstos na CLT. No entanto, entendemos que a legislação 
precisa encontrar formas de atender às novas necessidades 
de mercado, à evolução da atividade da economia e novas 
profi ssões”, disse.

Segundo o parlamentar, o Brasil é campeão de ações traba-
lhistas no mundo. “Temos 50 vezes mais ações trabalhistas do 
que países com a mesma dimensão, como os Estados Unidos 

O relator, deputado Rogério Marinho (PSDB/RN).
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Reforma trabalhista recebe
844 emendas; relatório deve

ser apresentado na quarta-feira

O projeto altera as regras da CLT e outros dispositivos.
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oO relatório do projeto que trata da reforma trabalhista, 

deve ser apresentado na Câmara na próxima quarta-
feira (12). Ao todo, o projeto recebeu 844 emendas nos 
13 pontos abordados pela reforma

e a França. São 4 milhões de 
novas ações por ano, isso é 
inédito no mundo e signifi ca 
que nossas instituições não 
têm conseguido alcançar 
harmonia, percebemos que 
somos campões absolutos 
em confl itos”.

Entre as sugestões de Lippi, 
está a proporcionalidade das 
indenizações reivindicadas 
na Justiça do Trabalho. “Ve-
mos pessoas que trabalham 
há um ou dois anos e pedem 
indenizações milionárias de 
R$ 100 mil, R$ 200 mil, R$ 
500 mil. É praticamente uma 
litigancia de má-fé. Na minha 
proposta, essas indenizações 
fi cam limitadas ao numero de salário vezes o número de anos 
trabalhados. Assim, há uma proporcionalidade e razoabilidade 
dentro do que a pessoa vai pedir”, explica.

O deputado Chico Alencar (PSOL/RJ) pediu a retirada 
integal de três artigos do projeto. Ao justifi car a supressão 
do item que dá novo texto ao Artigo 58 da CLT, o parlamen-
tar considera que a nova regra “permite que trabalhadores 
sejam contratados para exercer funções que deveriam 
ser provisórias, temporárias e parciais, de modo quase 
integral”. Em outro pedido de supressão, Alencar justifi ca 
que o texto sobre trabalho temporário segue a lógica de 
precarização do trabalho. 

“Há também nas alterações promovidas por esse artigo 
a exclusão dos trabalhadores domésticos dos mínimos di-
reitos assegurados aos trabalhadores temporários, o que 
caminha no sentido contrário da tendência internacional 
de proteger mais pessoas em relações de desigualdade 
extrema”, afi rma.

Para ele, a comissão especial que trata do tema já tem 
maioria para a aprovação do PL. 

A tendência, segundo Alencar, é de resistência dentro 
do plenário da Câmara. 
Segundo ele, um grupo 
de parlamentares do PT, 
PSOL e PCdoB decidiu não 
apresentar emendas ao PL 
por não concordar com 
praticamente a totalidade 
de novas regras. “No meio do 
nosso trabalho [da Comissão 
Especial de Reforma Traba-
lhista], o plenário aprovou 
a terceirização irrestrita, 
ilimitada, já sancionada por 
Temer. Pode ser que isso, 
paradoxalmente, já nos dê 
oportunidade de barrar um 
ou outro projeto. O cenário 
é desfavorável às categorias 

menos organizadas, mais fracas, que são muito atingidas 
pelas propostas”.

Relator defende debate pelo 
plenário da Câmara

O relator do projeto, deputado Rogério Marinho (PSDB-
RN), disse concordar com parlamentares que defendem que 
a proposta do Poder Executivo seja discutida também no 
plenário da Câmara. "Sou favorável", afi rmou Marinho ao ser 

questionado sobre a iniciati-
va de deputados contrários 
à proposta, que, prevendo 
a aprovação do parecer de 
Marinho, tentam reunir os 
votos necessários para levar 
o assunto ao plenário.

"Eles têm meu voto. Não 
creio que um projeto dessa 
estatura deve ser discutido 
apenas pela Comissão Es-
pecial. É importante e ne-
cessário que o conjunto dos 
deputados possa participar 
da discussão desse projeto, 
que é tão importante para o 
país", acentuou. A audiência 
pública de ontem (6) foi a úl-
tima antes da data anunciada 
por Marinho para apresentar 
o seu relatório, na próxima 
quarta-feira (12) (ABr).

Parlamentares pedem 
mais tempo para análise

Deputado Vitor Lippi (PSDB/SP), autor de 21 emendas.
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Porque a solução de segurança 
cibernética para carros 

autônomos pode
ser encontrada sob o capô

Os veículos autônomos estão 

entre as tecnologias mais 

comentadas em 2016. Desde 

que Tesla, Google e Uber 

colocaram esses veículos no 

mapa de tendências para 

consumidores tenho sonhado 

com o dia em que poderei 

ter um. Infelizmente para 

mim, e para a indústria 

automotiva, esse dia pode 

não chegar tão cedo

O repórter da Wire, Andy 
Greenberg, realizou uma 
experiência pilotado um 

veículo Jeep Cherokee sequestrado. 
Com a ajuda de dois pesquisadores 
baseados em St. Louis, que foram 
os “sequestradores”, Andy dirigia o 
carro, enquanto os sequestradores 
hackeavam o sistema computado-
rizado do veículo. O que começou 
como o sequestro do ar condicio-
nado e da música, terminou com 
o acelerador desabilitado e um 
motorista sem controle.

O experimento mostrou o quão 
fácil pode ser para um profi ssional 
experiente hackear um carro, e 
chamou a atenção de consumidores 
e autoridades. No ano passado, a Ad-
ministração Nacional de Segurança 
de Transporte Rodoviário (NHTSA, 
na sigla em inglês) dos Estados 
Unidos, divulgou normas afi rmando 
que a segurança cibernética deve 
ser prioridade dos fabricantes. O 
grande problema é que os hackers 
sempre encontrarão uma forma de 
contornar as mais recentes barrei-
ras de segurança.

O que é crítico no novo mundo de 
dispositivos constantemente conec-
tados, particularmente os veículos 
autônomos, é que precisamos adotar 
uma visão holística da segurança 
cibernética que vá além de uma 
criptografi a mais complexa. 

A vulnerabilidade dos 

dispositivos conectados 

Presumindo que os problemas de 
segurança cibernética possam ser 
resolvidos ao longo dos próximos 
anos, os veículos autônomos se 
tornarão um dos maiores colabo-
radores para a Internet das Coisas 
(IoT).  Da mesma forma que outros 
dispositivos IoT, como telefones 
móveis e rastreadores de atividades 
físicas vestíveis, os veículos autôno-
mos também gerarão dados a partir 
dos consumidores que infl uenciarão 
a maneira com a qual as empresas, 
governos e outros formadores 
de políticas operam. Mas como a 
maioria dos dispositivos conectados 
à IoT, as infraestruturas de software 
e os dados gerados pelos veículos 
autônomos também se tornarão 
mais expostos aos riscos. 

Um levantamento recente feito 
pela resseguradora Munich Re, 
apontou que 55% dos gerentes de 
riscos corporativos entrevistados 
apontaram a segurança cibernética 
como a principal preocupação para 
os veículos autônomos. E 64% das 
empresas disseram se sentir total-
mente despreparadas para atender 
a segurança cibernética.

Os fabricantes investiram bilhões 
de dólares no desenvolvimento de 
veículos autônomos, mas se não 
conseguirem manter os carros e 
seus motoristas seguros, eu nunca 
terei um desses veículos na minha 
garagem. Ao mesmo tempo em que 
a NHTSA pode não ter todas as 
respostas para as ameaças de segu-
rança cibernética, os fabricantes de 
veículos podem olhar sob o capô de 
seus próprios veículos para encon-
trar uma potencial solução.

Reimaginando o GPS 

Os dispositivos na era IoT geram 
uma grande quantidade de dados, 
incluindo dados baseados em lo-
calização. Esses dispositivos – que 
hoje pode ser o seu smartphone, 
mas no futuro poderá ser o seu 
carro – podem, com a anuência do 
consumidor, capturar informações 
de localização que podem incluir 
tanto seus movimentos, quanto 
o que você está fazendo em cada 
ponto da sua jornada. 

Os veículos autônomos poderão 

capturar e utilizar dados baseados 
em localização, que podem ser 
analisados para identifi car com-
portamentos como o movimento, 
a velocidade, o tempo médio de 
viagem e até a proximidade com 
outros objetos, como outros veículos 
e lojas. Esses dados baseados em lo-
calização oferecem a consumidores 
e empresas o potencial de revelar 
muitas informações. Os varejistas já 
estão aproveitando os dados gerados 
pelos carros para informarem as suas 
ofertas, e o setor público está usando 
os dados para projetos de melhorias 
e planejamento do transporte de 
cargas e pessoas. 

Os consumidores também estão 
se benefi ciando desses dados hoje 
mesmo, evitando engarrafamentos, 
ou reduzirem seus valores de seguro 
pelo bom comportamento de con-
dução. Mas o benefício mais notável 
dos dados baseados em localização é 
que eles também podem ser usados 
para descobrir anormalidades em 
comportamentos, que podem ser 
usadas para detectar e limitar as 
ações tomadas pelos hackers. 

Por exemplo, quando aparecer 
um símbolo de perigo no seu painel, 
os dados que o seu carro gera estão 
dizendo ao sistema que existe um 
problema - talvez a pressão do pneu 
esteja baixa, você precise trocar o 
óleo ou uma porta não foi comple-
tamente fechada. O seu veículo 
sabe como deveria operar e se os 
dados sugerirem que ele não está 
funcionando como deveria, você é 
alertado imediatamente pela luz 
de perigo. 

Teoricamente, o mesmo tipo de 
infraestrutura de alerta em tempo 
real pode ajudar a resolver ameaças 
de segurança cibernética e roubos 
mais tradicionais, que poderia levar 
a ofertas novas ou ampliadas pelas 
organizações de monitoramento 
de veículos. Se os motoristas per-
mitirem que essas organizações ou 
ofi ciais de segurança monitorem 
a localização de seus veículos e 
tenham uma visão completa dos 
comportamentos típicos do moto-
rista, os ofi ciais podem ser alertados 
imediatamente sobre qualquer ação 
diferente das expectativas – e até 
desligar o veículo em uma situação 
de emergência. 

Ou seja, se um veículo estiver com 
uma velocidade não compatível com 
a via ou avançando sinais vermelho, 
os funcionários podem desligar 
o sistema computadorizado para 
impedir um hacker em potencial e 
restaurar o veículo para um estado 
seguro de condução.

Ao aproveitar as infraestrutu-
ras existentes, os fabricantes de 
veículos podem potencialmente 
melhorar um pouco sua infraes-
trutura baseada em localização e os 
diagnósticos internos – ao mesmo 
tempo em que resolvem potencial-
mente os problemas de segurança 
cibernética e roubo do veículo. 

O futuro dos veículos sem 

motoristas 

Ninguém tem a resposta para 
resolver essa crise com potencial 
de múltiplos bilhões de dólares que 
os fabricantes de veículos estão en-
frentando, mas eu acredito que uma 
resposta pode ser encontrada ao 
aproveitar a infraestrutura baseada 
em localização existente. Vivemos 
em um mundo onde a tecnologia 
está evoluindo rapidamente, e a 
maioria das empresas não possui 
o tempo ou o dinheiro para rein-
ventar a roda toda vez que algo 
novo surgir no mercado. 

Os fabricantes de veículos já 
possuem a infraestrutura instalada 
para coletar e usar dados baseados 
em localização, e eles têm conse-
guido capitalizar essas capacidades 
com indústrias que se benefi ciem 
dos mesmos dados. Mas o mesmo 
poderia ser aplicado para a segu-
rança de seus clientes. 

Soluções e conclusões geradas 
a partir dados baseados em locali-
zação passaram para além de algo 
desejável para algo necessário 
para manter os motoristas seguros 
quando eles estiverem dentro de 
um veículo autônomo. 

(*) É vice-presidente de Inteligência 
de Localização da Pitney Bowes.

Clarence Hempfi eld (*)

Gabriel Gorski (*)

Essas atividades podem ser tão simples quanto mostrar 
a previsão do tempo no local onde você está, ou aten-
der necessidades mais complexas, como por exemplo, 

monitorar sua saúde e enviar alertas sempre que algo estiver 
fora do normal.

A capacidade de processamento dos dispositivos atingiu um 
nível onde é possível interpretar e responder perguntas feitas 
por pessoas em linguagem natural. Além disso, a tecnologia é 
capaz de executar atividades de forma automática, com base 
no comportamento e preferências dos usuários. Dentro desse 
cenário, há potencial para a criação de novos serviços que ofe-
reçam mais qualidade e conveniência para seus clientes.

Além da redução de custos e maior efi ciência em processos 
que hoje são executados manualmente, os bots podem ser uma 

A nova era dos Bots

Sabemos que os bots 
já fazem parte da 
nossa vida e são uma 
tendência para os 
próximos anos. São 
aplicativos ou sistemas 
capazes de executar 
tarefas de forma 
automática. 

poderosa ferramenta para aumentar o engajamento dos clientes, 
pois conseguem atender várias pessoas de forma simultânea e 
estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana.

E se eu decidir implantar um bot na minha empresa, qual 
é o melhor caminho? Assim como qualquer produto digital, o 
primeiro passo ao considerar investir nesse tipo de ferramen-
ta é defi nir o público-alvo e o problema a ser resolvido. Em 
seguida, avalia-se se a ferramenta é uma solução viável. Isso 
pode ser feito por meio de prototipação, que visa tangibilizar 
e validar a ideia com usuários em potencial, sem que seja 
necessário arcar com os custos de desenvolvimento logo no 
início do projeto.

Com o protótipo validado, o tamanho do time e investimento 
dependerão da complexidade da solução. Mantendo a abordagem 
lean, que é entregar valor mais rapidamente para seus clientes 
focando em melhorar o fl uxo dos produtos sendo entregues, 
é recomendado construir um MVP (produto mínimo viável), 
promovendo melhorias na medida em que o bot vai interagindo 
com seus usuários.

O cuidado com a experiência do usuário é essencial para o 
sucesso de qualquer produto digital. E com bots não é diferente. 
Ele precisa resolver um problema real dos usuários de forma 
efi ciente, mas sem deixar de lado o aspecto emocional, afi nal, 
ele está interagindo com pessoas. Por isso é muito importante 
pensar no tom de voz do seu robô online, e que ele deve estar 
adequado ao perfi l do público que pretende atender. Sem dúvidas, 
investir nessa nova tecnologia é um passo para o futuro! Se o seu 
público se adequa a essa ferramenta, por que não testá-la? De 
qualquer forma, o ecossistema de comunicação com o cliente 
acaba de ganhar mais um importante meio de relacionamento 
interativo, não deixe de usufruir.

(*) É designer de produto da HE:labs, empresa que transforma ideias em 
produtos digitais web e mobile. Sempre focado na experiência do usuário, busca 

soluções para problemas reais por meio de interfaces atrativas e intuitivas. 
Formado em Desenho Industrial pela UFSM, possui mestrado em Mídias Digitais 

no IADT de Dublin.

Aos Acionistas e aos Diretores da  Meribaspe II Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. São Paulo - SP - Opinião - 
Examinamos as demonstrações financeiras da Meribaspe II Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. “Companhia”, 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resul-
tado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de 22 de 
setembro de 2016 (início das atividades da Companhia) a 31 de dezembro de 2016, bem como as correspondentes 
notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa 
opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevan-
tes, a posição patrimonial e financeira da Meribaspe II Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. em 31 de dezembro 
de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o período de 22 de setembro de 2016 
(início das atividades da Companhia) a 31 de dezembro de 2016, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis as pequenas e médias empresas. Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais nor-
mas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes pre-
vistos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 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. Responsabilidades 
da administração pelas demonstrações financeiras - A administração é responsável pela elaboração e adequa-
da apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicá-
veis para as pequenas e médias empresas e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é 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 financeiras, 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. A administração da Companhia são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras - Nossos objetivos são obter segurança razoável de 
que as demonstrações financeiras, 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 

1. Contexto operacional - A Meribaspe II Empreendimentos Imobiliários 
SPE S/A foi constituída em 22 de Setembro de 2016, e tem como objeto 
específico o planejamento, a promoção, desenvolvimento, incorporação, 
construção, locação e especialmente a venda do empreendimento imobi-
liário que será desenvolvido nos imóveis objetos das matrículas nº 20.477 
e 18.692 todas registradas perante o 18º Oficial de Registro de Imóveis de 
São Paulo, e ainda o imóvel situado nesta Capital à Rua Agostinho Cantú 
nº156 e Rua Desembargador Armando Fairbanks nº70 Butantã, bem como 
o recebimento dos alugueis e parcelas decorrentes da locação e aliena-
ção, respectivamente, do referido empreendimento. O endereço da sede da 
Companhia é na Rua Hungria, nº 514 - 10º andar, conjunto 102, sala 32, 
Jardim Europa, CEP 01455-000, São Paulo - SP. 2. Apresentação das de-
monstrações financeiras e principais práticas contábeis - As demons-
trações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, que incluem os princípios contábeis previstos na legisla-
ção societária brasileira, em consonância com a Lei nº 6.404/76, bem como 
alterações introduzidas com o advento da Lei nº 11.638/07 e Lei 11.941/09, 
nos pronunciamentos, orientações e instrumentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), especificamente o CPC para Pequenas 
e Médias Empresas (PME), deliberados pelo Conselho Federal de Contabi-
lidade (CFC). A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela 
diretoria em 20 de fevereiro de 2017. 3. Resumo das principais prátricas 
contábeis - a. Apropriação das receitas, custos e despesas - A Com-
panhia encontra-se em fase de desenvolvimento do empreendimento imo-
biliário, portanto não apresenta receitas da atividade fim, somente custos 
de construção e despesas com materiais de consumo, necessárias a sua 
constituição e manutenção, bem como receitas financeiras as quais foram 
reconhecidas conforme o regime contábil da competência do exercício. b. 
Instrumentos financeiros - A Companhia determina a classificação inicial 
de seus instrumentos financeiros no reconhecimento inicial sob as seguintes 
categorias: mensurados a valor justo por meio do resultado, empréstimos e 
recebíveis e passivo financeiro registrado ao custo amortizado, conforme 
determinado pelo CPC. (i) Ativos financeiros mensurados a valor justo 
por meio do resultado - Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo 
por meio do resultado caso seja classificado como mantido para negocia-
ção e seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os 
ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado 
se a Companhia gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e 
vendas baseadas em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos 
e estratégia de investimentos. Ativos 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. (ii) Emprés-
timos e recebíveis  - 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 emprés-
timos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método 
dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recu-
perável. (iii) Passivos financeiros registrados ao custo amortizado - Os 
títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na data em 
que são originados. Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos 
inicialmente na data de negociação na qual o Grupo se torna uma parte 
das disposições contratuais do instrumento. Tais passivos financeiros são 
reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos 
de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos fi-
nanceiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros 
efetivos. c. Estoques - Os estoques são compostos pelo menor valor entre 
o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é composto pelo 
valor do terreno adquirido para incorporação imobiliária acrescido dos gas-
tos com construção e encargos financeiros oriundos da aquisição do imóvel.  
d. Redução ao valor recuperável - Os valores contábeis dos estoques são 
revistos a cada data de apresentação das demonstrações financeiras para 
apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal in-
dicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. Uma perda por 
redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil exceda o 
valor recuperável estimado. Perdas de valor são reconhecidas no resultado. 
e. Passivo circulante  - Compostos pelas obrigações fiscais, comerciais e 
societárias, registradas pelos valores conhecidos e/ou calculáveis acresci-
dos dos encargos financeiros, quando aplicáveis e ajustados a valor presen-
te pela taxa efetiva de juros. f. Imposto de renda e contribuição social - As 
provisões de imposto de renda e contribuição social sobre lucro fiscal são 
calculadas pelo regime de tributação do lucro real e são calculados à alí-
quota de imposto de renda de 25% (15% mais adicional de 10% sobre lucro 
excedente a R$ 240) e contribuição social de 9%.  4. Caixa e equivalente de 
caixa - Contemplam numerários em caixa, saldos em bancos e aplicações 
financeiras de liquidez imediata, conforme composição abaixo:
Descrição 31/12/2016
Caixa e bancos   10
Aplicações financeiras (i)         89.883
Total        89.893

Ativo Notas 31/12/2016
Ativo circulante
Caixa e equivalente de caixa 4  89.893
Impostos a recuperar   46
Total do ativo circulante         89.939

Estoque de imóveis 5  7.870.492

Total do ativo não circulante    7.870.492
Total do ativo    7.960.431

Demonstrações de resultados
 Notas 31/12/2016
Despesas administrativas 7  (10.348)
Despesas tributárias   (165)
Despesas financeiras 8.a  (4.793)
Receitas financeiras 8.b  477
Resultado operacional        (14.829)
Prejuízo do exercício        (14.829)

Demonstrações de resultados abrangentes
 31/12/2016
Prejuízo do exercício       (14.829)
Resultado abrangente total       (14.829)

Demonstrações do fluxo de caixa-Método indireto
Fluxo de caixa das atividades operacionais  31/12/2016
Prejuízo do exercício  (14.829)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com
o caixa liquido gerado pelas atividades operacionais
(Aumento) diminuição de ativos
Estoque de Imóveis  (7.870.492)
Impostos a recuperar  (46)
Aumento (diminuição) de passivos
Obrigações tributárias   420
Contas a pagar          1.868
Caixa utilizado nas atividades operacionais  (7.883.079)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital    7.972.972
Caixa proveniente das (utilizado nas) 
 atividades de financiamento   7.972.972
Aumento/ (redução) líquido de caixa e equivalente de
caixa no final do exercício        89.893
Variação em caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  -
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício        89.893
Aumento/ (redução) líquido de caixa 
 e equivalente de caixa no final do exercício        89.893

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
            Capital social       Prejuízos
 Capital   acumu- 
      Social A integralizar       lados         Total
Subscrição do capital
 social - 22/09/2016   1.000  - -  -
Aumento do
 capital social   9.999.000   (9.999.000) -  -
Capital integralizado  -  7.971.972  -  7.971.972
Prejuízo do exercício  - -    (14.829)     (14.829)
Saldo em 31/12/ 2016   10.000.000     (2.027.028)    (14.829)  7.957.143

Meribaspe II Empreendimentos Imobiliários SPE S.A
CNPJ/MF nº 26.219.544/0001-32

Demonstrações Contábeis referentes aos Período de 22 de setembro de 2016 (início de atividades da Companhia) a 31 de dezembro de 2016 (Valores expressos em Reais)
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Valores em Reais)

Passivo Notas 31/12/2016
Passivo circulante
Obrigações tributárias   420
Contas a pagar   1.868
Total do passivo circulante           2.288
Patrimônio líquido
Capital 6.a  10.000.000
(-) Capital social a integralizar 6.b  (2.027.028)
Prejuízos acumulados   (14.829)
Total do patrimônio líquido    7.958.143
Total do passivo e patrimônio líquido    7.960.431

Nota explicativa às demonstrações financeiras (Em Reais)
(i) Tais aplicações referem-se a aplicação automática no valor de R$ 9.643 e 
aplicação DI do Banco Itaú - Soberano DI LP FICFI no valor de R$ 80.240. 
Estas tratam-se de aplicação de curto prazo, de alta liquidez e prontamen-
te conversíveis em um montante conhecido de caixa, sujeito a um insig-
nificante risco de mudança de valor. A remuneração destes investimentos 
está atrelada ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI). 5. Estoques 
de imóveis - • Tipo de projeto: Residencial; • Localidade: São Paulo/SP; 
• Previsão de início da obra: Novembro/2018; • Tempo de duração da 
construção do projeto: 24 meses.;• Percentual que já foi construído do 
projeto: 0%; • Data prevista de entrega do projeto: Outubro/2020
Descrição 31/12/2016
Terrenos para incorporações  7.600.000
Impostos e taxas 262.819
Custos de projeto          7.673
Total   7.870.492
A intenção da administração é a de venda do imóvel, por essa razão o man-
tém contabilizado como estoque. O valor dos estoques é avaliado anual-
mente para fins de redução ao valor recuperável (impairment). A avaliação 
é efetuada através de laudos específicos preparados por especialistas do 
setor imobiliário e que levam em conta a expectativa dos resultados futuros 
a serem obtidos com o empreendimento imobiliário. Com base no laudo de 
avaliação, a administração analisou a recuperabilidade do ativo e não iden-
tificou indicadores de perda. 6. Patrimônio líquido - a. Capital Social - O 
capital social da Sociedade em 22 de Setembro de 2016 era de R$ 1.000 
(mil reais) em moeda corrente nacional totalmente integralizado, represen-
tado por 1.000 (mil) quotas com valor nominal unitário de R$ 1,00 (um real), 
sendo distribuídas, respeitada a proporção de participação dos sócios SDI 
Administração de Bens Ltda e SDI Desenvolvimento Imobiliário Ltda no ca-
pital social da sociedade. Em outubro de 2016 a sócia SDI Desenvolvimento 
Imobiliário Ltda retirou-se da sociedade cedendo e transferindo 01 quota 
totalmente subscrita e integralizada para a Tellus IV Participações S/A. Na 
mesma data tendo em vista melhor atender aos interesses sociais, houve a 
transformação do tipo jurídico da Sociedade, de sociedade empresaria limi-
tada para sociedade anônima de capital fechado. Foi aprovada a conversão 
das 1.000 (um mil) quotas representativas do capital social da Sociedade 
em 1.000 (um mil) Ações. Na mesma data as acionistas decidem aumentar 
o capital social da Companhia no montante de R$ 9.999.000 (nove milhões, 
novecentos e noventa e nove mil reais), passando para R$ 10.000.000 (dez 
milhões de reais) mediante a emissão de 9.999.000 (nove milhões, nove-
centas e noventa e nove mil) novas ações ordinárias, totalmente subscritas 
a serem integralizadas. A composição acionária em 2016 está abaixo repre-
sentada: / Acionista  Nº. Ações Participação (%)
SDI Administração de Bens Ltda. 10.000  0,10
Tellus IV Participações S/A   9.990.000                    99,90
Total 10.000.000                    100%
b. Capital à integralizar / Descrição 31/12/2016
SDI Administração de Bens Ltda  (1.029)
Tellus IV Participações S/A (2.025.999)
Total (2.027.028)
c. Destinação do lucro - O lucro líquido terá as seguintes destinações, con-
forme estatuto social da Sociedade: • 5% serão aplicados antes de qualquer 
outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá a 20% 
do capital social; • Uma parcela será destinada ao pagamento do dividendo 
obrigatório aos acionistas, que não poderá em qualquer caso, ser inferior a 
25% do apurado no exercício. 7. Despesas Administrativas - As compo-
sições das despesas administrativas estão distribuídas da seguinte forma:
Descrição 31/12/2016
Assessoria Contábil (6.470)
Assessoria de Informática         (3.878)
Total       (10.348)
8. Resultado Financeiro - A composição das despesas e receitas financei-
ras no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 é a seguir demonstrada:
a. Despesas financeiras / Descrição 31/12/2016
IOF/IOC  (4.789)
Outras despesas financeiras                (4)
Total         (4.793)
b. Receitas financeiras / Descrição 31/12/2016
Receita de aplicação financeira             477
Total             477
9. Imposto de renda e contribuição social - A Companhia optou pelo lucro 
real como regime de tributação nos exercícios de 2016, considerando que fo-
ram apurados prejuízos fiscais nestes exercícios, não houve base de cálculo 
para IRPJ e CSLL, gerando um crédito tributário potencial de R$ 3.559 que 
poderá ser compensado com lucros apurados em exercícios subsequentes 
respeitando os limites estabelecidos na legislação vigente. 10. Cobertura 
de seguros - A Companhia adota a política de contratar cobertura de segu-
ros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes 
para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. 
Devido ao estagio atual do empreendimento, a administração entende que 
não há a necessidade de contratação de seguro. 11. Contingências - A Ad-

ministração da Companhia não tem conhecimento de nenhum ativo ou pas-
sivo contingente a ser registrado em 31 de dezembro de 2016. 12. Partes
relacionadas - São partes relacionadas os controladores da Companhia, in-
formados na Nota Explicativa no 6, bem como as empresas que fazem parte
do grupo societário dos controladores. Adicionalmente, a Companhia iden-
tificou as seguintes pessoas físicas ou jurídicas como partes relacionadas:
• IDS GP, LLC; • Camon I LP; • Camon II LP; • Camon III LP; • Tellus IV Par-
ticipações S.A./ • SDI Administração de Bens Ltda.; • Arthur José de Abreu
Pereira /• André Ferreira de Abreu Pereira; • Alexandre Ferreira de Abreu
Pereira; • Dario de Abreu Pereira Neto; • Narciso Manuel Afonso Marques da
Silva; 13. Instrumentos financeiros - A Sociedade mantém operações com
instrumentos financeiros. A Administração destes instrumentos é efetuada
por meio de estratégias operacionais e controles internos visando liquidez,
rentabilidade e segurança. A contratação de instrumentos financeiros com o
objetivo de proteção é feita por meio de uma análise periódica da exposição
ao risco que a Administração pretende cobrir, o qual é aprovado pela Admi-
nistração para aprovação e operacionalização da estratégia apresentada. A
política de controle consiste em acompanhamento permanente das condi-
ções contratadas versus condições vigentes no mercado. A Sociedade não
efetua aplicações de caráter especulativo em derivativos ou em quaisquer
outros ativos de risco. As operações da Sociedade estão sujeitas aos fatores
de riscos descritos a seguir: a. Considerações sobre riscos - (i) Risco de
crédito - A Sociedade restringe a exposição a riscos de crédito associados
à caixa e equivalentes de caixa, efetuando seus investimentos em institui-
ções financeiras avaliadas como de primeira linha e com remuneração em
títulos de curto prazo. b. Valorização dos instrumentos financeiros - Os
valores de mercado dos principais instrumentos financeiros ativos e passi-
vos são substancialmente equivalentes aos valores contábeis.
                                    31/12/2016                               
 Valor  Passivo ao 
 através do Empréstimos custo 
Ativo  resultado      recebíveis amortizado       Total
Caixa e equivalente 
 de caixa      89.893                     -                   -   89.893
Total      89.893                      -                    -   89.893
Passivo
Contas a pagar                -                      -           1.868     1.868
Total                -                      -           1.868     1.868
Os valores justos informados não refletm mudanças futuras na economia, tais
como taxa de juros e alíquotas de impostos e outras variáveis que possam
ter efeito sobre sua determinação. Os seguintes métodos e premissas foram
adotados na determinação do valor justo. Os ativos e passivos da Companhia
estão classificados da seguinte forma: • Caixa e equivalente de caixa - Valor
justo por meio do resultado • Contas a Pagar - Passivo ao custo amortizado

Arthur José de Abreu Pereira – Diretor
José Carlos Moraes Pinto – Contador – CRC 1SP 061.813/O-2

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
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 financeiras. 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 financeiras,
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. • 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 in-
certeza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações financeiras 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, even-
tos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com
o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração 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, 06 de março de 2017
KPMG Auditores Independentes Ederson Rodrigues de Carvalho
CRC 2SP014428/O-6  Contador CRC 1SP199028/O-1

News
Encontro de Empresas Juniores de 
Geotecnologia acontece em São Paulo

@ 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, em São Paulo (SP). 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 inscrições já estão 
abertas através do email marketing@mundogeo.com

@TI



Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. 
Barão de Piracicaba, 740, Campos 
Elíseos, tel. 3226-7300. Sábados e 
domingos às 15h. Ingressos: R$ 60 e 
R$ 40. Até 21/05.

Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, sexta-feira, 07 de abril de 2017

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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2/ax. 3/arm — cop. 4/ansa — gama — rain — safo. 5/ariri. 7/scooter. 11/âncora do cqc.

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

Esta sexta é o décimo segundo dia da lunação. Lua ingressa em Virgem e o astral vai fi car bem prático. Muita organi-
zação, disciplina e facilidade para realizar nossas atividades. De manhã a Lua em bom aspecto com Mercúrio facilita 
a comunicação e as pesquisas. A tarde será positiva para marcar reuniões, trocar ideias e realizar qualquer trabalho 
intelectual. O Sol em tensão com Júpiter pode provocar exageros. Por isso, é preciso ter cuidado com os excessos e muita 
arrogância. A Lua em tensão com Netuno à noite pode provocar confusão emocional. O melhor a fazer é relaxar para ter 
uma ótima noite de sono.
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Nem tudo que deseja que aconteça 
lhe será possível imediatamente, 
mas já poderá agir e obter alguma 
conquista importante. Bom mo-
mento para cuidar da vida íntima e 
dos seus bens pessoais resolvendo 
tudo com criatividade. Uma relação 
sairá ganhando ao partilhar a rotina 
a dois.83/283 – cinza. 

Partilhar a rotina com novas pessoas 
fortalecerá os vínculos. Com o Sol 
em direção ao seu signo aumenta a 
energia sexual e a disposição física e 
mental. É importante também, saber 
controlar o espírito crítico, carac-
terística deste signo e não criticar 
pessoas próximas.55/155 – azul.

Dia positivo para lidar com as coisas 
de forma mais concreta. Aceite as 
situações e as pessoas como elas 
são, para que os atritos se ocorre-
rem, não sejam exagerados. Com 
jeito irá obter a satisfação dos seus 
desejos, esclarecendo questões com 
criatividade e bom senso.49/349 – 
amarelo. 

Precisa ser fi rme para superar os 
problemas que vem enfrentando 
nos últimos tempos. Os assuntos 
materiais, como o dinheiro, fi cam 
em destaque durante este dia útil 
da semana. A atividade sexual ou a 
participação comunitária vai trazer 
alegria e satisfação.14/814 - bege.

É um período para planejar e ter 
uma visão mais ampla do caminho 
que deve ser seguido daqui para 
frente. O trabalho colocado a ser-
viço da ambição mais positiva é 
o elemento que nos revela o lado 
benéfi co. Melhora o seu prestígio e 
os ganhos materiais neste fi nal de 
semana.93/493 – branco.

Este é um momento em que a lida 
com dinheiro e a busca pelo status 
social predominam. Com a Lua em 
seu signo poderá dar um sentido a 
sua vida valorizando mais os deta-
lhes práticos. Poderá aprender mais 
estabelecendo novos contatos e me-
lhorando sua comunicação.72/272 
– verde.

Até lá aproveite bem as oportunida-
des que podem surgir antes do fi nal 
de mês. Hoje é um dia indicador 
de alegria e felicidade, bom para a 
saúde e tudo mais. O Sol em tensão 
com Júpiter pode provocar exageros. 
Por isso, é preciso ter cuidado com 
os excessos e muita arrogância. 
90/490 – escuras.

Os sentimentos e afi nidades irão se 
fi rmar a partir do dia 21 abril quando 
o Sol transita em seu paraíso zodia-
cal, o signo de Touro. O trabalho 
pode ganhar um novo ritmo. Aceite 
situações novas na relação de amor 
ou apenas no sexo. Curta mais e 
melhor um relacionamento.71/371 
– azul.

Talvez não consiga expressar o 
romantismo e o seu sentimento 
amoroso da forma que gostaria. Com 
a Lua em Virgem tudo que for objetivo 
e bem pensado, que valorize detalhes 
e a crítica estará favorável. Muita 
coisa que esperava de uma forma 
será diferente.55/255 – verde.

Evite cometer gasto além do que 
estava previsto, aumentando as suas 
dívidas e criando situações urgentes 
e tensas. O dia é bom para tratar de 
questões de dinheiro e preparar-se 
para lucrar mais. O período é ideal 
para dedicar-se um pouco mais a 
relação familiar e ser feliz ao lado 
de alguém.50/350 – azul.

A Lua em tensão com Netuno à noite 
pode provocar confusão emocional. 
O melhor a fazer é relaxar para ter 
uma ótima noite de sono. A Lua em 
seu signo oposto Virgem ajuda a 
fazer favores e realizar tarefas que 
atrairão a atenção das pessoas. Irá 
conhecer novas pessoas.88/288 
– bege.

Equilibre as situações em sua vida 
e defi na o que pretende fazer. É o 
momento de assumir a austeridade 
pelo que de melhor ela nos dá e 
conter a frieza. Dê mais valor à 
maneira como se comunica com as 
pessoas, de forma sincera e aberta. 
Comunicando-se tudo será mais 
fácil.52/452 – rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 07 de Abril de 2017. Dia de São Batista de La Salle e Dia 
do Anjo Leuviah, cuja virtude é a modéstia. Dia Mundial da Saúde, 

Dia do Médico Legista, Dia do Corretor e Dia do Jornalista. 
Hoje aniversária o cineasta Francis Ford Coppola que completa 78 
anos, o ator Jackie Chan nascido em 1954, o ator Russel Crowe que 
chega aos 53 anos e o ator Flávio Silvino que nasceu em 1971.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau costuma ser amável e possuidor 
de um bom gosto artístico e cultural. Determinação e intuição, per-
sonalidade muito dinâmica. Aparentemente é ousado, mas sua alma é 
tímida e sensível. Têm boa intuição, principalmente quanto aos perigos 
ou possibilidades de ataques dos inimigos. Gosta de ter domínio sobre 
os acontecimentos de sua vida e, normalmente, podem desenvolver a 
um grau razoável esse tipo de poder, se ouvir a sua intuição. No lado 
negativo a arrogância e teimosia tem que ser controladas.

Dicionário dos sonhos
CABELOS - Compridos representam boa saúde e 
vida longa. Curtos, prejuízos passageiros. Revoltos, 
separação ou afastamento do marido. Corta-los 
cuidado com seus inimigos, tê-los nos pés e nas 
mãos, sorte no jogo durante sete dias. Números 
de sorte: 08, 21, 35, 41, 69 e 86.

Simpatias que funcionam
Fim das brigas de amor: Pegue duas gemas de 
ovo, papel branco, pires branco e mel. Execução: 
pegue as gemas e coloque no pires, escreva o seu 
nome e o da pessoa amada num papel branco, 
coloque também no pires e cubra com mel. Deixe 
durante sete dias em um canto de sua casa e depois 
jogue tudo em um jardim ou em água corrente.
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Cena do espetáculo “Quarança”.

A nova produção d’A Próxima Companhia, 
o espetáculo “Quarança”. A peça expõe à luz 
do teatro questões referentes à opressão 
feminina em nossa sociedade, tais como 
o estupro, o feminicídio, a pedofi lia e o 
controle do macho sobre a mulher, seja ela 
criança, adulta ou idosa. O espetáculo é uma 
fábula dramatúrgica que conta a história 
de Alereda, uma cidade fi ctícia onde o sol 
é insistente e a terra, esturricada. Alereda 
é feita de caminhos estreitos, uma trama 
de vida e morte. Ocupada por um exército 
de jagunços, liderados pelo temido Sô Déo, 
o lugarejo tem suas mulheres violentadas, 
mortas e, uma a uma, quaradas ao sol, 
veladas sem lua, extintas, carbonizando o 
chão. Neste contexto surge a guerreira Rosa 
Ararim, que se posiciona contra este estado 
falocêntrico de opressão.  

Serviço: Espaço Cultural a Próxima Companhia, R. Barão de 
Campinas, 529, Campoes Elíseos. Sextas e sábados ás 21h e domingos 
às 19h. Ingressos: R4 20 e R$ 10 (meia). Até 21/05.

Cena do musical infantil “Branca de Neve ao Som dos Beatles”.

O espetáculo infantil 
“Branca de Neve ao 
Som dos Beatles” entra 
em cartaz dia 15

A montagem é uma ir-
reverente e divertida 
versão do clássico 

Branca de Neve, um dos mais 
famosos contos de fadas dos 
irmãos Grimm. A adaptação 
se vale de trechos da obra 
de William Shakespeare para 
ilustrar o romance de Branca 
de Neve e Encantado, ao 
som de músicas dos Beatles. 
Com 6 atores no elenco, a 
montagem dialoga com a 
atualidade trazendo carac-
terísticas contemporâneas 
e expressionistas. A peça é 
narrada por uma simpática 
vovó, a própria Branca de 
Neve, revivendo seu passado. 
A rainha conhecida tradi-
cionalmente como perversa 
e má, revela-se uma fi gura 
atrapalhada e engraçada, e 
o espelho ganha ares diverti-
dos, capazes de proporcionar 
boas gargalhadas. A trilha 

Violão e fl auta
A fl autista e saxofonista 

brasileira Angela Coltri e o 
violonista colombiano José 
Valencia levam o ouvinte a 
um percurso através da mis-
tura de ritmos que compõe 
a música latino-americana. 
O repertório do Duo Entre 
Latinos, dedicado ao univer-
so da música popular, exige 
uma intensa participação 
dos intérpretes na concep-
ção dos arranjos e impro-
visos, selando o encontro 
entre estes gêneros musicais 
como choro (BR), cumbia 
(CO), frevo (BR), merengue 
(VEN), salsa (CUB), tango 
(AR), bambuco (CO), ou 
pasillo (CO).

Serviço: CPC-USP, R. Major Diogo, 
353, Bela Vista, tel. 2648-1501. Domingo 
(9) às 11h. Entrada franca.

Branca de Neve

sonora é embalada por canções 
do quarteto de Liverpool como 
Help, Yellow Submarine, Here 
Comes The Sun e All We Need 

Is Love. Com Enrico Verta, 
Mariana Faloppa, Ferruccio 
Cornaccia, Sara Marques, Le-
non e Karina Mathias.
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
DIANTE DA PAZ: Entendendo-se a paciência, à maneira de ciência 
da paz, não procures a paz, a distância, de vez que ela reside em ti 
mesmo. A paz, no entanto, baseia-se na lei da troca que mantém o 
equilíbrio do Universo, através do binômio "dar e receber". Semeia a 
paz, a fi m de que a recolhas. Quando te não seja possível providenciar 
a segurança do ambiente fustigado de inquietação, mentaliza a paz 
por intermédio da palavra e do pensamento. Ante os enfermos, cala 
os assuntos suscetíveis de criar agitação e oferece-lhes a tranqüilida-
de, relacionando temas capazes de garanti-la; entretanto, se o verbo 
não te for facultado, envia idéias de reconforto e encorajamento aos 
doentes, diligenciando proteger-lhes as forças mentais, ameaçadas de 
desgoverno. Surpreendendo a discórdia, permanece com a verdade e 
aclara o caminho, mas emite pensamentos de paz, no rumo dos irmãos 
em contenda; e, se podes falar, pronuncia a frase edifi cante que consiga 
ajudar a extinguir os focos de perturbação ou desequilíbrio. Renteando 
com alguma criatura menos feliz, por maiores sejam os motivos que a 
tornem pouco simpática, rememora os vínculos de fraternidade que 
nos unem fundamentalmente uns aos outros e procura ampara-la men-
talmente, abençoando-lhe a presença com silenciosas mensagens de 
amor e renovação. Se recebes notícias acerca das afl ições e provas de 
alguém, endereça a esse alguém pensamentos de compreensão e consolo 
que lhe favoreçam o reajuste. Conversando, acalma os que te ouvem. 
Escrevendo, articula imagens de otimismo e confi ança, serenidade e 
alegria. Lembrando amigos ou inimigos, envia-lhes votos de êxito nas 
tarefas e compromissos que abracem. Seja a quem seja, auxilia como 
e quanto puderes, a fi m de que todos os que se comunicam contigo 
permaneçam em paz e alegria. Cada consciência, na Excelsa Criação 
de Deus, é núcleo de vida independente na Vida Imperecível. Refl ete 
na importância de tua própria imortalidade e recorda, onde estejas, 
que a paz de teu ambiente começa invariavelmente de ti. Livro Rumo 
Certo, Espírito Emmanuel, psicografi a de Francisco Cândido Xavier.

Guilherme Boury e Nívea Stelmann.

A peça “Dedo Podre” estreia no proximo dia 19 e, é protago-
nizada por Nívea Stelmann e Guilherme Boury aborda uma das 
principais questões da mulher quando o assunto é relacionamento: 
o que é ter “dedo podre”?. O espetáculo é baseado em histórias 
reais vividas por Nívea Stelmann e Lua Veiga, autoras do livro 
homônimo. A montagem é leve e divertida e, ao mesmo tempo, 
provoca a refl exão sobre a ausência de “sorte” ao procurar um 
parceiro ideal e se o tal “dedo podre”, existe mesmo. O texto pro-
põe um misto de emoções que pretendem provocar no público a 
sensação de estarem diante de um espelho, podendo gerar certa 
identifi cação na plateia.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, tel. 3226-
7300. Quartas e quintas às 21h. Ingressos: R$ 60 e R$ 50. Até 18/05.

Comédia romântica
Vinicius Mochizuki

Opressão feminina
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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)

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_. 

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. 

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)

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. 

MARULTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS LTDA. torna público
que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente de Mauá, a Renovação da Licença de
Operação nº 2017018 para Fabricação de Equipamentos e Instrumentos Ópticos, Peças
e Acessórios, sito à Rua Vereador Pedro Madeu, 141. Capuava. Mauá/SP.
DELMAC DO BRASIL LTDA. torna público que requereu na CETESB a Renovação da
Licença de Operação para, Fabricação de Resinas de Poliuretano, sito à Rua Joaquina
Teófilo do Espírito Santo, nº 343. Cumbica. Guarulhos/SP.

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 24/04/2017  - 11:35h  -  2º LEILÃO: 26/04/2017  - 11:35h
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A música fala através 

dos sons e do silêncio

Ao contrário do que 
muitos possam pensar, 
o silêncio não é vazio, 

é sintoma de um arcabouço 
signifi cativo, tanto na música 
quanto nos ambientes laborais. 
Saber ouvir o silêncio requer 
sensibilidade para perceber as 
variáveis que implicam a sabe-
doria e a coragem presentes 
na comunicação silenciosa. A 
linguagem do silêncio carrega 
não uma ausência sonora, não 
uma falta, mas uma comple-
tude daquilo que é ouvido, 
pensado e sentido.

A contemporaneidade e os 
avanços tecnológicos privi-
legiam, ideologicamente, a 
comunicação ruidosa e o apa-
gamento do silêncio. Grandes 
metrópoles, como São Paulo, 
vivem em produção e manu-
tenção contínua de sons e ru-
ídos que, na verdade, ao invés 
de agregar o humano, causam 
ruptura no mais profundo 
da experiência de comparti-
lhamento. São muitas falas e 
pouco conteúdo, intervindo 
nos grupos sociais, como uma 
nova cultura de gestos robo-
tizados, onde o convívio cede 
lugar à máquina que afasta 
a proximidade do olhar, do 
toque, do sentir, do dialogar, 
de tudo aquilo que constrói o 
humano junto a um outro.

Perceber o outro no silêncio, 
pode trazer o desconforto so-
bre faltas, desejos não realiza-
dos, perdas, solidão e fi nitude, 
mas, ao mesmo tempo, pode 
impelir os sujeitos à arriscada 
viagem em direção àquilo que, 
verdadeiramente, confere ale-
gria. O acolhimento, em gestos 
estáticos, imprime a condição 
de arremessar o indivíduo para 
fora de seu egoísmo, de sua 
zona de conforto, para o lugar 
de abrigo conjunto, onde se 
pode aceitar defeitos e limites 
e, onde a sensação de voltar 
para casa se instala através 
da generosidade com o outro 
e consigo mesmo.

O silêncio, se acolhido, pode 
ter mais força para direcionar 
à refl exão sobre os fatores que 
intervêm na dinâmica de tra-
balho. Nas atividades laborais, 

embora se objetive resultados, 
as diferenças no estilo de ser 
e fazer dos colaboradores, ao 
contrário de ser consideradas 
adversidades, podem signifi car 
a construção de novos rumos, 
maior criatividade, mais

autoconfi ança e, com isso, 
a expansão na qualidade do 
processo cooperativo.

No ambiente empresarial, 
nem sempre a comunicação 
verbal é a melhor forma de 
expressão e compreensão. 
Muitas vezes, a musicalidade 
que se estabelece dentro 
da equipe, ao invés de ser 
harmoniosa pode se tornar 
dissonante e soar agressiva 
ou até mesmo ofensiva aos 
ouvidos presentes. Isso cria um 
ambiente hostil ao próprio pro-
jeto, planejamento e execução 
dos encargos para o alcance 
das metas estabelecidas.

Na dimensão histórica da 
empresa, praticar a arte do 
acolher demanda uma gestão 
que suporte o jogo do poder e 
desejo que existe em toda gru-
palidade. Os confl itos atuantes 
na organização capitalista, 
onde o lucro é a fi nalidade 
suprema, implicam em uma 
consciência gestora sobre cada 
um e todos e sobre a dinâmica 
que se estabelece, nas tarefas 
da equipe e seus objetivos.

Numa gestão moderna, com 
avanços tecnológicos articula-
dos a uma prática sensível, se 
faz necessário o deslocamento 
da escuta objetiva, para que o 
humano não seja coisifi cado 
como apenas um braço mecâ-
nico a acionar comandos.

Organizar e gerir setores de 
trabalho mais saudáveis, inclui 
uma visão mais tolerante das 
forças contrárias, sempre pre-
sentes na intersubjetividade, 
decorrentes dos processos psí-
quicos de desejo e resistência.
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (Valores expressos em reais)

Relatório da Administração

OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CÁSSIA
CNPJ. 47.090.162/0001-21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (Valores expressos em reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (Valores expressos em reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS NOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (Valores expressos em reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (Valores expressos em reais)

À Diretoria da Obra Social Santa Rita de Cássia - São Paulo – SP. 1. Opinião: 
Examinamos as demonstrações contábeis da OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CÁS-
SIA, que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as 
respectivas demonstrações do Superávit ou Défi cit, das Mutações do Patrimônio 
Social e dos Fluxos de Caixa para o exercício fi ndo naquela data, assim como o re-
sumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opi-
nião, as demonstrações contábeis anteriormente referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da 
OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CÁSSIA em 31 de dezembro de 2016, o desempe-
nho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo naquela 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 2. Base para a 
Opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e in-
ternacionais 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 inde-
pendentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profi ssional e nas Normas Profi ssionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilida-
des éticas, de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de audito-
ria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 3. Outras 
Informações que Acompanham as Demonstrações Contábeis e o Re-
latório do Auditor: A administração da Entidade é responsável por outras in-
formações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre 
as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não ex-
pressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em co-
nexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a 
de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, 
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso 
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de 
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma dis-
torção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar 
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 4. Responsabilidades da 
Administração e da Governança pelas Demonstrações Contábeis: A 
administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresenta-
ção 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 demonstra-
ções contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacio-
nados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabo-
ração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liqui-
dar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa rea-
lista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança 
da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações contábeis. 5. Responsabilidades do Auditor 
pela Auditoria das Demonstrações Contábeis: Nossos trabalhos visam ob-
ter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjun-
to, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro e, assim, emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que uma audito-
ria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectarão as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções po-
dem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, in-
dividualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva ra-
zoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas de-
monstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profi ssio-
nal, e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Alem disso: a) Ava-
liamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contá-
beis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada. b) Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-
nança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da audi-
toria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que 
identifi camos durante nossos trabalhos. c) Identifi camos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, planeja-
mos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidencia de auditoria apropriada e sufi ciente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de frau-
de é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, omissão ou representações fal-
sas intencionais. d) Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para 
a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circuns-
tâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos 
controles internos da Entidade. e) Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela administração. f) Concluímos sobre a adequação do uso, pela adminis-

tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências 
de auditoria obtidas, se existe uma incerteza signifi cativa em relação a eventos ou 
circunstâncias que possa causar dúvida signifi cativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe uma incerteza 
signifi cativa, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modifi cação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas inevidências de auditoria obtidas até a data de nosso relató-
rio. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se 
manter em continuidade operacional. g) Avaliamos a apresentação geral, a estru-
tura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os even-
tos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunica-
mo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signifi cativas de 
auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos 
que identifi camos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsá-
veis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas rele-
vantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos 
os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmen-
te nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. 
6. Outros Assuntos: Demonstração das Origens e Aplicações de Recur-
sos – A DOAR referente ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2016 foi elabo-
rada pela entidade sob a responsabilidade de sua administração, e submetida aos 
mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente. Em nossa opinião a 
referida demonstração está adequadamente apresentada, em todos os seus as-
pectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 
A DOAR foi elaborada por exigência do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome através da Portaria MDS 353 de 23 de Dezembro de 2011. Au-
ditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior – Os valores 
correspondentes ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2015, apresentados 
para fi ns de comparação, foram auditados por nós, conforme relatório datado de 
1º de abril de 2016, o qual não conteve qualquer modifi cação.

Porto Alegre, 30 de março de 2017
Liana Luvizon
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

1. Objetivos Sociais: Constituída em 23 de abril de 1975, a Obra Social San-
ta Rita de Cássia é uma entidade civil, sem fi ns lucrativos de natureza fi lantró-
pica e duração por tempo indeterminado, de acordo com o Artigo 2º da Lei 
12.101/2009, regulamentada pelo Decreto 8.242 de 23 de maio de 2014 a Enti-
dade obedece ao Princípio da Universalidade do Atendimento, e tem por objeti-
vo o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, promovendo em fun-
ção delas, também suas famílias e comunidades, sem distinção de raça, cor, pro-
fi ssão, nacionalidade, sexo, credo religioso ou político, e se rege pelo Estatuto 
Social e pela legislação aplicável. 1.2. De acordo com o Art. 14 do Código Tribu-
tário Nacional a entidade: I - Não remunera a Diretoria e nem distribui qualquer 
parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; II - Aplica inte-
gralmente, no País, os seus recursos na manutenção de seus objetivos institucio-
nais; III - Mantém a escrituração de suas receitas e despesas em livros revesti-
dos das formalidade exigidas pela lei, capazes de assegurar sua exatidão.
2. Assistência Social: A Instituição no atendimento aos seus objetivos esta-
tutários tem como atividade preponderante a Assistência Social e presta estes 
serviços de forma gratuita, continuada e planejada para os usuários que dela 
necessitar, sem qualquer discriminação de acordo com a Lei nº 12.101 de 27 
de novembro de 2009. Os valores e as aplicações em assistência social estão 
registrados por seu valor original e de acordo com a sua competência confor-
me demonstrado na Nota 9.
3. Apresentação das demonstrações contábeis: (a) Declaração de 
Conformidade: As demonstrações fi nanceiras da organização para os exercí-
cios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015 foram ela-
boradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis apli-
cáveis às entidades sem fi nalidade de lucros, considerando a Norma Brasileira 
de Contabilidade Técnica Geral, (NBC) TG 1000 - CTG 1000 - adoção plena, 
suas interpretações Técnicas e Comunicados Técnicos, em especial à ITG-2002 
(R1) (Resolução CFC 1409/2012) que estabelece critérios e procedimentos 
específi cos de avaliação, de registro das transações e variações patrimoniais, de 
estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem 
divulgadas em notas explicativas das entidades sem fi nalidade de lucros se-
guindo as práticas contábeis descritas na Nota 4. (b) Autorização das de-
monstrações Contábeis: As demonstrações fi nanceiras inerentes aos exer-
cícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 estão sendo apresentadas em 
Reais (R$) e foram autorizadas pela administração no dia 15 de março de 2017. 
(c) Formalidade da Escrituração Contábil – Resolução CFC nº 1.330/11 
(NBC ITG 2000). A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos 
seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros 
contábeis contem o número de identifi cação dos lançamentos relacionados ao 
respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em ele-
mentos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrati-
vos. (d) As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elabora-
das por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Livro Diário” da 
Entidade, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurí-
dicas. A documentação contábil da Entidade é composta por todos os docu-
mentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a es-
crituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das caracterís-
ticas intrínsecas ou extrínsecas essenciais, defi nidas na legislação, na técnica-
-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A entidade manter em boa ordem 
a documentação contábil. (e) Estimativas Contábeis: Na elaboração das 
demonstrações contábeis, é necessário utilizar estimativas para contabilizar 
certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações contábeis da en-
tidade incluem, portanto, estimativas referentes à seleção das vidas úteis do 
ativo imobilizado e outras similares. Os resultados reais podem apresentar va-
riações em relação às estimativas. (f) Em dezembro de 2011 foi publicada a 
Portaria 353 do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome que 
estabelece em seu Artigo 12 que as entidades com atuação preponderante em 
Assistência Social devem incluir em suas demonstrações a Demonstração das 
Origens e Aplicações dos Recursos – DOAR.
4. Sumário das principais práticas: Em consonância com a NBC ITG 2002 
(R1), os registros contábeis das receitas e despesas são reconhecidas mensal-
mente respeitando o regime de competência, ou seja, as receitas e despesas 
são reconhecidas no resultado no período em que elas ocorrem, simultanea-
mente quando se relacionarem, independente do efetivo recebimento ou paga-
mento. (a) Caixa e equivalentes de caixa: As aplicações a curto prazo que 
possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são considera-
das como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimento su-
periores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimen-
tos a curto prazo. (b) Aplicações de Longo prazo: As aplicações em fundos 
de investimento foram feitas em instituições de primeira linha no Brasil, com 
remuneração baseada nas taxas do Certifi cado de Depósito Bancário-CDB, os 
rendimentos estão atualizados pelo valor das cotas na data do balanço. (c) 
Subvenções Governamentais: São provenientes de convênios fi rmados 
com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social – SMADS 
e Secretaria Municipal da Educação - SME, e tem como objetivo principal ope-
racionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entida-
de presta conta de todo o fl uxo fi nanceiro e operacional aos órgãos competen-
tes, fi cando também toda documentação a disposição para qualquer fi scaliza-
ção. (d) A Entidade para a contabilização de suas subvenções governamentais, 
atendeu a NBCT TG 07 (R1) que em seu texto item 12 relata que uma subven-
ção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período e 
confrontada com as despesas que pretende compensar, em base sistemática. 
(e) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do 
exercício seguinte são classifi cados como circulante.
5. Ativo Não Circulante: Imobilizado: (a) O imobilizado está registrado 
pelo custo de aquisição, formação ou construção, deduzido da depreciação e 
perda por redução ao valor recuperável acumuladas, quando aplicável. (b) A de-
preciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo mé-

 Notas 2016 2015
Receitas Operacionais Explicativas
Assistência Social
Recursos com Restrições
Secretaria Municipal 
 Assis. e Desenv. Social - SMADS 9. 1.285.092,98 1.189.304,25
(-) Recursos Aplicados - Assist. Social 9.1 (1.285.092,98) (1.189.304,25)
Superávit/Défi cit da Atividade Social  - -

Educação
 Recursos com Restrições
Secretaria Municipal da Educação - SME 9. 1.114.611,81 1.077.597,00
(-) Recursos Aplicados - Educação 9.1 (1.114.611,81) (1.053.177,04)

Superávit/Défi cit 
 da Atividade Educacional  - 24.419,96
Voluntários
Serviços Prestados 11. 70.200,00 59.900,00
Serviços Prestados  (70.200,00) (59.900,00)
Superávit/Défi cit das Atividades 
 Ordinárias Vinculadas  - 24.419,96
Recursos sem Restrições
Doações Pessoas Jurídicas  75.000,00 1.000,00
Doações Pessoas Físicas  5.530,74 2.090,00
Eventos Sociais  72.657,77 67.869,96
Outras Receitas Assist./Educ.
 Ordinárias Vinculadas  153.188,51 70.959,96

Outras Despesas Operacionais
Assistência Social  (29.676,01) (36.012,37)
Assistência Educacional  (2.097,49) (37,90)
Despesas Administrativas  (82.802,90) (96.996,13)
Outras Despesas Assitenciais 
 Educacionais Vinculadas  (114.576,40) (133.046,40)

Superávit/Défi cit Outras Rec. 
 e Desp. Operacionais  38.612,11 (62.086,44)
Depreciações e Amortizações  (17.785,73) (24.691,57)
Impostos taxas e Contribuições  (2.664,64) (1.204,96)
Nota Fiscal Paulista  8.786,81 15.462,25
Recuperação de Despesas  - 1.352,13
Doações Vinculadas a Doações Patrimoniais  245,64 283,34

Outras Receitas/Despesas Operacionais  (11.417,92) (8.798,81)
Receitas (Despesas) Financeiras
Receitas Financeiras  93.267,38 79.538,26
Descontos Obtidos  2.825,38 1.948,77
Despesas Financeiras  (8.964,85) (8.211,65)

Resultado Financeiro Líquido  87.127,91 73.275,38
Resultdo do Período 8. 114.322,10 26.810,09

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ATIVO Notas Explicativas 2016 2015
Circulante
Disponível
Caixa  421,16 94,98
Bancos - Recursos. c/ Restrições  234.372,43 289.032,50
Bancos - Recursos sem Restrições  213.258,54 80.320,71
Caixa e Equivaletes de Caixa 4.a 448.052,13 369.448,19
Direitos Realiz. a Curto Prazo
Aplicação Financeira  - 592.645,34
Adto. Funcionários  99.315,14 85.040,17
Outros Créditos  3.372,36 1.894,08
Subvenções a Receber  591.522,30 -
Total do Realizável  694.209,80 679.579,59
Total do Ativo Circulante 4.e 1.142.261,93 1.049.027,78
Ativo não Circulante
Aplicações Financeiras 4.b 675.622,35 -
Imobilizado 5.
Bens de Uso Próprio  319.048,87 309.669,08
(-) Depreciações e Amortizações 5.b (227.486,76) (209.701,03)
Total do Imobilizado  91.562,11 99.968,05
Total Ativo não Circulante  767.184,46 99.968,05
Total do Ativo  1.909.446,39 1.148.995,83

PASSIVO + PL Notas Explicativas 2016 2015
Circulante 6.
Obrigações Fiscais  2.266,84 2.951,74
Obrigações Sociais  22.299,19 21.346,59
Obrigações Trabalhistas  205.157,37 182.303,23
Outras Obrigações  27.531,51 12.727,55
Total  257.254,91 219.329,11
Subvenções a Realizar  658.886,65 50.438,35
Receitas Diferidas 4.d
Doações Equipamentos  2.456,80 2.456,80
(-) Realização  (962,74) (717,10)
Total  1.494,06 1.739,70
Total do Passivo Circulante  917.635,62 271.507,16
Patrimônio Social 7. 877.488,67 850.678,58
Superávit do Período 8. 114.322,10 26.810,09
Total do Patrimônio Líquido  991.810,77 877.488,67

Total do Passivo  1.909.446,39 1.148.995,83

 2016 2015
Superávit do Período 114.322,10 26.810,09
Ajustes do resultado 
 às disponibilidades geradas
Depreciações e amortizações 17.785,73 24.691,57
Superávit Líquido Ajustado 132.107,83 51.501,66
Variações nos ativos circulantes
Aplicação Financeira 592.645,34 (71.149,56)
Adto. a funcionários (14.274,97) (24.676,94)
Parcerias com entidades governamentais (591.522,30) 34.569,69
Adto a Fornecedores (1.478,28) 1.758,47
Aplicação Financeira (L.P.) (675.622,35) -
Variações nos passivos circulantes
Obrigações fi scais (684,90) 541,61
Obrigações sociais 952,60 1.704,99
Obrigações trabalhistas 22.854,14 40.278,01
Contas a pagar 14.803,96 2.292,31
Receitas diferidas (245,64) (283,34)

   Nota
   Explicativa
ORIGENS 2016 2015   -3.f
Das Operações
• Superávit do Período 114.322,10 26.810,09
• (+) Ajuste de Depreciações 17.785,73 24.691,57
 132.107,83 51.501,66
Outras
Total das Origens 132.107,83 51.501,66
Aplicação dos Recursos
• Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado 9.379,79 13.632,00
• Realizável a Longo Prazo 675.622,35 -

 2016 2015
Subvenções a realizar 608.448,30 26.018,39
(1) Caixa líquido das
 atividades operacionais 87.983,73 62.555,29
Fluxo de caixa das 
 atividades de investimentos
No ativo imobilizado (9.379,79) (13.632,00)
(2) Caixa líquido aplicado das 
 atividades de investimentos (9.379,79) (13.632,00)
(3) Fluxo de caixa das 
 atividades de fi nanciamentos - -
(1+2+3) Aumento (Redução) de 
 caixa e equivalentes de caixa 78.603,94 48.923,29
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 369.448,19 320.524,90
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício 448.052,13 369.448,19
Aumento(Redução) do Caixa 
 e Equivalentes de Caixa 78.603,94 48.923,29

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  Superávit/ Total
 Patrimônio  Défi cit do Patrimônio
 Social Período Líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2014 731.519,83 119.158,75 850.678,58
Superávit do período anterior
 incorporado ao patrimônio social 119.158,75 (119.158,75) -
Superávit do Período - 26.810,09 26.810,09
Saldos em 31 de Dezembro de 2015 850.678,58 26.810,09 877.488,67
Superávit do período anterior 
 incorporado ao patrimônio social 26.810,09 (26.810,09) -
Superávit do Período - 114.322,10 114.322,10
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 877.488,67 114.322,10 991.810,77

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

   Nota
   Explicativa
 2016 2015   -3.f
• Aumento do Capital Circulante (552.894,31) 37.869,66
Total das Aplicações 132.107,83 51.501,66
Demonstração do CCL 
 (Capital Circ. Líquido)
  BALANÇO  VARIAÇÃO
 Período Período
C.C.L Anterior atual Monetária Percentual
Ativo Circulante 1.049.027,78 1.142.261,93 93.234,15 8,89
Passivo Circulante 271.507,16 917.635,62 646.128,46 237,98
Capital Circu-
 lante Líquido 777.520,62 224.626,31 (552.894,31) (71,11)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

todo linear. A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de deprecia-
ção são revisados anualmente e os efeitos de quaisquer mudanças nas estima-
tivas são contabilizados prospectivamente.
    2016 2015
   Depreciação Imobilizado  Imobilizado 
 Taxa % Custo Acumulada Líquido Líquido
Prédio 4% 31.450,00 11.320,80 20.129,20 21.387,04
Instalações 10% 24.332,90 15.384,46 8.948,44 11.082,64
Equipamentos 10% 7.018,00 3.341,83 3.676,17 4.262,01
Móveis 10% 157.536,57 105.903,08 51.633,49 53.053,58
Veículos 20% 43.500,00 43.499,84 0,16 0,16
Computadores 20% 46.095,61 41.844,55 4.251,11 6.583,43
*Imobilizado
 -Doações 20% 9.115,79 6.192,20 2.923,59 3.599,19
Total  319.048,87 227.486,76 91.562,11 99.968,05
6. Passivo Circulante: As provisões são reconhecidas quando a Entidade tem 
uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos 
passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar 
a obrigação e uma estimativa confi ável do valor possa ser feita.
7. Patrimônio Social: O patrimônio líquido é apresentado em valores atuali-
zados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício 
(superávit ou défi cit).
8. Do Resultado do Período – Item 15 ITG-2002 (R1): O valor do supe-
rávit ou défi cit deve ser incorporado ao Patrimônio Social. O superávit, ou par-
te de que tenha restrição para aplicação, deve ser reconhecido em conta espe-
cífi ca do Patrimônio Líquido. Os recursos da associação são obtidos mediante 

convênios públicos contribuições de associados e doações espontâneas de 
pessoas físicas e jurídicas que são registradas por ocasião do efetivo recebi-
mento, através de comprovantes, entre eles, avisos bancários, recibos e outros. 
O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos 
e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão re-
conhecidas no resultado. As despesas são apuradas através de Notas Fiscais e 
Recibos em conformidade com as exigências legais e fi scais.
9. Assistência Social - Aplicação dos Recursos: 9.1 Demonstração 
do cumprimento da aplicação e atendimentos sociais: As aplica-
ções dos recursos em Gratuidades atenderam o que preceitua a Constitui-
ção Federal no Art. 195, I e §7º, que concede a isenção da Contribuição So-
cial (INSS) às entidades beneficentes de assistência social que atendem as 
exigências estabelecidas no Art. 29 da Lei 12.101/2009 e posteriores altera-
ções. Os custos da entidade em aplicações na Assistência Social e Educacio-
nal no ano de 2016 e 2015 foram:
 Ano de 2016 Ano de 2015:
Assistência Social R$ 1.285.092,98 R$ 1.189.304,25
Assistência Educacional R$ 1.114.611,81 R$ 1.053.177,04
Recursos Recebidos:
 2016 2015
Assistência Social 1.285.092,98 1.189.304,25
Assistência Educacional 1.114.611,81 1.077.597,00

Srs. Associados e Colaboradores: Submetemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015. A Diretoria permanece à sua disposição para quaisquer informações que julgarem necessárias.

 Aplicação e Atendimentos Sociais                                     2016                2015
   Valores  Valores
Programa Projeto Atendimento Aplicados Atendimentos Aplicados
Serviços contínuos a criança e ao adolescente, de modo Centro para Crianças 120 crianças  120 crianças
 a assegurar seus direitos de atenção com qualidade; e Adolescentes e Adolescentes R$ 434.909,73 e Adolescentes R$ 406.802,65
 programas: atividades estratégicas produtoras de mudanças “Vida e Convivência”.
 em determinadas situações sociais; os benefícios
 socioassistenciais são estabelecidos de acordo a Centro para Crianças  120 crianças  120 crianças
 Tipifi cação da Rede Socioassistencial e Regulamentação e Adolescentes e Adolescentes R$ 424.423,71 e Adolescentes R$ 409.691,83
 de Parceria da Política de Assistência Social “São Francisco de Assis”.
 de Fevereiro de 2011, baseados nas Portarias nº 46 e 47 /
 SMADS / 2010 de forma gratuita, continuada e planejada; Centro para
 (benefi ciários abrangidos pela Lei Orgânica da Assistência Crianças 
 Social- LOAS) e normatizado Conselho e Adolescentes 120 crianças  120 crianças
 Municipal de Assistência Social - COMAS. “São Carlos”. e Adolescentes R$ 425.759,54 e Adolescentes R$ 372.809,73
Total  360 R$ 1.285.092,98 360 R$ 1.189.304,25
Manter espaços coletivos privilegiados de vivência da infância, Centro de Educação 
 que visam contribuir na construção da identidade social e cultural Infantil “Esperança”. 94 Crianças R$ 657.161,31 94 Crianças R$ 621.220,64
  das crianças, fortalecendo o trabalho integrado do cuidar e do Centro de
  educar, numa ação complementar à da família e comunidade, Educação Infantil
  objetivando proporcionar condições adequadas para promover “Cantinho da Criança” 60 Crianças R$ 457.450,50 60 Crianças R$ 431.956,40
  educação, proteção, segurança, alimentação, cultura, saúde e
  lazer, com vistas à inserção, prevenção, promoção e proteção à
  infância. Serviço nos termos da Portaria nº 4483/2012, segundo
 as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de Educação.
Total  154 R$ 1.114.611,81 154 R$ 1.053.177,04
Total Geral  514  R$ 2.399.704,79 514 R$ 2.242.481,29

Serviços: Centro para Crianças e Adolescentes: é um espaço de referên-
cia para o desenvolvimento de ações socioeducativas com crianças e adolescen-
tes, buscando assegurar o fortalecimento de vínculos familiares e o convívio 
grupal, comunitário e social, através de atividades com crianças e adolescentes 
de 06 a 14 anos e onze meses, focando a constituição de espaço de convivência 
a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As inter-
venções são pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como for-
mas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. 
Atendendo crianças diversas como: portadores de defi ciência, que sofreram vio-
lação de seus direitos, ou retiradas do trabalho infantil, com atividades que con-
tribuam para resignifi car vivência do isolamento, bem como propiciar experiên-
cias favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e prevenção de situa-
ções de risco social. Centro de Educação Infantil: Objetiva manter espaços 
coletivos privilegiados de vivência da infância, de modo a contribuir na constru-
ção da identidade social e cultural da criança, objetivando proporcionar condi-
ções adequadas para promover educação, proteção, segurança, alimentação, 
cultura, saúde e lazer, com vistas à inserção, prevenção, promoção e proteção à 
infância. Programa: O objetivo do programa é oferecer um espaço de convi-
vência à criança e ao adolescente, em situação de vulnerabilidade e risco, tor-
nando-os sujeitos de direitos, reconhecendo a condição peculiar de desenvolvi-
mento dos ciclos da vida, garantindo cuidados, processos educativos de sociali-
zação e experimentação. As vivências e atividades oferecidas visam o alcance 
da autonomia e ao protagonismo social, possibilitando a constituição de um es-
paço de convívio a partir dos interesses de cada faixa etária, através de expe-
riências lúdicas, culturais e esportivas, como forma de expressão, que favorecem 
o desenvolvimento de sociabilidades e a prevenção da situação de risco social. 
Projeto: Projetos e benefícios socioassistenciais, de forma gratuita, continuada 
e planejada, sem qualquer discriminação, devendo ser isolada ou cumulativa-
mente de atendimento e de assessoramento aos benefi ciários, no período de Fe-
vereiro a Dezembro, as atividades têm periodicidade defi nidas de acordo com o 
planejamento prévio de suas ações, de modo a responder as necessidades das 
crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social.

10. Renúncia Fiscal: Os efeitos das isenções tributárias usufruídas pela Enti-
dade no exercício de 2016 e 2015 podem assim ser demonstrados:
Contribuições Sociais - Isenção 2016 2015
Cota Patronal R$ 250.075,05 R$ 229.453,66
RAT R$ 25.007,51 R$ 22.945,37
Terceiros R$ 56.266,89 R$ 51.627,07
COFINS R$ 79.736,19 R$ 72.580,42
Total das Contribuições Sociais R$ 411.085,64 R$ 376.606,52
11. Voluntários: Para execução dos projetos a entidade contou com diversos 
colaboradores que voluntariamente nos ajudaram a atingir os objetivos traça-
dos, conforme estabelecido no item 19 ITG-2002 (R1), os custos da prestação 
de serviços foram reconhecidos pelo valor justo no valor de R$ 70.200,00 como 
se tivesse ocorrido o desembolso fi nanceiro.
12. Instrumentos fi nanceiros: Identifi cação e valorização dos ins-
trumentos fi nanceiros: A Entidade avaliou seus ativos e passivos em rela-
ção aos valores de mercado, por meio de informações disponíveis e metodo-
logias de avaliação estabelecidas pela administração. Os principais instru-
mentos fi nanceiros ativos e passivos da Entidade em 31 de dezembro de 2016 
e de 2015 estão descritos a seguir, bem como os critérios para sua avaliação: 
(a) Caixa e equivalentes de caixa, outros ativos circulantes e con-
tas à pagar: Os valores contabilizados aproximam-se dos de realização, as 
aplicações fi nanceiras que apresentam liquidez imediata e que possuem res-
gates rotineiros em conformidade com as necessidades de caixa são classifi -
cadas como caixa e equivalentes de caixa.
 2016 2015
Caixa 521,16 94,98
Bancos - Com Restrições 234.372,43 289.032,50
Bancos Sem Restrições 213.258,54 80.320,71
Total do Caixa e equivalentes 448.152,13 369.448,19
(b) Derivativos: Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, a Entidade não pos-
suía operações envolvendo instrumentos fi nanceiros derivativos.
13. Eventos subsequentes: Não ocorreram até a presente data quaisquer 
outros eventos que pudessem alterar de forma signifi cativa as demonstrações 
contábeis, bem como as operações da Entidade. Todos os recursos obtidos pela 
Associação foram aplicados em suas fi nalidades institucionais de conformidade 
com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos 
Patrimoniais. São Paulo, 31.12.2016.
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O pretendente: EDSON DANIEL DEOLINDA, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/01/1964, residente e domiciliado 
nesta Capital - SP, fi lho de Wanda Deolinda. A pretendente: MARIA CICERA ALVES 
ESPINDOLA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Capela - AL, 
data-nascimento: 16/07/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Bernardo Espindola e de Maria Izabel Alves Espindola.

O pretendente: JONATAS DAS CHAVES CRUZ, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Paulo Afonso - BA, data-nascimento: 02/02/1993, residente 
e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Paulo Vinícius Gomes Cruz e de Raquel das 
Chaves Cruz. A pretendente: JENIFER ANJOS DE ALMEIDA, profi ssão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/03/1991, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alberto Leite de Almeida e de 
Irene dos Anjos de Almeida.

O pretendente: CARLOS ANDRÉ JUNQUEIRA, profi ssão: auxiliar administrativo, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 07/07/1981, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Norberto Xavier 
Junqueira e de Nasaré Zafi ra de Oliveira Junqueira. A pretendente: MARLUCE FER-
REIRA DA SILVA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Palmeira dos Ínidos - AL, data-nascimento: 14/10/1982, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Ferreira da Silva e de Maria José da Silva.

O pretendente: GILMAR SANTANA RIBEIRO, profi ssão: técnico de instalação, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/04/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Alves Ribeiro e de Maria Ines 
Santana Ribeiro. A pretendente: CARLA ALVES COUTINHO, profi ssão: tele operadora 
de telemarketin, estado civil: solteira, naturalidade: Belo Horizonte - MG, data-nascimen-
to: 26/11/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Juliana 
Alves de Souza.

O pretendente: FERNANDO FIRMINO SOBRAL, profi ssão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Barreiros - PE, data-nascimento: 09/10/1969, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Firmino Sobral e de Josefa Maria 
da Conceição Sobral. A pretendente: MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES FARIAS, 
profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: Lima Campos - MA, data-
nascimento: 08/09/1967, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Afonço Rodrigues Farias e de Maria Beserra dos Santos.

O pretendente: JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: açougueiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/02/1991, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luciano Souza da Silva e de Normalice 
Miranda de Oliveira. A pretendente: RENATA GOMES DA SILVA, profi ssão: do lar, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/07/1979, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdevino Jose da Silva e de Elza 
Gomes da Silva.

O pretendente: JOSE HENRIQUE DA COSTA JUNIOR, profi ssão: operador de empilha-
deira, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/04/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Henrique da Costa 
e de Ana Maria Rodrigues Magalhaes Costa. A pretendente: ROBERTA LEME, profi s-
são: operadora de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 25/07/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Mauricio Leme e de Mariane Porfi rio.

O pretendente: FABIANO FERNANDES BALEEIRO, profi ssão: vigilante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/11/1981, residente e do-
miciliado nesta Capital - SP, fi lho de Antonio Fernandes Baleeiro e de Maria das Graças 
Baleeiro. A pretendente: DAYANE FERNANDES DOS ANJOS, profi ssão: analista fi nan-
ceiro, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/01/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilson Soares dos Anjos 
e de Reni Fernandes da Silva dos Anjos.

O pretendente: ARISTIDES DE ALMEIDA COSTA FILHO, profi ssão: polidor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/08/1966, residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Aristides de Almeida Costa e de 
Tereza de Freitas Costa. A pretendente: MÔNICA SUELI COSTA DA SILVA, profi ssão: 
auxiliar de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 25/01/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Aparecido da Silva e de Helena Maria Costa da Silva.

O pretendente: EZEQUIAS MARTINS DO RÊGO, profi ssão: padeiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 07/01/1968, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José do Rêgo e de Luzinete Martins da Silva. A 
pretendente: MARIA DO CARMO SACRAMENTO, profi ssão: domestica, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 15/07/1975, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Miguel do Sacramento e de Maria 
Nazaré da Silva.

O pretendente: BRUNO SANTOS DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/01/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Walmir Rodrigues da Silva e de Ilza Rosa dos 
Santos. A pretendente: FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES, profi ssão: autônoma, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Teresina - PI, data-nascimento: 19/10/1989, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Gomes de Sousa e de 
Maria Francisca de Oliveira Sousa.

O pretendente: FELIPE ANDRADE CAMARGO, profi ssão: gerente, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/08/1992, residente e domiciliado 
nesta Capital - SP, fi lho de Sergio Luiz Camargo e de Selma Andrade Silva Camargo. A 
pretendente: BRUNA ALEXSANDRA GREGÓRIO MORAIS, profi ssão: cozinheiro, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/05/1992, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ademilson Sebastião Morais e de 
Roseli Gregório Morais.

O pretendente: BRUNO CESAR NAGATSUKA, profi ssão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/02/1986, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Satoru Nagatsuka e de Maria Erani 
Sampaio Nagatsuka. A pretendente: MARILENE DE BARROS, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/01/1997, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Andrade de Barros e 
de Maria Aparecida Benta de Barros.

O pretendente: JUAN MARINHO SOBRAL PENAFORTE, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Orós - CE, data-nascimento: 11/05/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José ALisio Ribeiro Penaforte e de 
Sandra Marinho Sobral. A pretendente: DAIANA DE JESUS RODRIGUES, profi ssão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo - SP, 
data-nascimento: 03/06/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Zailton Souza Rodrigues e de Arlete de Jesus Rodrigues.

O pretendente: JOSÉ GERALDO TEIXEIRA RODRIGUES, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Raul Soares - MG, data-nascimento: 10/11/1968, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Rodrigues de Oliveira e de Leticia Teixeira 
Milagres. A pretendente: IDEVÂNIA DA SILVA AMARO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Cristino Castro - PI, data-nascimento: 03/11/1978, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edilton Amaro da Silva e de Florisa da Rocha e Silva.

O pretendente: RENAN CLEI SILVA, profi ssão: comerciante varejista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/01/1987, residente e domici-
liado em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lho de Divaldo Dias da Silva e de Meire Clei 
Fagubdes. A pretendente: GRACIÉLE SUÉLLEN CONCEIÇÃO DE SOUZA, profi ssão: 
vendedor em comércio atacadist, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 08/10/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Gilberto José de Souza e de Clemilda da Conceição de Souza.

O pretendente: EVANCIRES MARCOS SOARES, profi ssão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Fortaleza - CE, data-nascimento: 09/04/1973, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Evandro do Nascimento Soares e de Maria 
Lucia Marcos Soares. A pretendente: ALESSANDRA MARIANO DOS SANTOS, profi s-
são: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
18/06/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Dionisio 
dos Santos e de Lucia Mariano dos Santos.

O pretendente: JACKSON DE CARVALHO COSTA, profi ssão: técnico em edifi cações, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/08/1994, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José de Ribamar de Carvalho 
Costa e de Maria José Augusta Costa. A pretendente: HEVELLYN WANE DE JESUS 
LEAL, profi ssão: téncico de saúde bucal, estado civil: solteira, naturalidade: Aracaju - 
SE, data-nascimento: 09/12/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Paulo da Silva Leal e de Paula Regina Santos de Jesus Leal.

O pretendente: MARCOS ALEXANDRE DA SILVA, profi ssão: agente de terminal urbano, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Mauá - SP, data-nascimento: 13/12/1979, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel José da Silva e de Maria Lucia da 
Silva. A pretendente: NÚBIA MANUELLA DA SILVA, profi ssão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Palmares - PE, data-nascimento: 16/01/1988, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco da Silva e de Angelita Maria da Silva.
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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:

O pretendente: DILSON FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: tintureiro, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Camacan - BA, data-nascimento: 05/06/1959, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Messias dos Santos e de Erotildes 
Ferreira dos Santos. A pretendente: RUBINALVA CORREIA AMARAL, profi ssão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Iaçu - BA, data-nascimento: 20/02/1979, residente 
e domiciliada em Itaquaquecetuba - SP, fi lha de Rubem da Silva Amaral e de Marinalva 
Correia Amaral.

O pretendente: KAIQUE FERREIRA DE SOUSA, profi ssão:, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/01/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ossian Alves de Sousa e de Maria do Socorro Ferreira 
da Silva de Sousa. A pretendente: LARISSA SOUZA DOS SANTOS, profi ssão:, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 14/07/1997, residente e 
domiciliada em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lha de Silvio dos Santos e de Ana Meire 
Souza Santos.

O pretendente: ALEXANDRE VIEIRA PEREIRA, profi ssão: auxiliar de logística, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/02/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ajenias Pereira e de Eunilde da 
Paixão Vieira Pereira. A pretendente: DAYANE APARECIDA FORMAJO, profi ssão: 
cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 
22/02/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos 
Moreno Formajo e de Terezinha Vissoto Moreno Formajo.

O pretendente: ANTONIO JOAQUIM DA SILVA NETO, profi ssão: auxiliar de serviços 
gerais, estado civil: solteiro, naturalidade: São Benedito do Sul - PE, data-nascimento: 
10/11/1956, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Joa-
quim da Silva e de Marina Severina da Silva. A pretendente: TEREZINHA DE JESUS 
CAETANO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ibateguara - AL, data-
nascimento: 15/10/1959, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Caetano Filho e de Lindinalva Rosendo da Silva Caetano.

O pretendente: DOUGLAS VALERIO DE OLIVEIRA, profi ssão: atendente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/07/1996, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luciana Valerio de Oliveira. A pretendente: 
STEFANIE SERAFIM DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 18/01/1996, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Severino Miguel da Silva e de Elaine Cristina Serafi m.

O pretendente: EDSON ALVES CASTOR JUNIOR, profi ssão: leiturista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Pesqueira - PE, data-nascimento: 15/09/1989, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Alves Castor e de Inalda Alves de 
Castro. A pretendente: MARLA MENDES MACIEL, profi ssão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Irecê - BA, data-nascimento: 13/09/1989, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Orlando Pires Maciel e de Irani Mendes Maciel.

O pretendente: LAÉRCIO BENEDITO DE CASTRO CARVALHO, profi ssão: porteiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Areiópolis - SP, data-nascimento: 17/10/1965, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Aristides de Carvalho e 
de Maria de Lourdes de Castro. A pretendente: FLORIZA APARECIDA FELISBINA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Marialva - PR, data-nascimento: 
25/09/1964, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Maria 
Felisbino e de Eliza Felisbino.

O pretendente: EMERSON JOSÉ DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/10/1986, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Enóque dos Santos e de Maria 
José dos Santos. A pretendente: DEBORA OLIVEIRA DA CRUZ, profi ssão: recepcio-
nista, estado civil: divorciada, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 22/04/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jonas José da Cruz e de 
Viviane Cardoso de Oliveira da Cruz.

O pretendente: DENOEL DOS REIS BARREIROS, profi ssão: gerente predial, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/12/1979, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Daniel dos Reis Barreiros e de 
Maria de Lourdes Silva Cerqueira Barreiros. A pretendente: PATRICIA SOARES GUI-
MARÃES, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: Ita-
quaquecetuba - SP, data-nascimento: 18/12/1979, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Manoel Soares Guimarães Filho e de Eva Maria Guimarães.

O pretendente: LUIS HENRIQUE DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/01/1973, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lidia Amara da Conceição. A pretendente: 
VIVIANE CRISTINA GOMES CALDEIRA, profi ssão: técnica em enfermagem, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/01/1977, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Avelino Dias Caldeira e de Neusa 
Gomes Caldeira.

O pretendente: FABIO GONZAGA DE OLIVEIRA, profi ssão: ourives, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 09/10/1980, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Angelo de Oliveira e de Janira 
Felix Gonzaga de Oliveira. A pretendente: CLEIDE REGINA DE SOUZA SALES, profi s-
são: nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-
nascimento: 31/10/1984, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lha 
de Jose Maria Rodrigues Sales e de Maria da Conceição de Sousa Sales.

O pretendente: ANDRÉ DA CONCEIÇÃO COSTA, profi ssão: auxiliar de infra-estrutura, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Juazeiro - BA, data-nascimento: 30/07/1985, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Renato Miguel da Silva Costa 
e de Maria da Conceição Costa. A pretendente: IARA BERTUNES DE OLIVEIRA, pro-
fi ssão: assistente comercial, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 25/09/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Isac Almeida de Oliveira e de Maria de Lourdes Ferreira Bertunes.

O pretendente: MESSIAS MARTINS RODRIGUES, profi ssão: instalador de acessórios, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/07/1991, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Moises Fulgencio Rodrigues 
e de Roseli Martins de Oliveira Rodrigues. A pretendente: KAROLINA NEVES DE CAR-
VALHO, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo 
- SP, data-nascimento: 07/03/1994, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de 
Ricardo Bernardo de Carvalho e de Monica Neves de Souza.

O pretendente: RAFAEL FERREIRA DA SILVA, profi ssão: pintor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/07/1989, residente e domiciliado 
nesta Capital - SP, fi lho de Aldemir Ferreira da Silva e de Marta Lima de Souza Silva. A 
pretendente: FRANCIELE QUEIROZ MARTINS DE OLIVEIRA, profi ssão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/09/1994, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sinvaldo Martins de Oliveira 
e de Marinez de Oliveira Queiroz.

O pretendente: DAVI DOS SANTOS CARVALHO, profi ssão: barbeiro, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 04/05/1977, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adolfo Freire de Carvalho 
e de Jesruza dos Santos Carvalho. A pretendente: MARIANA TRINDADE DE SOUZA, 
profi ssão: analista de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 22/02/1981, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Fermi-
niano Barbosa de Souza e de Jandira Jesus Trindade.

O pretendente: MÁRCIO LOPES DE ANDRADE, profi ssão: porteiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Olinda - PE, data-nascimento: 23/05/1965, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ignácio Lopes de Andrade e de 
Severina Henrique de Andrade. A pretendente: LUCIANA DE OLIVEIRA SANTOS, 
profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: Ferraz de Vas-
concelos - SP, data-nascimento: 16/05/1980, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio da Silva Santos e de Sonia Maria de Oliveira San-
tos.

O pretendente: THIAGO DA CRUZ SANTOS, profi ssão: estudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Presidente Dutra - MA, data-nascimento: 29/01/1992, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Ribeiro da Silva Santos e de Edi-
leuza da Cruz Santos. A pretendente: KARINA ALVES DOS SANTOS, profi ssão: pro-
motora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
27/01/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Flávio Santos 
de Arruda e de Silvia Alves dos Santos.

O pretendente: JOÃO PAULO BENEDITO FERREIRA, profi ssão: auxiliar de logística, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/11/1991, resi-
dente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de João Ferreira e de Roseli Costa Benedito 
Ferreira. A pretendente: LARISSA GOMES DE SOUZA, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/12/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ulisses Alves de Souza e de Edivalda 
Ramos Gomes de Souza.

O pretendente: ALÍRIO ALVES DE MOURA, profi ssão: analista de T I, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Jacareí - SP, data-nascimento: 27/09/1977, residente e 
domiciliado em Jacareí - SP, fi lho de Alírio de Moura e de Neide Alves Cabral. A 
pretendente: EVANDRA MARA PELASSA, profi ssão:, estado civil: divorciada, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/09/2013, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Antonio Pelassa e de Eurides de Souza 
Pelassa.

O pretendente: MARCO DA SILVA MOTTA, profi ssão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Poá - SP, data-nascimento: 17/02/1980, residente e domiciliado em Poá - 
SP, fi lho de José da Motta e de Conceição da Silva Motta. A pretendente: MICHELLE DA 
SILVA OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 20/06/1987, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Haroldo Ananias de Oliveira e de Edilene Amaro da Silva Oli-
veira.

O pretendente: MARCELO LIMA MENDES, profi ssão: extrusor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/03/1983, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edenilson José Mendes e de Zulmar Belaniza Lima 
Mendes. A pretendente: JUSILENE PEREIRA DE QUEIROZ, profi ssão: doméstica, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Peixe - TO, data-nascimento: 03/09/1985, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alzemar Farias de Queiroz e de Maria 
das Neves Pereira de Queiroz.

O pretendente: LEANDRO MANOEL SILVA, profi ssão: cobrador de onibus, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Vitoria - ES, data-nascimento: 14/01/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Ferreira Silva Filho e de Cristiane Apare-
cida Maria. A pretendente: EDILAINE DE SOUZA VALENTIM, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/11/1990, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Olizete Aparecido Valentim e de Leni 
Maria de Souza Valentim.

O pretendente: ROGÉRIO DOS SANTOS JUNIOR, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes - SP, data-nascimento: 24/05/1997, 
residente e domiciliado em Mogi das Cruzes - SP, filho de Rogério dos Santos 
e de Adriana Fagundes Figueiredo. A pretendente: KELLY CRISTINA GONÇAL-
VES DE SOUZA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo 
- SP, data-nascimento: 10/07/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, filha de Cimario Gonçalves de Souza e de Paulicema de Fatima 
Pereira de Souza.

O pretendente: MARCOS ROGÉRIO DE SÁ CREPALDI, profi ssão: gestor de frota, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/07/1978, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Santo Crepaldi e de 
Maria Aparecida de Lourdes Sá Crepaldi. A pretendente: FRANCISCA MICHELINE 
SAMPAIO BARBOSA, profi ssão: recepcionista, estado civil: divorciada, naturalida-
de: Cratéus - CE, data-nascimento: 10/09/1979, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de José Vieira Barbosa e de Antonia de Fátima Farias 
Sampaio.

O pretendente: ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS, profi ssão: açougueiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Itabuna - BA, data-nascimento: 17/01/1973, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Milton Nunes Santos e de 
Valdelice Gonçalves da Silva Santos. A pretendente: MARIA CLEIDE DE JESUS, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ibicarai - BA, data-nascimento: 
06/01/1967, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Eunice 
Maria de Jesus.

O pretendente: BATISTA FERREIRA BRITO, profi ssão: técnico de leitura, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 06/01/1983, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Enezio Ferreira Brito e de 
Alaide Ferreira Brito. A pretendente: VILENA DA CONCEIÇÃO, profi ssão: balconista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/02/1981, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Roque da Conceição e 
de Lindinalva Maria da Conceição.

O pretendente: BRUNO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/12/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lucimara Maria da Conceição. A 
pretendente: ARYANE DE OLIVEIRA ANDRADE, profi ssão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/05/1995, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Natalino de Andrade e de Cintia de 
Oliveira Silva.

O pretendente: ENDREW TADEU FERNANDES, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/08/1994, residente e 
domiciliado em São Bernardo do Campo - SP, filho de Evandir Aparecido Fernan-
des e de Fernada Aparecida dos Santos. A pretendente: THAÍS DE CÁSSIA SILVA 
TEIXEIRA, profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 04/08/1984, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, filha de João Mendes Teixeira e de Maria de Fátima 
Silva.

O pretendente: DIOGO PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: porteiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/01/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Carlos dos Santos e de Judite de Aguiar 
Pereira. A pretendente: ARIANE SAMIRE DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/03/1999, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Samuel Ferreira da Silva e de Elizângela 
Cristina da Silva.

O pretendente: ROBSON LUIZ MORAES DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/05/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Denivaldo Luiz da Silva e de Eliane 
Moraes da Silva. A pretendente: KAROLINE ALMEIDA SANTOS, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/03/1992, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Everaldo de Jesus Santos e 
de Marileusa Almeida Sousa Santos.

O pretendente: DANIEL ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO, profi ssão: auxiliar de 
almoxarifado, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
09/07/1983, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Osmar 
Araujo e de Rita de Cassia da Silva Araujo. A pretendente: BRUNA BRANDAO DOS 
SANTOS, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Pau-
lo - SP, data-nascimento: 19/08/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jorge Batista dos Santos e de Celia Regina da Silva Brandao 
dos Santos.

O pretendente: DANILO AUGUSTO AMÂNCIO, profi ssão: assistente de logistica, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/12/1991, residente 
e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de José Augusto Amâncio e de Simone de Toledo. 
A pretendente: GILMARA DE ALBUQUERQUE LIMA, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: Belo Jardim - PE, data-nascimento: 19/08/1986, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Alves de Lima e de 
Kosefa Maria de Albuquerque Lima.

O pretendente: ROGERIO RAFAEL RIBEIRO, profissão: vigilante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 10/01/1972, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, filho de Benedicto Ribeiro e de Celica Rafael 
Ribeiro. A pretendente: REGINA SANTOS ROBI, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/05/1970, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, filha de Eduardo Robi e de Rosa Santos 
Robi.

O pretendente: RUBENS BARBOSA DOS SANTOS, profi ssão: engenheiro mecânico, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/06/1963, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro de Paula Santos e de 
Eunice Barbosa dos Santos. A pretendente: CRISTIANE LOPES DA SILVA, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nasci-
mento: 20/08/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose 
Helio dos Santos Silva e de Lair Oliveira Lopes da Silva.

O pretendente: RODRIGO SOUSA DO NASCIMENTO, profi ssão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/09/1995, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Julião Gonçalves do Nascimento e de Maria 
do Socorro Ferreira de Sousa. A pretendente: GABRIELY FELIX DE SOUSA SAMPAIO, 
profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 03/10/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Hoenes 
de Lima Sampaio e de Elisangela Felix de Sousa Sampaio.

O pretendente: LOURIVAL APARECIDO RITA, profi ssão: eletricista de autos, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/09/1970, residen-
te e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lho de Jose Raymundo Rita e de 
Maria Aparecida Ribeiro Rita. A pretendente: SONIA RODRIGUES DE FONTOURA, 
profi ssão: babá, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
09/09/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Idocleto Ro-
drigues de Fontoura e de Luzia Concessa Canuta.

O pretendente: IGOR ANDRADE SANTOS, profi ssão: ajudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Mairiporã - SP, data-nascimento: 12/03/1996, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Teles de Andrade Neto e de Vanuzia Alves dos 
Santos Andrade. A pretendente: ERICA ALVES BOMFIM, profi ssão: doméstica, estado 
civil: solteira, naturalidade: Poço Redondo - SE, data-nascimento: 06/11/1997, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Nilton Alves Bomfi m e de Maria 
Celma Alves de Almeida.

O pretendente: KAYQUE WILLIAN SANTOS TOBIAS DA SILVA, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/05/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Anderson William Tobias 
da Silva e de Elaine Luzia dos Santos. A pretendente: THAMIRES DOS SANTOS SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
20/05/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Atoniel dos 
Santos Silva e de Janete da Silva.

O pretendente: JEFFERSON JEROME, profissão: pinto, estado civil: solteiro, na-
turalidade: República do Haiti -, data-nascimento: 27/09/1993, residente e domici-
liado nesta Capital - SP, filho de Jean Dieuvais Jerome e de Ernannie Bonnet. O 
pretendente: JOSE KETTY DELICE, profissão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: República do Haiti, data-nascimento: 26/03/1997, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo - SP, filha de Jn Robert Delice e de Marie Elda 
Jeseph Delice

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

Empresas & Negócios

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: JÜRGEN MARKUS SCHUMANN, profi ssão: auditor, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Alemanha, data-nascimento: 18/04/1976, residente e domiciliado na 
Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Hans Jurgen Schumann e de Gerlinde Brunnhilde 
Maria Schumann. A pretendente: BARBARA MARIA WALBURGA KOCH, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: Alemanha, data-nascimento: 23/05/1983, 
residente e domiciliado na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Erich Alois Koch e 
de Christa Koch.
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e 

Leilões neste jornal, consulte 
sua agência de confi ança, ou 

ligue para

www.netjen.com.br

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

São Paulo, sexta-feira, 07 de abril de 2017

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)

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 

Phaser Incorporação SPE S.A.
CNPJ nº 12.141.557/0001-21

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios fi ndos em 31 
de dezembro de 2016 e de 2015 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Demonstrações do resultado para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e de 
2015 (Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto o lucro básico e diluído por ação)

Demonstrações dos fl uxos de caixa para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 
2016 e de 2015 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Demonstrações do resultado abrangente para os exercícios fi ndos em 31 de 
dezembro de 2016 e de 2015 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

     Adianta-
     mento
     para
 Nota  Re- Lucros futuro
 expli- Capital serva acumu- aumento
 cativa   social   legal    lados de capital      Total
Saldos em 31 de dezembro de 2014  107.378 5.556 12.676 12.145 137.755
Aumento de adiantamento
 para futuro aumento de capital  - - - 15.507 15.507
Aumento de capital em 30 de abril  12.145 - - (12.145) -
Reversão dos dividendos 
 propostos em 2014  - - 92.878 - 92.878
Lucro líquido do exercício  - - 125.013 - 125.013
Destinação do resultado do exercício:
 Reserva legal 11. b) - 6.251 (6.251) - -
 Dividendos mínimos obrigatórios 11. b)        -     - (118.762)           - (118.762)
Saldos em 31 de dezembro de 2015  119.523 11.807 105.554 15.507 252.391
Aumento de adiantamento para
 futuro aumento de capital  - - - 2.260 2.260
Aumento de capital em 30 de abril 11. a) 15.507 - - (15.507) -
Reversão dos dividendos
 propostos em 2015 11. a) - - 118.762 - 118.762
Dividendos pagos 11. a)  - - (15.100) - (15.100)
Lucro líquido do exercício  - - 9.289 - 9.289
Destinação do resultado do exercício:
 Reserva legal 11. b) - 464 (464) - -
 Dividendos mínimos obrigatórios 11. b)        -     -     (8.825)           -     (8.825)
Saldos em 31 de dezembro de 2016  135.030 12.271   209.216        2.260   358.777

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 Nota explicativa 31/12/2016 31/12/2015
Receita líquida 13 88.586 371.929
Custo dos imóveis vendidos e serviços prestados 14      (51.923)     (205.806)
Lucro bruto  36.663 166.123
(Despesas) receitas operacionais
Despesas comerciais 14 (14.795) (21.734)
Despesas gerais e administrativas 14 (1.999) (1.169)
Despesas tributárias 14 (489) (38)
Outras receitas e despesas operacionais       (2.968)      (10.424)
Lucro antes das receitas e despesas fi nanceiras  16.412 132.758
Receitas fi nanceiras 15 7.966 1.378
Despesas fi nanceiras 15      (12.686)      (1.499)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social  11.692 132.637
Imposto de renda e contribuição social correntes 9 (7.237) (2.827)
Imposto de renda e contribuição social 
 com recolhimentos diferidos 9      4.834      (4.797)
Lucro líquido do exercício      9.289    125.013
Lucro básico e diluído por ação - R$ 12      0,07      1,06

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2016 31/12/2015
Lucro líquido do exercício 9.289 125.013
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o
 caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais:
 Ajuste a valor presente sobre clientes (4.135) (4.687)
 Provisão para distratos (9.301) 10.424
 Provisão de riscos e demandas judiciais 2.775 -
 Variação monetária e juros, líquidos (1.131) (1.035)
 Imposto de renda e contribuição social diferidos (4.834) 4.797
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
 Contas a receber 260.908 (238.777)
 Imóveis a comercializar (71.618) (18.793)
 Outros créditos (3.358) (2.069)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Adiantamento de clientes (6.225) (6.745)
 Fornecedores (12.276) 19.071
 Outros passivos       7.970       9.210
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) operações 168.064 (103.591)
Imposto de renda e contribuição social pagos (6.659) (2.711)
Juros pagos    (13.387)     (18.168)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais   148.018     (124.470)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de aplicações fi nanceiras (13.500) (62.400)
Resgate de aplicações fi nanceiras    10.434       60.579
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (3.066)     (1.821)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
Captação de empréstimos e fi nanciamentos 162.984 118.783
Amortização de empréstimos e fi nanciamentos (296.086) (7.991)
Pagamento de dividendos (15.100) -
Aporte de acionistas (adiantamento para futuro aumento de capital)       2.260    15.507
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de fi nanciamento    (145.942)   126.299
(Redução) aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa (990) 8
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício    20.188    20.180
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício    19.198    20.188

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

  31/12/2016 31/12/2015
Lucro líquido do exercício  9.289 125.013
Outros componentes do resultado abrangente          -         -
Resultado abrangente total do exercício         9.289     125.013

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

1. Contexto operacional: A Phaser Incorporação SPE S.A. (“Companhia”) possui propósito específi -
co que consiste no desenvolvimento de empreendimento imobiliário de uso residencial e comercial no 
imóvel localizado no município de Osasco, Estado de São Paulo, na Rua General Manoel Azambuja 
Brilhante, 400 - Centro, com prazo determinado em consonância com o desenvolvimento do empre-
endimento. 2. Apresentação das demonstrações fi nanceiras e principais práticas e políticas 
contábeis: 2.1. - Base de apresentação: As demonstrações fi nanceiras foram preparadas de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que incluem a legislação societária brasileira e os 
pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As demonstrações fi -
nanceiras são apresentadas em milhares de reais. Amoeda funcional para a preparação das de-
monstrações fi nanceiras é o Real (R$) e, exceto se indicado de outra forma, as transações foram 
registradas pelo custo histórico. 2.2. - Julgamentos, estimativas e premissas contábeis signifi ca-
tivas: Julgamentos: a preparação das demonstrações fi nanceiras requer que a Administração faça 
julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, des-
pesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das 
demonstrações fi nanceiras. Estimativas e premissas: as principais premissas e estimativas estão 
discutidas a seguir: Custos orçados: são regularmente revisados, conforme a evolução das obras e 
os ajustes com base nesta revisão são refl etidos nos resultados. Tributos e demandas administra-
tivas ou judiciais: a Companhia está sujeita no curso normal de seus negócios a investigações, 
auditorias, processos judiciais e procedimentos administrativos em matérias cível, tributária, traba-
lhista, ambiental, societária e direito do consumidor, entre outras. Dependendo do objeto das investi-
gações, processos judiciais ou procedimentos administrativos podem ser movidos contra a Compa-
nhia e podem afetar adversamente os resultados. Com base na sua melhor avaliação e estimativa, 
suportada por seus consultores jurídicos, a Companhia avalia a necessidade de reconhecimento de 
provisão; Avaliação do valor recuperável de ativos (“impairment test”): a Companhia revisa o 
valor contábil de seus ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias 
econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda do valor recu-
perável dos ativos não fi nanceiros. Quando essas evidências são identifi cadas e o valor contábil lí-
quido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil 
líquido ao valor recuperável. O principal grupo de contas sujeitas à avaliação de recuperação são os 
imóveis a comercializar. Em 31 de dezembro de 2016, não foram identifi cados indicadores de perda 
de valores dos ativos da Companhia. 2.3. - Instrumentos fi nanceiros: Os instrumentos fi nanceiros 
são inicialmente reconhecidos pelo valor justo líquido dos custos diretamente atribuíveis, a partir da 
data em que a Companhia se torna parte das disposições contratuais dos instrumentos fi nanceiros e 
incluem, principalmente, caixa e equivalentes de caixa, aplicações fi nanceiras, contas a receber, 
empréstimos e fi nanciamentos e fornecedores. Posteriormente ao reconhecimento inicial, os instru-
mentos fi nanceiros são mensurados conforme descritos a seguir: a) Empréstimos e recebíveis: 
Empréstimos e recebíveis são ativos fi nanceiros não derivativos, com pagamentos fi xos e determiná-
veis, não cotados em um mercado ativo. Após a mensuração inicial, esses ativos fi nanceiros são 
contabilizados ao custo amortizado, utilizando o método de juros efetivos (taxa de juros efetiva), 
menos perda por redução ao valor recuperável. O custo amortizado é calculado levando em conside-
ração qualquer desconto ou “prêmio” na aquisição e taxas ou custos incorridos. b) Instrumentos 
fi nanceiros ao custo amortizado: Apresentados ao custo amortizado, inicialmente avaliados quan-
to à evidência clara de perda por redução ao valor recuperável de cada instrumento fi nanceiro que 
individualmente ou em conjunto sejam signifi cativos. Se a Administração concluir que não existe 
evidência de perda por redução ao valor recuperável para um ativo fi nanceiro individualmente ava-
liado, quer signifi cativo ou não, o ativo é incluído em um grupo de ativos fi nanceiros com caracterís-
ticas de risco de crédito semelhantes e é avaliado em conjunto em relação à perda por redução ao 
valor recuperável. Ativos que são avaliados individualmente para fi ns de perda por redução ao valor 
recuperável e para os quais uma perda por redução ao valor recuperável seja, ou continue a ser, re-
conhecida não são incluídos em uma avaliação conjunta de perda por redução ao valor recuperável. 
c) Instrumentos fi nanceiros ao valor justo por meio do resultado: Um instrumento é classifi cado 
pelo valor justo por meio do resultado se for mantido para negociação, ou seja, designado como tal 
quando do reconhecimento inicial. Os instrumentos fi nanceiros são designados pelo valor justo por 
meio do resultado se a Companhia gerencia esses investimentos e toma decisões de compra e venda 
com base em seu valor justo de acordo com a estratégia de investimento e gerenciamento de risco. 
Após reconhecimento inicial, custos de transação atribuíveis são reconhecidos nos resultados quan-
do incorridos. d) Ativos fi nanceiros: Ativos fi nanceiros são classifi cados pelo valor justo por meio do 
resultado, empréstimos e recebíveis, investimentos mantidos até o vencimento e ativos fi nanceiros 
disponíveis para venda ou pelo custo amortizado. A Companhia determina a classifi cação dos seus 
ativos fi nanceiros no momento do seu reconhecimento inicial, quando ele se torna parte das disposi-
ções contratuais do instrumento. Os principais ativos fi nanceiros da Companhia incluem caixa e 
equivalentes de caixa, aplicações fi nanceiras e contas a receber, classifi cados como empréstimos e 
recebíveis. Caixa e equivalentes de caixa - representado por numerário existente em caixa, em 
contas correntes bancárias e aplicações fi nanceiras em operações compromissadas de liquidez 
imediata, mensuradas com base no custo amortizado, com seus efeitos reconhecidos no resultado. 
Aplicações fi nanceiras - referem-se a Certifi cados de Depósito Bancário (CDBs) e aplicações em 
fundos de investimentos não exclusivos, cujo vencimento é de curto prazo e com alta liquidez e en-
contram-se disponíveis para negociação. Nas datas de encerramento das demonstrações fi nancei-
ras, todas as aplicações fi nanceiras estão mensuradas com base no custo amortizado com os seus 
efeitos reconhecidos no resultado. Contas a receber, provisão para créditos de liquidação duvi-
dosa e provisão de distrato - os créditos a receber de clientes (circulante e não circulante) apresen-
tados como contas a receber são provenientes das vendas de unidades dos empreendimentos imo-
biliários, sendo o valor do saldo devedor dos contratos atualizado monetariamente em conformidade 
com suas respectivas cláusulas de reajuste e descontado a valor presente. A provisão para créditos 
de liquidação duvidosa e provisão de distratos, quando necessárias, são constituídas em montante 
considerado sufi ciente pela Administração, considerando os riscos envolvidos, para cobrir as perdas 
prováveis na realização dos créditos e possíveis distratos. Os montantes referentes à atualização 
monetária dos valores a receber são registrados no resultado do exercício, na rubrica “Receita de 
venda de imóveis”, até a entrega das chaves das unidades imobiliárias aos clientes. e) Passivos fi -
nanceiros: São inicialmente reconhecidos ao valor justo e posteriormente sendo avaliados ao valor 
justo por meio do resultado ou pelo custo amortizado. Os principais passivos fi nanceiros são: emprés-
timos e fi nanciamentos, fornecedores e contas a pagar. Passivos fi nanceiros a valor justo por meio do 
resultado incluem passivos fi nanceiros para negociação e passivos fi nanceiros designados no reco-
nhecimento inicial a valor justo por meio do resultado. Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia não 
possuía instrumentos fi nanceiros passivos dessa natureza. Empréstimos e fi nanciamentos - após 
reconhecimento inicial, empréstimos e fi nanciamentos sujeitos a juros são mensurados subsequen-
temente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas são 
reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa dos passivos, bem como durante 
o processo de amortização pelo método da taxa de juros efetivos. Os demais passivos fi nanceiros 
possuem o mesmo critério de valorização e categoria. 2.4. - Imóveis a comercializar: Representa-
dos pelo custo de aquisição dos terrenos, acrescidos dos custos de construção e outros gastos rela-
cionados ao processo de desenvolvimento dos empreendimentos em construção, cujas unidades 
ainda não foram comercializadas. Os encargos fi nanceiros de empréstimos e fi nanciamentos volta-
dos para o desenvolvimento dos imóveis são capitalizados durante sua formação e realizados ao 
resultado de acordo com as vendas das unidades. Após a conclusão das obras, os encargos incorri-
dos são reconhecidos como despesa fi nanceira. 2.5. - Provisão garantia: Constituída em montante 
julgado necessário para cobrir gastos com manutenção em empreendimentos cobertos no período de 
garantia. A provisão é constituída em contrapartida do resultado (custo) à medida que os custos de 
unidades vendidas incorrem; eventual saldo remanescente não utilizado da provisão é revertido após 
o prazo de garantia oferecida. 2.6. - Provisão para riscos e demandas judiciais: A provisão para 
demandas judiciais é reconhecida quando a Companhia têm uma obrigação presente ou não forma-
lizada como resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja neces-
sária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. A Companhia se utiliza 
da avaliação até a última instância judicial para determinar a necessidade de reconhecer provisão, 
considerando o histórico e perspectivas futuras de conclusão dos processos. 2.7. - Imposto de 
renda e contribuição social: Conforme permitido pela legislação fi scal, as receitas relacionadas às 
vendas de unidades imobiliárias são tributadas com base no regime de caixa. Em cada ano fi scal, a 
Companhia, desde que atenda aos requisitos legais, pode optar por apurar o lucro tributável utilizan-
do o critério do lucro real ou do lucro presumido e/ou patrimônio de afetação. No critério de apuração 
pelo lucro presumido, o lucro é presumido à razão de 8% (contribuição social sobre o lucro líquido a 
razão de 12%) sobre as receitas brutas, sobre as quais se aplicam as alíquotas regulares do respec-
tivo imposto de renda (25%) e contribuição social (9%). Para o caso de patrimônio de afetação, o 
imposto de renda e a contribuição social são calculados sobre as receitas decorrentes da atividade 
de incorporação aplicando-se as taxas de 1,26% e 0,66%. Tributos correntes com recolhimento 
diferido: O imposto de renda e a contribuição social são diferidos em decorrência das diferenças 
temporárias apuradas entre o regime de caixa adotado fi scalmente e o regime de competência con-
tábil e são registrados no passivo circulante e não circulante, conforme projeção de sua realização. 
2.8. - Ajuste a valor presente de contas a receber e de passivos: Os saldos de contas a receber 
a prazo de unidades não concluídas e passivos, foram ajustados a valor presente considerando a taxa 
de desconto considerando como taxa de desconto a variação das Notas do Tesouro Nacional - série 
B (NTN-B) que acompanha a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 2.9. - Apu-
ração do resultado de incorporação e venda de imóveis: Nas vendas de unidades em construção, 
são observados os seguintes procedimentos: O custo incorrido (custo do terreno, construção e outros 
gastos inerentes à respectiva incorporação imobiliária) correspondente às unidades vendidas é apro-
priado integralmente ao resultado. Para as unidades ainda não comercializadas, o custo incorrido é 
apropriado ao estoque. As receitas de vendas são apropriadas ao resultado, utilizando-se o método 
do percentual de conclusão - “POC” de cada empreendimento, sendo esse percentual mensurado em 
razão do custo incorrido em relação ao custo total orçado dos respectivos empreendimentos. Os 
montantes das receitas de vendas reconhecidas superiores aos valores efetivamente recebidos de 
clientes são registrados em ativo circulante ou não circulante, na rubrica “Contas a receber”. Os 
montantes recebidos de clientes superiores aos valores reconhecidos de receitas são contabilizados 
na rubrica “Adiantamentos de clientes” no passivo circulante. A receita de venda está apresentada ao 
seu valor justo, em função ao ajuste a valor presente efetuado sobre as contas a receber de empre-
endimentos em construção. 2.10. - Lucro básico e diluído por ação: O resultado por ação básico e 
diluído é calculado por meio do resultado do exercício atribuível aos acionistas da Companhia e a 
média ponderada das ações ordinárias em circulação no respectivo exercício. 2.11. - Normas e in-
terpretações emitidas pelo IASB: A administração da Companhia avaliou e concluiu que não houve 
impacto decorrente da adoção destas novas normas. Na data de elaboração destas demonstrações 
fi nanceiras, as seguintes IFRSs foram publicadas, porém não possuem aplicação obrigatória:
Pronunciamento Descrição           Vigência     
IFRS 9 -
Instrumentos
fi nanceiros

Refere-se à primeira fase do projeto de 
substituição da IAS 39 - Instrumentos Fi-
nanceiros: Reconhecimento e Mensuração. 

Exercícios anuais
iniciados a partir de
1º de janeiro de 2018.

IFRS 16 -
Operações em
arrendamento
mercantil

Estabelece princípios para o reconhecimen-
to, mensuração, apresentação e divulgação 
de arrendamentos para ambas as partes 
na transação. 

Exercícios anuais
iniciados a partir de
1º de janeiro de 2019.

IFRS 15/CPC47
- Receita de
Contrato com
Cliente

Essa nova norma traz os princípios que 
uma entidade aplicará para determinar a 
mensuração da receita e quando ela deverá 
ser reconhecida

Exercícios iniciados em 
ou após 1º de janeiro 
de 2018, com adoção 
antecipada permitida.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas: Apresentamos as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016. Ficamos à disposição de V.Sas. para quaisquer 
esclarecimentos referentes ao exercício. São Paulo, 30 de março de 2017

Em 28 de maio de 2014, o IASB (“International Accounting Standards Board”) emitiu a IFRS 
15 - “Revenue from Contracts with Customers” (CPC 47), que alterou signifi cativamente os 
critérios de reconhecimento de receita. No segmento de incorporação imobiliária, o principal im-
pacto ocorrerá na aplicação destes conceitos nos diferentes arranjos contratuais existentes, o que 
poderá ocasionar, para alguns destes contratos, a necessidade de alteração do momento em que 
determinada receita é contabilizada. Em outras palavras, os critérios do IFRS 15 podem deter-
minar que determinadas vendas devem ser reconhecidas em um momento determinado e não 
continuamente durante a construção, como normalmente aplicado atualmente. A Administração 
ainda não avaliou os efeitos da adoção desses pronunciamentos nas demonstrações fi nanceiras.
3. Caixa e equivalentes de caixa: 31/12/2016 31/12/2015
Caixa 553 5
Bancos conta movimento 11.024 20.183
Aplicações fi nanceiras em operações compromissadas      7.621            -
     19.198     20.188
As aplicações fi nanceiras em operações compromissadas possuem remuneração que va-
riam de 75% a 85% do CDI. 4. Aplicações fi nanceiras: Os montantes em 31 de dezembro 
de 2016 de R$7.134 (R$3.999 em 31 de dezembro de 2015) referem-se a aplicações em 
CDBs e fundos de investimentos não exclusivos, classifi cadas como “empréstimos e re-
cebíveis”, de acordo com as necessidades de caixa da Companhia. As taxas médias de 
remuneração destas aplicações estão em 90% do CDI. 5. Contas a receber:
 31/12/2016 31/12/2015
Contas a receber de clientes 277.257 536.306
Provisão para distrato (2.353) (23.282)
Ajuste a valor presente       (7.055)      (11.190)
     267.849     501.834
Circulante     179.993     480.492
Não circulante     87.856      21.342
Valores líquidos de ajuste a valor presente registrados ao resultado do exercício. Receita de 
R$4.135 em 2016 (receita de R$4.867 em 2015). A taxa média de desconto utilizada para o 
exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2016 foi de 5,9% ao ano (7,2% ao ano em 2015) para as 
contas a receber das unidades não entregues. A composição da parcela do ativo não circulante, 
em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, por ano de recebimento, é demonstrada a seguir:
Ano           31/12/2016 31/12/2015
2017 - 3.616
2018 69.857 12.070
A partir de 2018     17.999      5.656
     87.856     21.342
6. Imóveis a comercializar: 31/12/2016 31/12/2015
Imóveis concluídos (i) 191.941 58.350
Imóveis em construção (ii) 7.643 66.817
Terreno para futura incorporação (iii) 21.723 22.646
Encargos fi nanceiros 12.438 5.963
Adiantamento para fornecedores         -      8.351
     233.745     162.127
Circulante     212.022     139.481
Não circulante     21.723     22.646
(i) Os imóveis concluídos representam os estoques dos empreendimentosResidencial Abro-
lhos, Residencial Amazônia, Residencial Mantiqueira e Centro Comercial Jardins do Brasil em 
2016 (Residencial Abrolhos e Residencial Amazônia em 2015); (ii) Os imóveis em construção 
são representados pelo empreendimento Residencial Atlântica em 2016 (empreendimen-
tos Residencial Mantiqueira, Centro Comercial Jardins do Brasil e Residencial Atlântica 
em 2015). (iii) Terreno para futura incorporação, com previsão de lançamento a partir de 
2018, no complexo de empreendimentos Jardins do Brasil. A Administração da Companhia 
avalia anualmente seus estoques de terrenos, a preço de mercado, e com base no resulta-
do dessas avaliações verifi ca a necessidade de ajuste, por redução do valor recuperável. 
7. Empréstimos e fi nanciamentos:
Instituição    Vencimento  
 Financeira       Objeto Moeda   Encargos         fi nal 31/12/2016 31/12/2015
Banco Bradesco Crédito  TR + 9,0% Setembro
 S.A. imobiliário R$ a.a. de 2018     119.029     250.218
Circulante         91.706     250.218
Não circulante         27.323          -
Os empréstimos e fi nanciamentos obtidos são atrelados ao desenvolvimento de obras, cuja 
garantia é a hipoteca do próprio imóvel e direito sobre créditos de clientes. Nos contratos 
destes fi nanciamentos não estão previstas cláusulas de vencimento antecipado (“cove-
nants”) atreladas com índices fi nanceiros da Companhia. A movimentação dos empréstimos 
e fi nanciamentos pode ser assim demonstrada:
 Saldo inicial Cap- Amorti- Juros Juros Saldo fi nal
Empréstimos  31/12/2015     tação     zação     pagos incorridos 31/12/2016
 e fi nanciamentos 250.218 162.984 (296.086) (13.387) 15.300 119.029
8. Adiantamentos de clientes: Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de R$4.201 (R$10.426 
em 31 de dezembro de 2015), representa os valores recebidos de clientes em excesso à 
receita obtida pela evolução fi nanceira do empreendimento, de acordo os critérios descritos 
na nota explicativa nº 2.9. 9. Tributos com recolhimento diferido: O IRPJ, a CSLL, o PIS e 
a Cofi ns diferidos são calculados tomando-se por base as receitas apropriadas ao resultado 
do exercício que não foram realizadas fi nanceiramente. O recolhimento é efetuado à medi-
da que os respectivos recebimentos ocorrem, em conformidade com o estabelecido pela 
legislação fi scal. Os saldos no passivo circulante e passivo não circulante são como segue: 
 31/12/2016 31/12/2015
IRPJ com recolhimento diferido 3.311 6.483
CSLL com recolhimento diferido 1.734 3.396
PIS e Cofi ns com recolhimento diferidos      5.465        10.700
     10.510        20.579
Circulante      7.146        19.905
Não circulante      3.364           674
Os valores de imposto de renda e contribuição social demonstrados no resultado apresentam 
a seguinte reconciliação:
Correntes e Diferidos: 31/12/2016 31/12/2015
Receita bruta deduzida dos cancelamentos de vendas 89.936 379.882
Receita de juros sobre contas a receber 6.924 185
Rendimentos de aplicações fi nanceiras      1.042      1.193
     97.902       381.260
Efeito do imposto de renda e da contribuição no exercício      (2.403)      (7.624)
Corrente       (7.237)      (2.827)
Diferido      4.834      (4.797)
A apuração das alíquotas de imposto de renda e contribuição social do regime de patrimônio de 
afetação é de 1,92% das receitas de vendas e juros sobre clientes e de 34% sobre as receitas 
fi nanceiras. 10. Provisão para riscos e demandas judiciais: Em 31 de dezembro de 2016, 
a Companhia não possui ativos contingentes com ganhos prováveis passíveis de divulgação. 
Com base na análise individual de eventuais riscos de natureza tributária, cíveis e trabalhistas 
a Administração constituiu provisão em montante considerado sufi ciente para cobrir prováveis 
perdas, que totalizaram em R$2.775 em 31 de dezembro de 2016. A Companhia é parte em 
processos judiciais, cuja probabilidade de perda é possível. Em 31 de dezembro de 2016, o total 
era de R$6.468 referente a processos de natureza cível. 11. Patrimônio líquido: a) Capital 
social: Em 31 de dezembro de 2016, o capital social é de R$135.030 (R$ 119.523 em 31 de 
dezembro de 2015), dividido em 135.030.226 (119.523.226 em 31 de dezembro de 2015) ações 
ordinárias nominativas e sem valor nominal. Alterações societárias ocorridas: Em Assembleia 
Geral Extraordinária realizada em 30 de abril de 2016 foi autorizado o aumento de capital me-
diante a capitalização de adiantamentos para futuro aumento de capital - AFAC no montante de 
R$15.507, com subscrição de 15.507.000 novas ações ordinárias nominativas e sem valor no-
minal. Adicionalmente, foi aprovada a destinação do resultado de 2015, exceto a distribuição dos 
dividendos de R$118.762, os quais fi carão alocados como lucros acumulados até o momento de 
sua distribuição, tendo em vista que os recursos fi nanceiros da Companhia estão vinculados aos 
empreendimentos imobiliários, que se encontram submetidos ao regime do patrimônio de afeta-
ção, na forma da lei 10.931/04. No exercício de 2016 alguns empreendimentos foram concluídos, 
sendo R$15.100 distribuídos a título de dividendos aos acionistas. Em 31 de dezembro de 2016, 
há um excesso de reserva de lucros (incluindo lucros acumulados) sobre o capital social, o qual 
será destinado na próxima assembleia geral. Durante o exercício de 2016, os sócios efetuaram 
aportes de Adiantamento para futuro aumento de capital “AFAC”de R$2.260 (R$15.507 durante o 
exercício de 2015). b) Destinação dos lucros: Do lucro líquido do exercício, 5% são destacados 
para fi ns de constituição de reserva legal, até que atinja o montante de 20% do capital social. 
Após a constituição da reserva, o saldo se houver, será integralmente distribuído, a título de 
lucros aos acionistas, de acordo com o Estatuto Social. A destinação do resultado dos exercícios 
fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 é a seguinte: 
 31/12/2016 31/12/2015
Lucro líquido do exercício 9.289 125.013
Reserva legal - 5%      (464)      (6.251)
      8.825    118.762
Dividendos propostos       (8.825)     (118.762)
12. Lucro por ação: A seguir, o cálculo do lucro por ação:
Lucro básico e diluído por ação: 31/12/2016 31/12/2015
Lucro atribuível aos acionistas 9.289 125.013
Média ponderada das ações ordinárias (em milhares)     129.932     117.541
Lucro básico e diluído por ação expresso em real (R$)         0,07      1,06
A Companhia não possui instrumentos fi nanceiros que possam vir a ser conversíveis em 
ações e que possam representar diluição do lucro por ação. Consequentemente, o lucro 
básico por ação não difere do lucro diluído por ação.

A T I V O Nota explicativa 31/12/2016 31/12/2015
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 3 19.198 20.188
 Aplicações fi nanceiras 4 7.134 3.999
 Contas a receber 5 179.993 480.492
 Imóveis a comercializar 6 212.022 139.481
 Outros créditos       4.572     1.939
Total do ativo circulante      422.919    646.099
Não circulante
 Contas a receber 5 87.856 21.342
 Imóveis a comercializar 6 21.723 22.646
 Outros créditos         927       202
Total do ativo não circulante      110.506    44.190
Total do ativo      533.425    690.289

13. Receita líquida: 31/12/2016 31/12/2015
Receita bruta 326.054 455.042
Deduções da receita bruta:
Cancelamento de vendas (236.118) (75.160)
Tributos incidentes sobre as vendas incluindo tributos diferidos       (1.350)      (7.953)
Receita líquida     88.586     371.929
14. Custos e despesas por natureza: 31/12/2016 31/12/2015
Custo dos imóveis vendidos:
 Custo de obra/terreno (47.214) (186.971)
 Encargos fi nanceiros capitalizados (2.221) (17.367)
 Manutenção/garantia      (2.488)      (1.468)
      (51.923)        (205.806)
Despesas com vendas:
 Despesas com publicidade, comissões e outros (14.326) (16.536)
 Despesas com estande de vendas      (469)      (5.198)
      (14.795)         (21.734)
Despesas gerais e administrativas:
 Despesas com serviços prestados (1.084) (651)
 Demais despesas      (915)        (518)
      (1.999)         (1.169)
Despesas tributárias:
 IPTU - (37)
 Demais despesas      (489)                  (1)
      (489)                       (38)
15. Resultado fi nanceiro: 31/12/2016 31/12/2015
Receitas:
Juros e variação monetária 6.924 185
Rendimentos em aplicações fi nanceiras      1.042      1.193
      7.966      1.378
Despesas:
Juros e variação monetária sobre fi nanciamento (6.604) -
Descontos concedidos sobre contas a receber (5.883) (1.060)
Outras despesas fi nanceiras      (199)        (439)
      (12.686)      (1.499)
16. Instrumentos fi nanceiros: Gerenciamento de risco: A Companhia possui operações
envolvendo instrumentos fi nanceiros, os quais se destinam a atender suas necessidades ope-
racionais, bem como a reduzir a exposição a riscos fi nanceiros. A Administração destes riscos
é efetuada por meio da defi nição de estratégias, estabelecimento de sistema de controles e
determinação de limite de operação. A Companhia não realiza operações envolvendo instru-
mentos fi nanceiros com a fi nalidade especulativa e, tampouco, em instrumentos derivativos. A
Companhia não está sujeita a nenhum requerimento externo sobre o capital. Risco de crédito
e de realização: Estes riscos são administrados por normas específi cas de análise de crédito
e estabelecimento de limites de exposição por cliente. Adicionalmente, há análises específi cas
e normas para aplicações em instituições fi nanceiras e os tipos de investimentos ofertados no
mercado fi nanceiro. Risco de taxa de juros: A Companhia possui empréstimos com terceiros,
sujeitos às fl utuações dos índices previstos nos referidos contratos, através de variação da Taxa
Referencial (TR) e juros. Estão expostas a fl utuações das taxas de juros a receber de clientes
e saldos de aplicações fi nanceiras, nesse caso, pela variação do CDI. Em 31 de dezembro de
2016, a Administração da Companhia e de suas controladas efetuou análise de sensibilidade
para um cenário de 12 meses. Foi considerado um decréscimo (ativo) e acréscimo (passivo)
de 25% e de 50% nas taxas de juros, utilizando 9,50% (CDI), 1,25% (TR) esperadas sobre os
saldos de aplicações fi nanceiras e empréstimos e fi nanciamentos:
  Cenário I Cenário II Cenário III
Indicadores                            31/12/2016 Provável     (25%)    (50%)
Ativo
Aplicações fi nanceiras (decréscimo do CDI) 14.755 1.327 1.520 701
Passivo
Empréstimos e fi nanciamentos (acréscimo da TR) 119.029 1.785 2.237 2.678
Valor de mercado dos instrumentos fi nanceiros: Os valores contábeis dos principais ins-
trumentos fi nanceiros da Companhia em 31 de dezembro de 2016 e 2015, que se encontram
registrados pelo custo amortizado, aproximam-se do valor justo, uma vez que a natureza e 
a característica das condições contratadas se assemelham àquelas disponíveis no mer-
cado nas datas das demonstrações fi nanceiras. O saldo de caixa e equivalentes de caixa, 
bem como as aplicações fi nanceiras, é indexado ao CDI; portanto, os valores registrados 
aproximam-se do valor justo desses instrumentos fi nanceiros. O saldo a receber de clientes
é atualizado a índices contratuais praticados no mercado. 17. Seguros: A Companhia man-
tém seguro, segundo a cobertura contratada para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/
ou responsabilidades. 18. Aprovação das demonstrações fi nanceiras: As demonstrações
fi nanceiras foram aprovadas para divulgação pela Diretoria em 30 de março de 2017.

A DIRETORIA:
 Alberes Marçal Papa
 Contador - CRC 1 SP 262537/O-8

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota explicativa 31/12/2016 31/12/2015
Circulante
 Empréstimos e fi nanciamentos 7 91.706 250.218
 Fornecedores  17.172 29.448
 Obrigações trabalhistas  351 683
 Obrigações fi scais  1.956 1.235
 Contas a pagar  9.256 4.740
 Adiantamentos de clientes 8 4.201 10.426
 Dividendos a pagar 11 8.825 118.762
 Tributos com recolhimento diferido 9      7.146     19.905
Total do passivo circulante      140.613    435.417
Não circulante
 Empréstimos e fi nanciamentos 7 27.323 -
 Tributos com recolhimento diferido 9 3.364 674
 Provisão de riscos sobre demandas judiciais 10 2.775 -
 Outras contas a pagar         573     1.807
Total do passivo não circulante      34.035     2.481
Patrimônio líquido
 Capital social 11 135.030 119.523
 Reserva legal 11 12.271 11.807
 Lucros acumulados  209.216 105.554
 Adiantamento para futuro aumento de capital 11         2.260     15.507
Total do patrimônio líquido      358.777    252.391
Total do passivo e patrimônio líquido      533.425    690.289

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Notas explicativas às demonstrações fi nanceiras para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro 
de 2016 e de 2015 (Em milhares de reais - R$, exceto quando mencionado de outra forma)

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)

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. 

A produção do setor ele-
troeletrônico apontou cresci-
mento de 2,6% em fevereiro, 
na comparação com o mesmo 
mês de 2016. É o que mostram 
os dados divulgados pelo IBGE 
e agregados pela Abinee. O 
resultado foi puxado pelo 
desempenho da indústria 
eletrônica, que apresentou 
expansão de 13,1%, enquan-
to a indústria elétrica sofreu 
decréscimo de 4,7%.  

No acumulado de janeiro-fe-
vereiro, a produção apresentou 
aumento de 3,2% na compara-
ção com igual período de 2016, 
resultado de uma expansão de 
17% na produção da indústria 
eletrônica e de queda de 6,1% 
na elétrica. O presidente da 
Abinee, Humberto Barbato, 
destaca que este é o terceiro 

mês consecutivo em que a pro-
dução apresenta crescimento 
em relação ao mesmo mês do 
ano anterior.  Em dezembro de 
2016, foi registrada expansão 
de 8% e em janeiro o aumento 
foi de 4%. 

“Temos observado desempe-
nhos mais favoráveis nos indica-
dores de produção e emprego 
do setor este ano, o que traz 
ânimo para a indústria”, afi rma 
Barbato. Ele observa, entretan-
to, que a há uma grande preo-
cupação a respeito da recente 
decisão do governo de acabar 
com a desoneração da folha de 
pagamento. “A reoneração da 
folha, neste momento, vai tirar 
o fôlego das empresas, podendo 
inviabilizar a retomada efetiva 
do crescimento da atividade”, 
avalia (Abinee).

Desempenho positivo foi registrado pelo

segundo mês consecutivo.

Divulgação

Setor eletroeletrônico 
cresceu 2,6% em 

fevereiro

Brasília - O ritmo de saques 
da caderneta de poupança vol-
tou a crescer no mês passado. 
Dados divulgados pelo Banco 
Central mostram que as reti-
radas superaram os depósitos 
em R$ 4,996 bilhões em março. 
O saldo negativo é 199% maior 
que o visto em fevereiro, mas 
7,1% inferior ao registrado em 
março do ano passado.

No mês passado, de acordo 
com o BC, o total de aplicações 
foi de R$ 179,966 bilhões e o 
acumulado de saques alcançou 
R$ 184,962 bilhões no mês. O 
estoque do investimento na 
poupança está em R$ 659,405 
bilhões, já considerando os ren-
dimentos de R$ 3,751 bilhões 
relativos aos depósitos antigos. 
No acumulado de 2017, a pou-

pança registra saída líquida 
de R$ 17,401 bilhões. O valor 
é 27,6% menor que a saída 
observada em igual período 
de 2016.

O mês terminou com saída de 
dinheiro da poupança mesmo 
com a injeção de recursos com a 
liberação das contas inativas do 
FGTS. Em 10 de março, houve 
a liberação de R$ 6,9 bilhões 
das contas dos trabalhadores 
nascidos em janeiro e fevereiro 
- cerca de 85% desse dinheiro 
já foi sacado e parte desses 
recursos foi depositada auto-
maticamente em cadernetas 
na Caixa. A partir de amanhã 
(8), serão liberados mais R$ 
11,2 bilhões para os nascidos 
nos meses de março, abril e 
maio (AE). 

Saques da poupança superam 
depósitos em março
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Empresas & Negócios

O pretendente: FABIO DE ANDRÉ SANT’ANA, solteiro, profissão designer, 
nascido no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (4º Registro Civil), no dia vinte 
e quatro de setembro de mil novecentos e oitenta e um (24/09/1981), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, filho de Guaracy Silvério de Sant’Ana e de Maristela 
Afonso de André Sant’Ana. A pretendente: CRISTIANA IWANAGA LEÃO, solteira, 
profissão publicitária, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), 
no dia dezenove de março de mil novecentos e oitenta e quatro (19/03/1984), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, filha de Luiz Eduardo Villaça Leão e de 
Yasuko Iwanaga Leão.

O pretendente: THIAGO BITTENCOURT HASSEGAWA, solteiro, profi ssão médico, 
nascido em Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, no dia três de maio de mil 
novecentos e oitenta (03/05/1980), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de 
Hertes Ufei Hassegawa e de Maria Helena Bittencourt Hassegawa. A pretendente: 
FERNANDA CARNIO PAPINI, solteira, profi ssão publicitária, nascida no Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (5º Registro Civil), no dia quatro de novembro de mil 
novecentos e setenta e sete (04/11/1977), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha 
de Franco Papini e de Maria Teresa Carnio Papini.

O pretendente: LUCAS TADEU MELO DA CÂMARA, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em Manaus, Estado do Amazonas, no dia nove de abril de mil novecentos e 
oitenta e três (09/04/1983), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Heraldo 
Beleza da Câmara e de Carla Angela Melo da Câmara. A pretendente: CYNTHIA 
BROMBERG MARIN, solteira, profi ssão internacionalista, nascida em Ribeirão Preto, 
Estado de São Paulo (1º Subdistrito), no dia sete de julho de mil novecentos e oitenta 
e quatro (07/07/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de José Antonio 
Marin Neto e de Johana Lilian Bromberg Marin.

O pretendente: HUMBERTO DONATO LESSA VALENTE NARDIELLO, solteiro, 
profi ssão economista, nascido no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (5ª 
Registro Civil), no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e oitenta e seis 
(23/08/1986), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Humberto 
Valente Nardiello e de Lilian Lessa Nardiello. A pretendente: ISABEL DE PAULA 
VIEIRA, solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito 
Jardim Paulista), no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e oitenta e sete 
(27/08/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Antonio Graco da 
Silveira Vieira e de Neusa Correa de Paula.

O pretendente: HORÁCIO SARAIVA REIS, divorciado, profissão educador físico, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia dezesseis de 
outubro de mil novecentos e oitenta e quatro (16/10/1984), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, filho de Horácio Soares Reis e de Silvia Regina Alba Saraiva 
Reis. A pretendente: LAURA SILVA SOARES GOMES, solteira, profissão gerente 
de projetos, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia trinta 
de abril de mil novecentos e oitenta e oito (30/04/1988), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, filha de Albano Soares Gomes e de Miquelina da Silva Soares 
Gomes.

O pretendente: HELDER NEVES CHIL, solteiro, profi ssão empresário, nascido em Rio 
Claro, Estado de São Paulo, no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e oitenta 
e nove (25/10/1989), residente e domiciliado em Rio Claro - Estado de São Paulo, 
fi lho de Valter Luis Chil e de Elizebeth Perin Neves Chil. A pretendente: VICTORIA 
CARVALHO SEILER, solteira, profi ssão produtora de moda, nascida em São Paulo, 
Capital, no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e noventa e três (25/01/1993), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Michel Yves Seiler e de Carmen Silvia 
Ribeiro de Carvalho Seiler. Obs.: Edital de Proclamas Oriundo do Rio Claro, Estado de 
São Paulo.

O pretendente: EDUARDO QUARTIM BARBOSA DE ARRUDA BOTELHO, solteiro, 
profi ssão economista, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no 
dia vinte de janeiro de mil novecentos e setenta e cinco (20/01/1975), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Eduardo de Arruda Botelho e de Isabel Quartim 
Barbosa de Arruda Botelho. A pretendente: ROSSANA SEGATTO, divorciada, 
profi ssão administradora de empresas, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito 
Jardim Paulista), no dia quinze de novembro de mil novecentos e setenta e nove 
(15/11/1979), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Primo Roberto 
Segatto e de Elisabeth Segatto.

O pretendente: VITOR FISCHER VALENTE, solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, no dia vinte de setembro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (20/09/1985), residente e domiciliado em Ribeirão Pires/SP, fi lho de 
Valerio Valente e de Elisabeth Fischer Valente. A pretendente: CAROLINA PENTEADO 
GAMBA, solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela 
Vista), no dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e noventa (26/08/1990), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Luiz Henrique Gamba e de Patricia Penteado 
Gamba. Obs.: Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência do 
pretendente.

O pretendente: THIAGO DA SILVA BRAGA, solteiro, profi ssão analista de T.I., 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Santa Cecilia), no dia oito de junho de mil 
novecentos e oitenta e quatro (08/06/1984), residente e domiciliado nesta Capital, 
fi lho de Antonio dos Santos Braga e de Maria Rosa da Silva Braga. A pretendente: 
GRAZIELA CAVALCANTI XAVIER DOS ANJOS, solteira, profi ssão estagiária de 
serviço social, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Jabaquara), no dia três 
de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (03/08/1989), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, fi lha de George José Xavier dos Anjos e de Francisca Maria 
Cavalcanti Silva. Obs.: Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de 
residência do pretendente.

O pretendente: RODRIGO BERNARDO AMAZONAS, divorciado, profi ssão administrador 
de empresas, nascido no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (5ª Circunscrição), 
no dia três de dezembro de mil novecentos e sessenta e nove (03/12/1969), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Jurandir Magalhães Amazonas e de Feiga 
Elias Amazonas. A pretendente: MARCIA CHRISTINA MENEGASSI GALLI, solteira, 
profi ssão advogada, nascida em Colorado, Estado do Paraná, no dia seis de novembro 
de mil novecentos e oitenta e um (06/11/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
fi lha de Rinaldo Fernandes Galli e de Ema Maria Menegassi.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: LUÍS FELIPE RUARO YARED, solteiro, profi ssão analista fi nanceiro, 
nascido em Curitiba, Estado do Paraná (3º Ofício), no dia dezoito de setembro de mil 
novecentos e noventa (18/09/1990), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de 
Mario José Yared e de Sophia de Aguiar Ruaro Yared. A convivente: RAFAELA ALBACH 
GOLDMAN, solteira, profi ssão advogada, nascida em Ponta Grossa, Estado do Paraná 
(1º Ofi cio), no dia doze de maio de mil novecentos e oitenta e sete (12/05/1987), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Luiz Eduardo Goldman e de Sandra 
Mara Albach Goldman. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável 
em Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro (Lei 
nº 10.406/2002), artigo 1525, incisos 1, 3 e 4.

O convivente: ALEXANDRE GRZYBOWSKI, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em 
São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia vinte de dezembro de mil novecentos 
e setenta e cinco (20/12/1975), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Josef 
Grzybowski e de Paula Grzybowski. A convivente: FERNANDA BRASILEIRO NETTO, 
solteira, profi ssão biomédico, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Vila Formosa), 
no dia trinta de julho de mil novecentos e setenta e oito (30/07/1978), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Nelson Netto e de Orlete Brasileiro Netto. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram 
os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002), artigo 1525, 
incisos 1, 3 e 4.
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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:

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O pretendente: ARTHUR ALMEIDA THIAGO, de nacionalidade brasileira, arquiteto, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/09/1979, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Redolfi  Thiago e de Vania Almeida Thiago. A 
pretendente: CAROLINA CHAVES BRANCALHÃO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
arquiteta, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 18/05/1989, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Leomar Brancalhão e de Maria Roseli Mendes 
Chaves Brancalhão.

O pretendente: FRANCISCO CARLOS ALVES DE DEUS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão advogado, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/11/1958, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Alves de Deus e de  Inez 
Aparecida Alves de Deus. A pretendente: LUCIANE NAVEGA FORESTI, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão advogada, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 21/06/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Roberto Foresti e 
de Rosa Maria Navega Foresti.

O pretendente: THIAGO ARAÚJO BALIEIRO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão administrador, estado civil solteiro, nascido em Belem - PA, no dia 07/03/1990, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Fábio Balieiro de Souza e de 
Kátia Regina Marinho de Araújo. O pretendente: RICARDO DORLITZ, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão autonomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
24/01/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Aguinaldo Dorlitz e 
de Dalvina de Freitas Dorlitz.

O pretendente: FELIPE KAWAMURA, de nacionalidade brasileira, profi ssão chefe de 
cozinha, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 30/08/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Edson Takao Kawamura e de Denise 
Carleto Kawamura. A pretendente: KAROLINE TAMILYN HIGA TACIRO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão administradora de empresas, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 10/07/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Nilson Sunao Taciro e de Carla Regina Higa Taciro.

O pretendente: RAFAEL BARBOSA DE CASTRO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
marketing, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/08/1981, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mauro Antonio de Castro e de Marcia Fer-
reira de Castro. A pretendente: SIMONE ALVES DO NASCIMENTO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão publicitária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
27/02/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Cirilo Rodrigues do 
Nascimento e de Edilza Alves do Nascimento.

O pretendente: EMERSON DE FREITAS CASSIMIRO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão assistente de faturamento, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, 
no dia 03/06/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Emerson 
Cassimiro e de Neide de Freitas Souza. A pretendente: DARLENE CARVALHO TEIXEIRA, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão farmacêutica, estado civil divorciada, nascida em 
Virgem da Lapa - MG, no dia 18/07/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Damásio Luiz Teixeira e de Marilene Esteves Carvalho.

O pretendente: JOÃO HEITOR MARANGON FULAS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista contábil, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/07/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Tadeu Fulas e de Rosana 
Marangon Fulas. A pretendente: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão analista de departamento pessoal, estado civil divorciado, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 08/08/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Irineu Domingos de Oliveira e de Madalena Aparecida de Almeida Oliveira.

O pretendente: MARCIO HISATO KASAHARA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
engenheiro de materiais, estado civil solteiro, nascido em Diadema- SP, no dia 25/03/1981, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Yoshio Kasahara e de Nobuko Ka-
sahara. A pretendente: LILIANE AMAYA, de nacionalidade brasileira, profi ssão nutricionista, 
estado civil solteira, nascida em Registro - SP, no dia 26/07/1982, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Mario Makoto Amaya e de Anita Eiko Tsuno Amaya.

O pretendente: JOSÉ EDNALDO PONTES DA COSTA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão manobrista, estado civil solteiro, nascido em Cuite - PB, no dia 20/03/1979, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Casado da Costa e de Elisa-
bete Narcisa Pontes da Costa. A pretendente: RAQUEL DE FATIMA APARECIDA DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em 
Bom Sucesso - MG, no dia 16/12/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Maria Nazare dos Santos.

O pretendente: RAFAEL MARQUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
advogado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/11/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Carlos da Silva e de Dircelene Marques 
Pereira da Silva. A pretendente: LARISSA ALVEZ IZZO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão advogada, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/07/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Celso Luiz Izzo e de Vanda Alves 
de Lima Izzo.

O pretendente: IBRAHIMA CAMARA, de nacionalidade guineano, profi ssão vendedor, 
estado civil solteiro, nascido em Guine - Africa, no dia 07/09/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Mohamed Camara e de Fatoumata Camara. A preten-
dente: ROSANA SANTOS DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
camelô, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/07/1973, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Leonicio Izidoro do Nascimento e de Neide 
Ernesto dos Santos.

O pretendente: RAPHAEL ALEVATO GALDINO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
cozinheiro, estado civil solteiro, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 13/11/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Arinaldo Galdino e de 
Rosangela Alevato Galdino. A pretendente: JÚLIA AYUMI MIURA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão comerciante, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 30/05/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Masashi Miura e 
de Aparecida Midori Yatani Miura.

O pretendente: LUCAS DA CUNHA VILAS BÔAS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
designer, estado civil solteiro, nascido em Salvador- BA dia 20/10/1987, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Welington Vilas Bôas e de Carmosina Lisbôa da 
Cunha. A pretendente: CINDY GISELY HIEKATA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
estilista, estado civil solteira, nascida em Diadema - SP, no dia 12/09/1989, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Hiekata e de Neiva Maria de Barros 
Hiekata.

O pretendente: DANIEL JOSÉ BENTO, de nacionalidade portuguesa, profi ssão aposentado, 
estado civil viúvo, nascido em Portugal, no dia 02/11/1938, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Bento e de Lurdes das Mercês Marques. A pretendente: 
MARIA ALZIRA PATRICIO, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil 
solteira, nascida em Bela Cruz - CE, no dia 27/07/1974, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de João Benedito Patricio e de Raimunda Alves de Oliveira.

O pretendente: VICTOR RAMOS CECHINI, de nacionalidade brasileira, profi ssão enge-
nheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/01/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Edson Edi Cechini e de Maria Lucia Ramos 
Cechini. A pretendente: FABIANA CRISTINA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão contadora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 13/06/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Moises Pereira da Silva e de Maria 
Helena Moreira da Silva.

O pretendente: RAFAEL DE TOLEDO BORBA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão engenheiro eletricista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
02/08/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jaime Borba Pereira 
e de Idelí Maria de Toledo Pereira. A pretendente: HANNA HELENA HITA THOMAZI, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão engenheira civil, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 24/12/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de José Thomazi Junior e de Vania Helena Salado Hita.

O pretendente: RIQUIJANCE PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
marceneiro, estado civil solteiro, nascido em Pedras de Fogo - PB, no dia 10/04/1972, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Paulo Pereira da Silva e de Nivan 
Frazão da Silva. A pretendente: ALEXSANDRA MARIA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão auxiliar de escritório, estado civil solteira, nascida em Pedras de 
Fogo - PB, no dia 14/02/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Raimundo Vitoriano da Silva e de Terezinha Maria da Silva.

O pretendente: FAUZE MOREIRA LAUAND, de nacionalidade brasileira, profi ssão fi sio-
terapeuta, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/05/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Fauze Jorge Nicola Lauand e de Iracema Moreira. 
A pretendente: ARIANE DIAS DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profi ssão secretária, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/02/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Ari de Lima Sobrinho e de Orleide Alves Dias de Lima.

O pretendente: JOSÉ LOURIVALDO DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, profi ssão eletri-
cista, estado civil solteiro, nascido em Simões - PI, no dia 30/01/1957, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Lourivaldo Marcos de Sousa e de Maria José de Sousa. A 
pretendente: NILZETE DE JESUS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão cabelereira, 
estado civil solteira, nascida em Ipirá - BA, no dia 01/02/1957, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Martinho José dos Santos e de Clarice Maria de Jesus.

O pretendente: CLAUDIO JOVINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
eletricista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/08/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Liosvaldo Jovino da Silva e de Maria do 
Carmo Camilo. A pretendente: PAMELA CRISTINE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão vendedora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 07/03/1994, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Quiteria Isabel da Silva.

O pretendente: CELSO DE ALMEIDA COSTA E SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
23/01/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sidney Francisco de 
Souza e de Juraci Dantas de Almeida Costa de Souza. A pretendente: JENEFFER LIMA 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão assistente social, estado civil solteira, 
nascida em São Vicente - SP, no dia 09/03/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Valdecy Batista da Silva e de Angela Maria de Lima.

O pretendente: BRUNO DANIEL MOTA, de nacionalidade brasileira, profi ssão prepara-
dor de materiais, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 
07/02/1989, residente e domiciliado em Diadema - SP, fi lho de Raimundo Pinheiro Mota 
e de Lesirlene D’arc do Nacimento Mota. A pretendente: NATALI SANTOS DA CONCEI-
ÇÃO, de nacionalidade brasileira, profi ssão telemarketing, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 13/09/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Edmilson Barbosa da Conceição e de Sandra Regina dos Santos. Obs.: Cópia 
do Edital de Proclamas recebido do RCPN de Diadema - SP.

O pretendente: GERSON PEDROSA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão impressor de off set, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
09/03/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Elias Mota do Nasci-
mento e de Maria Rosimeira Pedrosa Cavalcante Mota. A pretendente: JOICE PEREIRA 
DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão tecnóloga de oftalmologia, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/11/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Joarez de Souza e de Sueli Maria dos Reis Pereira de Souza.

O pretendente: RAFAEL LIPARI EMIDIO, de nacionalidade brasileira, profi ssão dese-
nhista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/11/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Lourival Emidio e de Sonia Aparecida Lipari 
Emidio. A pretendente: RODHE CASSOLLA DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão hemoterapeuta, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 
10/03/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Cicero Rodrigues de 
Araujo e de Lucimara Cassolla de Araujo.

O pretendente: EMERSON ROBERTO LOPES LIMA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão lustrador de móveis, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
27/03/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Josenilde Lopes de 
Lima e de Mariberto Ferreira Lima. A pretendente: CREUZA MOREIRA DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão cozinheira, estado civil divorciada, nascida em Água 
Branca - AL, no dia 28/11/1967, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Agenor Moreira dos Santos e de Maria das Dores Teixeira Lima.

O pretendente: EDMILSON FERREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
assistente de rede de telecomunicação, estado civil divorciado, nascido em Teófi lo Otoni 
- MG, no dia 15/06/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José 
Maria Gomes Ferreira e de Laurita Gomes de Souza Ferreira. A pretendente: PATRÍCIA 
ALVES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão estudante, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 05/08/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de José Alves Pereira e de Durvalina de Jesus Pereira.

O pretendente: MAURICIO RIBEIRO SENA, de nacionalidade brasileira, profi ssão su-
pervisor comercial, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/07/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marcos Vieira Sena e de Doralice 
Ribeiro da Silva Sena. A pretendente: FRANCISCA CAMILA JOTA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão líder de loja, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
03/12/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Raimundo 
Teixeira Jota e de Hilda Alves da Silva Jota.

O pretendente: FRANCINE CRISTINE BEZ DE MATTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão analista de atendimentos, estado civil solteira, nascida em São Roque - SP, 
no dia 22/04/1997, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jorge Donizeti 
Fernandes de Mattos e de Fabiana Bez de Mattos. A pretendente: NATALIA OLIVEIRA 
MARQUETTI, de nacionalidade brasileira, profi ssão recepcionista, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 19/11/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de André Augusto Marquetti e de Regiane Cristina de Oliveira.

O pretendente: KLEBSON DA CRUZ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão forneiro, estado civil solteiro, nascido em Buriti dos Lopes - PI, no dia 16/03/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Claudio Pereira dos Santos Neto 
e de Francinete Maria da Cruz dos Santos. A pretendente: MARA MARISA GALLEGO, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão autonoma, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 27/12/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Ovidio Gallego e de Maria Luiza Aparecida Broio Gallego.

O pretendente: GEANDERSON SANTOS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão ajudante de caminhoneiro, estado civil solteiro, nascido em Ubaí - MG, no dia 
17/10/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Uziel Pereira de Souza 
e de Solange Pereira dos Santos Souza. A pretendente: ADRIANA MESSIAS DO NAS-
CIMENTO, de nacionalidade brasileira, profi ssão cozinheira, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 01/10/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Jurandir José do Nascimento e de Maria do Carmo do Nascimento.

O pretendente: MANOEL ALVES MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão comer-
ciante, estado civil solteiro, nascido em Caetite - BA, no dia 12/11/1953, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de José Alves Moreira e de Olimpia Maria Moreira. A pretendente: 
IVONE APARECIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil 
divorciada, nascida em Salto do Itarare- PR, no dia 14/04/1965, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Aparecido da Silva e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão marcineiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/04/1974, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Norival Siqueira de Castro e de 
Maria Auxiliadora Neves de Castro. A pretendente: MARCIA REGINA ALVES NOGUEIRA 
GARCEZ, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil divorciada, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 03/06/1977, residente e domiciliada na Cidade Ademar - SP, 
fi lha de José Carlos Nogueira e de Lourdes Alves da Costa. Obs.: Cópia do Edital para 
ser entregue no Cartório de residência da pretendente.

O pretendente: ENRIQUE PRATES MARTINS, de nacionalidade brasileira, profi ssão conferente, 
estado civil solteiro, nascido em Felizburgo - MG, no dia 28/02/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Nivaldo Prates Martins e de Adélia Fernandes Jesus. A preten-
dente: DAYANE SANTOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar de classe, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/08/1991, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Sinezio Batalha da Silva e de Marilene Santos da Silva.

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

42º Subdistrito - Jabaquara
Dra. Júlia Claudia Rodrigues da Cunha Mota - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: DENNIS DANIELIAN, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 27/12/1979, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nazareth Danielian e de Angela Maria 
Danielian. A pretendente: DANIELA LOPES BERTOLACINI, estado civil solteira, 
profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 20/10/1980, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Maria Bertolacini 
e de Maria Estela Lopes Bertolacini.

O pretendente: BRUNO DOS SANTOS CERONE, estado civil solteiro, profi ssão tor-
neiro mecânico, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 24/07/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adilson Cerone e de Sirlene 
Aparecida dos Santos Cerone. A pretendente: RENATA APARECIDA MORGATO, 
estado civil divorciada, profi ssão manicure, nascida nesta Capital, Brasilândia - SP, 
no dia 20/05/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Cassia Sueli Militão.

O pretendente: MARCIO DOS SANTOS ALVES, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de controladoria, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 02/08/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Orsine Alves e de Lindinalva 
dos Santos Alves. A pretendente: CRISTIANE PIRES RODRIGUES LANZETTI, estado 
civil solteira, profi ssão analista fi nanceiro, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 
17/05/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo 
Lanzetti e de Solange Pires Rodrigues.

O pretendente: VIRGILIO MOURA DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão polidor, 
nascido em Itapicuru - BA, no dia 06/10/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Arnaldo Moura de Santana e de Ozanete Moura de Santana. 
A pretendente: ANDREZA ROBERTA DE ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 08/06/1976, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Roberto de Andrade e de 
Ione de Oliveira Andrade.

O pretendente: RICARDO CRUZ MOTTA, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido 
nesta Capital, Saúde - SP, no dia 14/10/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Roberto Cruz Motta e de Rita de Cassia Mota. A pretendente: 
TATIANA LAZAROTTI VINAGRE AMORIM, estado civil solteira, profi ssão professora 
de educação física, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 13/09/1986, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvio Luiz Amorim e de Rosangela 
Lazarotti Vinagre Amorim.

O pretendente: GLAUCO ROSA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de máquinas, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 09/10/1981, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mateus Rosa da Silva 
e de Neusa de Paula Rosa da Silva. A pretendente: TAINAN VIEIRA GOTADO, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Tremedal - BA, no dia 24/12/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alirio José Gotado e 
de Tereza Ferraz Vieira Gotado.

O pretendente: THIAGO DOS SANTOS MONACO, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
T.I., nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 26/10/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wagner Monaco e de Elaine Aparecida Mora dos Santos 
Monaco. A pretendente: KAROLINE NOVAES GATTI, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida nesta Capital, Cambuci - SP, no dia 15/01/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Edson Antonio Gatti e de Sandra Aparecida Novaes Gatti.

O pretendente: EROS SIGOLI, estado civil divorciado, profi ssão professor, nascido 
nesta Capital, Saúde - SP, no dia 01/11/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Hercules Sigoli e de Celia Maria de Farias Sigoli. A pretendente: 
ZORA ADRIANNE GOMES VIANA, estado civil divorciada, profi ssão psicóloga, nascida 
em Araguaina - GO, no dia 13/10/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Enildo Gonçalves Viana e de Carmélia Gomes da Silva Viana.

O pretendente: ANSELMO FRANCISCO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão vigilante 
de escolta, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 22/07/1968, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antônio Francisco da Silva e de Francisca de Jesus. 
A pretendente: REGIANE PEREIRA DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 15/05/1976, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marizete Pereira de Carvalho.

O pretendente: RALF BARTHEL, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em 
Vacha - Alemanha, no dia 02/04/1979, residente e domiciliado em Fulda - Alemanha, fi lho 
de Bernd Friedrich Barthel e de Verena Marta Barthel. A pretendente: SIMONE LITSUKO 
IZU, estado civil solteira, profi ssão contadora, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, 
no dia 01/05/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Mario Izu e de Keiko Izu.

O pretendente: ROBERTO DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão frentista, nascido 
em Antas - BA, no dia 15/07/1974, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Raquel Maria de Santana. A pretendente: VALDINEIA OLIVEIRA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão atedente, nascida em Itaquara - BA, no dia 05/07/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Venilson Pereira da 
Silva e de Eulalia Santana de Souza Oliveira.

O pretendente: EDSON PEREIRA MARQUES, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido nesta Capital, Limão - SP, no dia 05/05/1982, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de George Luiz Marques e de 
Marisa Grelet Pereira Marques. A pretendente: TATIANE CRISTINA PINANGE, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida nesta Capital, Lapa - SP, no dia 
08/07/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Maria Aparecida Pinange.

O pretendente: RICARDO FERNANDO DE MOURA, estado civil solteiro, profissão 
gerente comercial, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 01/12/1979, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Amauri de Moura e 
de Maria Lidia Hipolito de Moura. A pretendente: RAQUEL ANSELMO DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão supervisora de call center, nascida nesta Capital, 
Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 18/04/1994, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Pedro Antonio Gomes da Silva e de Nilda 
Anselmo da Silva.



Página 15

O termo ‘Experiência 

do cliente’ está cada 

vez mais presente nas 

discussões sobre o setor 

do varejo nos ambientes 

virtuais e físicos

De acordo com uma 
pesquisa realizada pela 
Salesforce, a satisfação 

e o engajamento do cliente 
são as principais medidas de 
sucesso para os profi ssionais 
de marketing, em que 88% con-
sideram a jornada de compra 
fundamental para o sucesso de 
sua estratégia geral de marke-
ting. Hoje, serviços e produtos 
que proporcionam conforto e 
praticidade são fundamentais 
para fi delizar o consumidor.

Neste contexto, ferramen-
tas inteligentes que enviam 
notificações personalizadas 
e relevantes, de acordo com 
o interesse de cada cliente, 
são capazes de aprimorar o 
relacionamento entre uma 
empresa e seu público.  Atu-
almente, existem diversas 
formas de realizar ações de 
retargeting para resgatar o 
público, enviando promoções 
personalizadas, alertas de re-
dução de preços e recuperação 
de carrinhos abandonados com 
acompanhamento de status de 
entregas. 

A evolução de aplicações Big 
Data tem permitido o desenvol-
vimento de soluções cada vez 
mais inteligentes para explorar 
maneiras novas e mais efetivas 
de abordagem ao consumidor. 
Uma delas é a notifi cação de 
push por navegador ou apli-
cativo. Essa tendência tem 
se consolidado diante de um 
número crescente de sites 
e apps que disponibilizam o 
envio de notícias ou novidades 
sobre produtos para toda sua 
base de usuários. 

Na maioria das vezes, en-
tretanto, o disparo de push 
acontece de forma genérica, 
com uma mesma mensagem 
para toda a base de usuários. 

Na prática, embora as noti-
fi cações sejam entregues ao 
usuário, elas competem com 
as mensagens dos demais apli-
cativos, incluindo WhatsApp e 
Facebook. 

Diante de um volume de 
notifi cações cada vez maior, 
os usuários tendem a priori-
zar uma notifi cação somente 
quando veem algo que lhes 
interessam. Nesta hora, o 
push inteligente surge como 
uma ferramenta útil e mais 
assertiva para grandes mar-
cas, lojas virtuais e portais de 
conteúdo, porque reconhece o 
comportamento de navegação 
daquele consumidor e envia 
uma mensagem relevante, 
aumentando as taxas de aber-
tura e, consequentemente, de 
conversão.

Na prática, um fabricante de 
automóvel, em vez de enviar 
um push do tipo “lançamento 
de modelo tal” ou “agende um 
test-drive” para toda a base, 
pode anunciar a cada potencial 
cliente um preço especial para 
um determinado modelo, com 
a cor e os opcionais que foram 
simulados no site. Já uma loja 
virtual pode trazer de uma for-
ma mais pessoal informações 
sobre um tênis ou uma TV que 
a pessoa já visualizou anterior-
mente, podendo convencê-lo a 
concluir esta compra com um 
desconto ou frete grátis.

Essa estratégia é um claro 
sinal de que a ascensão do 
público conectado está for-
çando o marketing a evoluir na 
entrega de campanhas para a 
gestão de experiências perso-
nalizadas, que buscam engajar 
o cliente desde o primeiro dia. 
Nesse contexto, investir em 
inteligência artifi cial passa a 
ser essencial para aprimorar o 
relacionamento e subir alguns 
degraus na preferência do 
consumidor.

(*) - É CEO da ShopBack, plataforma 
de retargeting inteligente baseada em 

comportamento do usuário
(www.shopback.com.br).

Notifi cações inteligentes 
aprimoram a relação entre 
empresas e consumidores

Isaac Ezra (*)

São Paulo, sexta-feira, 07 de abril de 2017
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                                  ATIVO 31/12/2016
ATIVO 479.926,54
ATIVO CIRCULANTE 391.914,89
CAIXA 2,18
Caixa Geral 2,18

BANCO C/ MOVIMENTO 36.141,43
Bco Caixa Ec. Federal 36.141,43

INVEST. TEMPORÁRIOS 355.771,28
C/C Poupança 355.771,28

OUTROS CRÉDITOS -
Adto Fornecedores -

DESPESAS ANTECIPADAS -
Adto Férias -

ATIVO PERMANENTE 88.011,65
IMOBILIZADO 29.320,96
Móveis e Utensílios 17.670,96
Instalações 10.750,00
Equiptos de Computação 900,00

INTANGÍVEL 58.690,69
Benf.Prop.Terceiros 58.690,69

TOTAL DO ATIVO 479.926,54

RECEITA E ARRECADAÇÃO
Sócio Contribuinte 138.671,50
Biblioteca e Livraria 14.316,00
Bazar 7.581,00
Doações Diversas 4.188,00
Sorteios Diversos    1.715,00
RECEITA BRUTA 166.471,50
Receitas Financeiras   51.425,11
OUTRAS RECEITAS   51.425,11
TOTAL DE RECEITAS 217.896,61
DESPESAS
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS C/ PESSOAL
Salários 11.780,05
13º Salário 1.056,55
Férias 2.671,40
INSS 4.322,66
FGTS 6.852,37
Vale Transporte 2.110,90
Vale Refeição 690,00
Assistência Médica 83,65
Recisões     2.359,61
Despesas c/Pessoal 31.927,19
DESPESAS GERAIS
Conservação/Manutenção 2.480,30
Limpeza e Higiene 1.165,91
Copa e Cozinha 1.734,07
Água 1.047,70
Energia Elétrica 2.466,69
Telefone/Internet 600,85

GRUPO SOCORRISTA DE CASTELÃ
CNPJ: 86.909.173/0001- 42

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT  ENCERRADO EM 31/12/2016

Aquisições Livraria /Bazar 7.924,19
Aluguel 59.940,75
Materiais p/Escritório 1.374,59
Anunc. e Publicações 980,00
Honorários 10.746,44
Monitoramento/Segurança e Vigilância 1.697,46
Cartórios/Autenticações 151,34
Prêmios de Seguros 490,70
Serviços T.I. 1.437,50
Bem Pequeno Valor 240,00
Saúde Ocupacional 50,00
Serv.Terceiros 1.323,04
Correios         24,65
Despesas Gerais 95.876,18
DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas Bancárias     2.241,10
Despesas Financeiras 2.241,10
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
Impostos e Taxas Diversas -
IPTU 18.276,70
Contrib.Sindical 247,65
PIS s/Folha 144,01
Contrib. Confederativa 57,60
Despesas Tributárias 18.725,96
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
Multas       330,73
Despesas Não Operac.       330,73
TOTAL DE DESPESAS 149.101,16

TOTAL SUPERÁVIT DO PERÍODO   69.795,45

1-) O Grupo Socorrista de Castelã é uma instituição de caráter
religioso-filantrópico, sem fins lucrativos,que tem por finalidade o
estudo a prática e a divulgação do espiritismo. A Instituição foi
constituída e é regida sob a égide da Lei 9790/99, combinado com
o artigo 150, Inciso VI, alínea “c” da Constituição Federal. Por ser
uma entidade sem fins lucrativos, as receitas do Grupo Soc.
Castelã não são tributadas,conf.Capítulo III e seus artigos do
Decreto 3000/99 e Seção I e II do Capítulo II da Lei 5712/66 - CTN.
2-) As demonstrações contábeis foram elaboradas com base na
matéria legislativa referenciada no ítem (1), bem como seguiram-

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DIRETORIA
Grupo Socorrista de Castelã
Odilon Wagner - PRESIDENTE

CPF 692.579.658-72

se os preceitos da Normas Brasileiras de Contabilidade , em espe-
cial a NBCT 10 e suas derivações. 3-) Por ser uma entidade sem
finalidade de lucro, o resultado não é destinado a um detentor do
patrimônio e os lucros ou prejuizos são denominados respectiva-
mente Déficit ou Superávit . As receitas foram reconhecidas men-
salmente, respeitando os princípios contábeis da oportunidade e
competência. A aplicação deste princípio implica no reconheci-
mento dos ingressos por competência, independentemente de
seu efetivo ingresso e recebimento.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2016

Fernando R. Russo
Contador

CRC 1SP291930/O-5

                          PASSIVO  31/12/2016
PASSIVO 479.926,54
PASSIVO CIRCULANTE 2.097,43
FORNECEDORES 646,09
Duplicatas a Pagar 646,09

OBRIG. TRABALHISTAS 1.451,34
Salarios a Pagar 971,00
Inss a Reolher 367,65
Fgts a Recolher 102,12
Pis s/ folha de pagamento 10,57

PATRIM. SOCIAL LIQUIDO 477.829,11
RESERVAS 477.829,11
Superávit Acumulados 409.033,66
Superávit do Exercício 68.795,45

TOTAL DO PASSIVO 479.926,54

Dos quatro mandados de 
prisão preventiva, três 
foram cumpridos. Uma 

pessoa ainda está foragida. Os 
alvos dos mandados são acu-
sados de envolvimento em um 
esquema de desvio de recursos 
públicos repassados à CBDA.

A Operação Águas Claras está 
em andamento há pelo menos um 
ano e meio, desde que atletas e 
ex-atletas denunciaram irregula-
ridades na CBDA. A investigação 
apura o desvio de R$ 40 milhões 
repassados à confederação nos 
últimos cinco anos. Há indícios 
de um esquema de desvios de 
recursos públicos do Ministério 
dos Esportes por membros da 
diretoria do órgão que congrega 
natação, pólo aquático, nado sin-
cronizado e salto ornamental.

“Foi constatado que muito 
dos valores não chegavam ao 
destino que era a atividade 
esportiva da Confederação. Já 
analisamos praticamente três 
convênios realizados, um deles 
no valor de R$ 5 milhões, que 
era para o polo aquático e não 
houve elementos que com-
provassem a aplicação desses 
recursos no esporte, por isso 
algumas seleções deixaram de 
ir para competições interna-
cionais”, disse a procuradora 
da República no MPF de São 
Paulo, Thamea Danelon.

Outros convênios envolvem a 
aquisição de passagens aéreas 
e hospedagem com indícios de 

Presidente afastado da CDBA, Coaracy Nunes.

Aos Acionistas e aos Diretores da Esek Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. São Paulo - SP - Opinião - 
Examinamos as demonstrações financeiras da Esek Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. (“Companhia”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e 
outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Esek Empreendimentos 
Imobiliários SPE 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 aplicáveis às pequenas 
e médias empresas. 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 financeiras”. 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. Outros assuntos - Valores cor-
respondentes ao exercício anterior - Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2015, apresentados para fins de comparação, não foram anteriormente auditados por nós ou por quaisquer outros 
auditores independentes e, consequentemente, não expressamos uma opinião sobre eles. Responsabilidades da 
administração pelas demonstrações financeiras - A administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 
para as pequenas e médias empresas e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é 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 financeiras, 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. A administração da Companhia são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras - Nossos objetivos são obter segurança razoável de 
que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente 

1. Contexto operacional - A Esek Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. 
foi constituída em 19 de Outubro de 2015, e tem como objeto específico o 
planejamento, a promoção, desenvolvimento, incorporação, construção, lo-
cação e, especialmente, a venda do empreendimento imobiliário que será de-
senvolvido nos imóveis objetos das matrículas nº 195.649, 195.650, 84.988 e 
84.989 todas registradas perante o 18º oficial de Registro de Imóveis de São 
Paulo. O endereço da sede da Companhia é na Rua Hungria, nº 514 - 10º 
andar, conjunto 102, sala 28, Jardim Europa, CEP 01.455-000, São Paulo 
- SP. 2. Apresentação das demonstrações financeiras e principais práti-
cas contábeis - As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que incluem os princípios 
contábeis previstos na legislação societária brasileira, em consonância com 
a Lei nº 6.404/76, bem como alterações introduzidas com o advento da Lei  
nº 11.638/07 e Lei 11.941/09, nos pronunciamentos, orientações e instru-
mentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), espe-
cificamente o CPC para Pequenas e Médias Empresas (PME), deliberados 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A emissão das demons-
trações financeiras foi autorizada pela diretoria em 06 de março de 2017. 
3. Resumo das principais prátricas contábeis - a. Apropriação das re-
ceitas, custos e despesas - A Companhia encontra-se em fase de desen-
volvimento do empreendimento imobiliário, portanto não apresenta receitas 
da atividade fim, somente custos de construção e despesas com materiais 
de consumo, necessárias a sua constituição e manutenção, bem como re-
ceitas financeiras as quais foram reconhecidas conforme o regime contábil 
da competência do exercício. b. Instrumentos financeiros - A Companhia 
determina a classificação inicial de seus instrumentos financeiros no reco-
nhecimento inicial sob as seguintes categorias: mensurados a valor justo por 
meio do resultado, empréstimos e recebíveis e passivo financeiro registrado 
ao custo amortizado, conforme determinado pelo CPC. (i) Ativos financei-
ros mensurados a valor justo por meio do resultado - Um ativo financeiro 
é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classifica-
do como mantido para negociação e seja designado como tal no momento 
do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor 
justo por meio do resultado se a Companhia gerencia tais investimentos e 
toma decisões de compra e vendas baseadas em seus valores justos de 
acordo com a gestão de riscos e estratégia de investimentos. Ativos finan-
ceiros 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. (ii) Empréstimos e recebíveis - Empréstimos e re-
cebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que 
não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmen-
te pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. 
Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos 
pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos 
de qualquer perda por redução ao valor recuperável. (iii) Passivos finan-
ceiros registrados ao custo amortizado - Os títulos de dívida emitidos e 
passivos subordinados inicialmente na data em que são originados. Todos 
os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de 
negociação na qual o Grupo se torna uma parte das disposições contratuais 
do instrumento. 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. c. Estoques - Os estoques 
são compostos pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O 
custo dos estoques é composto pelo valor do terreno adquirido para incorpo-
ração imobiliária acrescido dos gastos com construção e encargos financei-
ros oriundos da aquisição do imóvel.  d. Redução ao valor recuperável - Os 
valores contábeis dos estoques são revistos a cada data de apresentação 
das demonstrações financeiras para apurar se há indicação de perda no 
valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do 
ativo é determinado. Uma perda por redução ao valor recuperável é reco-
nhecida caso o valor contábil exceda o valor recuperável estimado. Perdas 
de valor são reconhecidas no resultado. e. Passivo circulante - Compostos 
pelas obrigações fiscais, comerciais e societárias, registradas pelos valores 
conhecidos e/ou calculáveis acrescidos dos encargos financeiros, quando 
aplicáveis e ajustados a valor presente pela taxa efetiva de juros. f. Imposto 
de renda e contribuição social - As provisões de imposto de renda e con-
tribuição social sobre lucro fiscal são calculadas pelo regime de tributação 
do lucro real ou por opção recolhimento por estimativa. No lucro real as 
alíquotas de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido são 
de 15% e 9%, respectivamente. Em 2015 a Companhia optou pelo regime 
de tributação Lucro Presumido. 4. Caixa e equivalente de caixa - Contem-
plam numerários em caixa, saldos em bancos e aplicações financeiras de 
liquidez imediata, conforme composição abaixo:
Descrição 31/12/2016 31/12/2015
Caixa e bancos  5.766 3.065
Aplicações financeiras (i)         50.150        70.298
Total        55.916        73.363
(i) Tais aplicações referem-se a aplicação DI do Itaú - Soberano DI LP FI-
CFI no valor de R$ 50.150. Estas tratam-se de aplicação de curto prazo, 
de alta liquidez e prontamente conversíveis em um montante conhecido de 
caixa, sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. A remuneração 
destes investimentos está atrelada ao Certificado de Depósito Interbancário 
(DI). 5. Estoques de imóveis - • Tipo de projeto: Residencial; • Localidade: 
São Paulo/SP; • Data de início do projeto: Nov/2015; • Início da obra: No-
vembro/2018; • Tempo de duração da construção do projeto: 24 meses.; • 
Percentual que já foi construído do projeto: 0%; • Data prevista de entrega 
do projeto: Outubro/2020
Descrição 31/12/2016
Custo de aquisição - Terreno 16.624.686
Construção em andamento        54.986
Total 16.679.672

Ativo Notas 31/12/2016     31/12/2015
  Não auditado

Ativo circulante
Caixa e equivalente de caixa 4 55.916  73.363
Adiantamento para aquisição de terrenos 6 - 1.595.300
Despesas antecipadas 7 - 29.070
Impostos a recuperar              393                      -
Total do ativo circulante  56.309 1.697.733
Estoque de imóveis 5 16.679.672                      -
Total do ativo não circulante  16.679.672 - 
Total do ativo  16.735.981 1.697.733

Demonstrações de resultados
 Notas 31/12/2016      31/12/2015
   Não auditado
Despesas gerais e administrativas 8 (93.477) -
Despesas tributárias  (1.134) (344)
Despesas financeiras 9.a (19) (4)
Receitas financeiras 9.b          1.610                  298
Resultado operacional        (93.020)                   (50)
Contribuição social                   -                   (27)
Imposto de renda                   -                   (45)
Prejuízo do exercício        (93.020)                 (122)

Demonstrações de resultados abrangentes
 31/12/2016      31/12/2015
  Não auditado
Prejuízo do exercício       (93.020)                (122)
Resultado abrangente total       (93.020)                (122)

Demonstrações do fluxo de caixa-Método indireto
 31/12/2016      31/12/2015
Fluxo de caixa das atividades operacionais  Não auditado
Prejuízo do exercício (93.020) (50)
(Aumento) diminuição de ativos
Adiantamento para aquisição de terrenos 1.595.300  (1.595.300)
Despesas antecipadas 29.070  (29.070)
Imóveis a comercializar (16.679.672) -
Impostos a recuperar (393) -
Aumento (diminuição) de passivos
Obrigações tributárias  (742) 1.483
Contas a pagar           1.880                      -
Caixa utilizado nas 
 atividades operacionais (15.147.577)      (1.622.937)
Fluxo de caixa das 
 atividades de financiamento
Integralização de capital   15.130.130       1.696.300
Caixa proveniente das (utilizado nas) 
 atividades de financiamento  15.130.130       1.696.300
Aumento/ (redução) liquido de
 caixa e equivalente de
 caixa no final do exercício        (17.447)            73.363
Variação em caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do exercício 73.363  -
Caixa e equivalentes de caixa 
 no final do exercício         55.916             73.363
Aumento/ (redução) líquido
 de caixa e equivalente de
 caixa no final do exercício        (17.447)             73.363

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
       Capital social        Prejuízos
   A inte- acumu-
 Nota Subscrito      gralizar      lados           Total
Subscrição de capital 
 social-19/10/2015  7  1.000 (1.000) - -
Aumento do 
 capital social  7  2.299.000 (2.299.000) - -
Capital integralizado  - 1.696.300 - 1.696.300
Prejuízo do exercício                    -                  -         (122)            (122)
Saldo31/2/2015 
 (não auditado)     2.300.000     (603.700)         (122)   1.696.178
Aumento do
  capital social  7  15.200.000  (15.200.000) - -
Capital integralizado   - 15.130.130  - 15.130.130
Prejuízo do exercício                    -                   -    (93.020)       (93.020)
Saldo 31/2/2016  7  17.500.000      (673.570)    (93.142) 16.733.288

Esek Empreendimentos Imobiliários SPE S.A.
CNPJ/MF nº 23.494.367/0001-04

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

Passivo Notas  31/12/2016      31/12/2015
   Não auditado
Passivo circulante
Obrigações tributárias  813 1.555
Contas a pagar           1.880                      -
Total do passivo circulante           2.693              1.555
Patrimônio líquido
Capital 8.a 17.500.000  2.300.000
(-) Capital social a integralizar 8.b (673.570) (603.700)
Prejuízos acumulados        (93.142)                 (122)
Total do patrimônio líquido  16.733.288 1.696.178
Total do passivo e patrimônio líquido  16.735.981 1.697.733

Nota explicativa às demonstrações financeiras (Em Reais)
A intenção da administração é a de venda do imóvel, por essa razão o man-
tém contabilizado como estoque. O valor dos estoques é avaliado anual-
mente para fins de redução ao valor recuperável (impairment). A avaliação 
é efetuada através de laudos específicos preparados por especialistas do 
setor imobiliário e que levam em conta a expectativa dos resultados futuros 
a serem obtidos com o empreendimento imobiliário. Com base no laudo de 
avaliação, a administração analisou a recuperabilidade do ativo e não iden-
tificou indicadores de perda. 6. Adiantamentos para aquisição de terre-
nos - Em 24/11/2015 foram adquiridos terrenos por Intrumento Particular de 
Compromisso de Compra e Venda de Imóvel e Outras Avenças celebrados 
com a Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para 
Saúde Ltda. Os valores pagos a título de sinal foram contabilizados como 
adiantamento para aquisição de terrenos. Em 2016, após o cumprimento 
das cláusulas resolutivas dos contratos tais valores foram transferidos para 
rubrica de Estoque. Os imóveis adquiridos serão utilizados para o desenvol-
vimento de um empreendimento imobiliário, na qualidade de incorporadora, 
nos termos da Lei Federal n.º 4.591/1964 . 7. Patrimônio líquido - a. Ca-
pital Social - Em 19 de outubro de 2015 a sociedade subscreveu o capital 
social no valor de R$ 1.000 (mil reais) em moeda corrente nacional, total-
mente integralizado, representado por 1.000 (mil) quotas com valor nominal 
unitário de R$ 1,00 (um real), sendo distribuídas, respeitando a proporção 
de participação dos sócios, SDI Desenvolvimento Imobiliário Ltda e SDI Ad-
ministração de Bens Ltda no capital social da sociedade. Em novembro de 
2015 a sócia SDI Desenvolvimento Imobiliário Ltda, retirou-se da sociedade 
cedendo e transferindo 999 quotas totalmente subscritas e integralizadas 
para Tellus IV Participações S.A. Na mesma data tendo em vista melhor 
atender aos interesses sociais, houve a transformação do tipo jurídico da 
Sociedade, de sociedade empresaria limitada para sociedade anônima de 
capital fechado. Foi aprovada a conversão das 1.000 (um mil) quotas re-
presentativas do capital social da Sociedade em 1.000 (um mil) ações. Na 
mesma data as acionistas decidem aumentar o capital social da Companhia 
no montante de R$ 2.299.000 (dois milhões, duzentos e noventa e nove mil 
reais), o qual passou a ser R$ 2.300.000 (dois milhões e trezentos mil reais) 
mediante a emissão de 2.299.000 (dois milhões, duzentas e noventa e nove 
mil) novas ações, totalmente subscritas e a serem integralizadas em moeda 
corrente nacional. Em setembro de 2016 as acionistas decidem aumentar o 
capital social da Companhia no montante de R$ 12.700.000 (doze milhões 
e setecentos mil reais) passando para R$ 15.000.000 (quinze milhões de re-
ais), mediante a emissão de 12.700.000 (doze milhões e setecentas mil) no-
vas ações ordinárias, totalmente subscritas e integralizadas. Em novembro 
de 2016 as acionistas decidem aumentar o capital social da Companhia no 
montante de R$ 2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil reais), passando 
para R$ 17.500.000 (dezessete milhões e quinhentos mil reais), mediante 
a emissão de 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) novas ações ordi-
nárias, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas com saldo de 
AFAC. A composição acionária em 2016 está abaixo representada: 
Acionista Nº. Ações Participação (%)
SDI Administração de Bens Ltda 17.500 0,10
Tellus IV Participações S.A 17.482.500                   99,90
Total 17.500.000                   100%
b. Capital à integralizar / Descrição 31/12/2016  31/12/2015
SDI Administração de Bens Ltda  (674) (604)
Tellus IV Participações S.A.     (672.896)      (603.096)
Total     (673.570)      (603.700)
h. Destinação do lucro
O lucro líquido terá as seguintes destinações, conforme estatuto social da 
Sociedade: • 5% serão aplicados antes de qualquer outra destinação, na 
constituição da reserva legal, que não excederá a 20% do capital social; • 
Uma parcela será destinada ao pagmento do dividendo obrigatório ao acio-
nistas, que não poderá em qualquer caso, ser inferior a 25% do apurado no 
exercício. 8. Despesas administrativas - As composições das despesas 
administrativas e gerais estão distribuídas da seguinte forma:
Descrição 31/12/2016
Serviços de Terceiros (37.004)
Anúncios e publicações (52.917)
Contribuição sindical patronal (3.071)
Outras despesas             (485)
Total        (93.477)
9. Resultado Financeiro - A composição das despesas e receitas finan-
ceiras nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 é a seguir 
demonstradas: 
a. Despesas financeiras / Descrição 31/12/2016 31/12/2015
IOF/IOC  (11) - 
Outras despesas financeiras                (8)                 (4)
Total              (19)                 (4)
b. Receitas financeiras / Descrição 31/12/2016 31/12/2015
Receita de aplicação financeira          1.610              298
Total          1.610              298
10. Cobertura de seguros - A Companhia adota a política de contratar co-
bertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considera-
dos suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de 
sua atividade. Porém, devido a desapropriação do imóvel, a administração 
entende que não há mais a necessidade de contratação de seguro. 11. Con-
tingências - A Administração da Companhia não tem conhecimento de ne-
nhum ativo ou passivo contingente a ser registrado em 31 de dezembro de 
2016. 12. Partes relacionadas - São partes relacionadas os controladores 
da Companhia, informados na Nota Explicativa no 8, bem como as empresas 
que fazem parte do grupo societário dos controladores. Adicionalmente, a 
Companhia identificou as seguintes pessoas físicas ou jurídicas como par-
tes relacionadas: • IDS GP, LLC; • Camon I LP; • Camon II LP; • Camon III 
LP; • Tellus IV Participações S.A.; • SDI Administração de Bens Ltda.;• Arthur 
José de Abreu Pereira; • André Ferreira de Abreu Pereira; • Alexandre Ferrei-

ra de Abreu Pereira; • Dario de Abreu Pereira Neto; • Narciso Manuel Afonso 
Marques da Silva; O estatuto social da Companhia não prevê remuneração 
para a sua diretoria e nem para os membros do conselho de administração.
13. Instrumentos financeiros - A Sociedade mantém operações com ins-
trumentos financeiros. A Administração destes instrumentos é efetuada por 
meio de estratégias operacionais e controles internos visando liquidez, ren-
tabilidade e segurança. A contratação de instrumentos financeiros com o 
objetivo de proteção é feita por meio de uma análise periódica da exposição 
ao risco que a Administração pretende cobrir, o qual é aprovado pela Admi-
nistração para aprovação e operacionalização da estratégia apresentada. A 
política de controle consiste em acompanhamento permanente das condi-
ções contratadas versus condições vigentes no mercado. A Sociedade não 
efetua aplicações de caráter especulativo em derivativos ou em quaisquer 
outros ativos de risco.  As operações da Sociedade estão sujeitas aos fato-
res de riscos descritos a seguir: a. Considerações sobre riscos - (i) Risco 
de crédito - A Sociedade restringe a exposição a riscos de crédito associa-
dos à caixa e equivalentes de caixa, efetuando seus investimentos em insti-
tuições financeiras avaliadas como de primeira linha e com remuneração em 
títulos de curto prazo. b. Valorização dos instrumentos financeiros - Os 
valores de mercado dos principais instrumentos financeiros ativos e passi-
vos são substancialmente equivalentes aos valores contábeis.
                                   31/12/2016                               
 Valor  Passivo ao 
 através do Empréstimos custo 
Ativo  resultado      recebíveis amortizado        Total
Caixa e equivalente 
 de caixa     55.916                      -                   -     55.916
Total     55.916                      -                    -     55.916
Passivo
Contas a pagar                -                      -           1.880     1.880
Total                -                      -           1.880     1.880
Ativo                                   31/12/2015                               
Caixa e equivalente 
 de caixa      73.363                      -                -      73.363
Total      73.363                      -                -      73.363
Os ativos e passivos da Companhia estão classificados da seguinte forma: • 
Caixa e equivalente de caixa - Valor justo por meio do resultado
• Contas a Pagar - Passivo ao custo amortizado

Arthur José de Abreu Pereira – Diretor
José Carlos Moraes Pinto – Contador – CRC 1SP 061.813/O-2

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
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 financeiras. 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 financeiras, 
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. • 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 in-
certeza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras 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, even-
tos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos 
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com 
o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração 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, 06 de março de 2017
KPMG Auditores Independentes Ederson Rodrigues de Carvalho
CRC 2SP014428/O-6 Contador CRC 1SP199028/O-1

Presidente da confederação de 
desportos aquáticos é preso

O presidente afastado da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CDBA), 
Coaracy Nunes, foi preso na manhã de ontem (6), no âmbito da Operação Águas 
Claras, defl agrada pela Polícia Federal (PF) e pelo MPF em São Paulo

superfaturamento das compras 
e falta de licitação com empre-
sas de agência de turismo. Foi 
constatado que a agência pres-
tava serviço há dez anos para a 
CBDA e que duas das empresas 
que participaram da licitação 
não existiam e apenas davam 
uma aparência de legalidade 
ao processo licitatório.

“As duas empresas de fachada 
só participavam e sempre uma 
terceira vencia. Foi constatado 
que os sócios dessas empresas 
moram em comunidades do Rio 
Janeiro, que as empresas não 
declaram imposto de renda e 
que não têm funcionários”, 
disse Thamea. Segundo ela, há 
indícios de superfaturamento 
em contratos para viagem e 
hospedagem dos atletas: “Essa 
empresa, que há dez anos pres-

ta serviços à CBDA, recebeu nos 
últimos cinco anos mais de R$ 
24 milhões da confederação”.

Os investigados responderão, 
de acordo com suas participa-
ções, pelos crimes de peculato, 
associação criminosa e fraude a 
Lei de Licitações, sem prejuízo 
de outros crimes eventualmen-
te apurados no decorrer da 
instrução criminal. A PF não 
divulgou os nomes dos presos, 
alegando que as investigações 
ainda estão em curso. Além 
dos mandados de prisão, no 
Rio foram cumpridos ainda 
um mandado de condução 
coercitiva para prestação de es-
clarecimentos e seis mandados 
de busca e apreensão. Em São 
Paulo, foram quatro mandados 
de condução coercitiva e dez de 
busca e apreensão (ABr).
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Quando falamos 

em globalização no 

universo corporativo, 

naturalmente 

pensamos em 

empresas expandindo 

seus negócios, 

implementando novas 

tecnologias aos seus 

processos e estimulando 

a integração de seus 

empregados com outras 

realidades e culturas

Porém, diante desse 
cenário, não podemos 
deixar de questionar: 

será que todas as companhias 
estão realmente aptas a fazer 
esse movimento e fi ncar sua 
bandeira em novos territórios? 
Não existe uma receita pronta 
para avaliar a maturidade de 
uma corporação que decide 
dar esse passo, mas uma coisa 
é certa – a partir do momento 
da decisão, os desafi os pela 
frente serão muitos. E uma 
das formas mais efi cientes de 
começar a superá-los é olhar 
mais profundamente para área 
de RH, pois é a partir dela que 
serão reunidas informações 
valiosas sobre as engrena-
gens dos negócios e de cada 
colaborador que forma esse 
ecossistema. 

Mas é fundamental ter em 
mente que, em uma gestão 
global, as demandas são mais 
amplas e complexas. Porém, 
muitas vezes nem a equipe nem 
os sistemas possuem abran-
gência global, fazendo com 
que a companhia em questão 
não esteja apta para essa nova 
investida. Aqui faço um convi-
te - imagine a área de gestão 
de uma empresa presente em 
mais de um país. Não é simples 
administrar diferentes buro-
cracias, culturas, legislações 
e práticas internas. Não tenho 
dúvidas que integrar pessoas 
e processos diferentes gere 
grandes oportunidades, mas 
é preciso estar preparado, ter 
pessoas experientes e soluções 
robustas, capazes de suportar 
essa operação.

O segredo de um trabalho 
efetivo e bem-sucedido está, 
antes de tudo, na compreen-
são detalhada de como cada 
território funciona, por meio 
de projetos localizados e, a 
partir daí, avançar para os 
cruzamentos e integrações. 
Na era do Big Data, imagine 
quantas informações o depar-
tamento de RH não poderá 
recolher e, com isso, ter total 
visão das necessidades de 
cada colaborador, processo e 
operação de suas unidades? 
O detalhamento certamente 
será rico e trará possibilidades 
imensas. Como conseguir isso? 
Por meio da utilização de um 
sistema que atue globalmente, 
permita essa transparência e 
otimize as integrações.

E é entendendo essa deman-
da que a Constellation Resear-
ch concluiu, na recente pesqui-
sa “Demystifying the Secrets 
of Global Human Resources”, 
que “a adoção de um software 
global de Recursos Humanos 
irá crescer nas empresas assim 
que seus líderes entenderem as 
vantagens da utilização de uma 
solução abrangente”.

Se esse é um desafi o, a hora 
de agir é agora!

Listo, abaixo, as principais 
características de um RH 
global que permitem a agili-
dade nos negócios, segundo 
a pesquisa:

1. Serviços “self-service” 

estão disponíveis para te 

ajudar: muitas vezes pen-
samos que uma ferramenta 
self-service signifi ca o preen-
chimento infi nito de planilhas, 
mas a próxima geração de 
software para RH age ao pé da 

letra: com respostas rápidas, 
dados importantes obtidos no 
momento oportuno e esforço 
reduzido das equipes. Ou seja, 
trabalhar com um público 
maior fi ca mais fácil;

2. A velocidade dos pro-

cessos motiva e empodera 

os colaboradores: o “fazer 
acontecer”, segundo a Cons-
tellation, é um dos principais 
motivadores de engajamento 
aos colaboradores de uma 
empresa. E com um sistema 
com feedback mais ágil, os pro-
blemas também são resolvidos 
da mesma maneira;

3. A personalização elimi-

na a frustração: práticas re-
correntes do dia a dia do RH se 
tornam frustrantes quando um 
colaborador precisa se regis-
trar ou inserir informações de 
login e senha repetidamente. 
Um sistema global, atualmen-
te, “compreende” quem está 
interagindo com ele, criando 
um acesso personalizado e, ao 
mesmo tempo, entregando a 
informação que ele precisa;

4. A experiência do usuá-

rio otimiza o trabalho do 

RH: caminhando de acordo 
com o ponto anterior, a expe-
riência do usuário dos siste-
mas globais têm um nível de 
satisfação equivalente àquele 
de smartphones e dispositivos 
móveis, ou seja, são intuitivos 
e engajam os colaboradores a 
continuarem a explorá-lo;

5. Interatividade com 

documentos de alta fre-

quência otimizam a expe-

riência do usuário: da mesma 
maneira que o uso de soluções 
globais no RH precisa ser in-
tuitiva no dia a dia, seu uso na 
administração de documentos 
frequentes do departamento 
exigem a mesma capacidade. 
Dois exemplos são as folhas de 
pagamento e a declaração de 
benefícios;

6. Folhas de pagamento e 

declarações de benefícios 

interativas engajam e em-

poderam os colaboradores: 
ao invés de receberem um 
documento em PDF repleto de 
números, os sistemas globais 
otimizam o contato do colabora-
dor com a folha de pagamento. 
Desta maneira, ao se tornarem 
“intuitivos”, eles passam a ex-
plicar exatamente o porquê de 
cada valor registrado. No caso 
dos benefícios, pode-se con-
sultar qual será o pagamento 
total projetado, e quais serão 
as despesas para o decorrer do 
ano, por exemplo;

7. A satisfação dos co-

laboradores fala por si: o 
custo-benefício desse tipo 
de inovação ao RH é respon-
dido pela satisfação de cada 
colaborador e pela facilidade 
adquirida em seu dia a dia. 
Segundo a Constellation, a 
resposta está na conquista 
de maior tempo hábil para a 
realização de outras tarefas 
que não sejam meramente 
burocráticas. Segundo o es-
tudo, “economizarão menos 
uma hora de trabalho de cada 
pessoa em um mês gasta usual-
mente em tarefas relacionadas 
ao RH signifi ca aumento a ex-
periência do usuário e também 
na receita de vendas”.

Portanto, chegou o momento 
de otimizar o trabalho do RH, 
facilitar o acesso dos colabora-
dores às informações e investir 
em soluções que atuam como 
verdadeiros facilitadores da 
rotina das empresas, impri-
mindo transparência em seus 
processos, melhorando gestão 
e compliance. Preparar a em-
presa para o amanhã é questão 
de sobrevivência. 

A revolução digital torna o 
mundo mais globalizado a cada 
dia e fi car de fora desse movimen-
to não pode ser uma opção.

(*) - É vice-presidente de Recursos 
Humanos Latam da ADP.

Dicas para tornar o 
departamento de Recursos 

Humanos mais global
Mariane Guerra (*)

Segundo ele, dentro dessas convenções, 
há um princípio de que existe uma hie-
rarquia de normas legais: uma lei deve 

ter mais valor do que um acordo coletivo.
Poschen participou da última audiência 

pública da Comissão Especial da Reforma 
Trabalhista. O projeto do governo prevê que 
as negociações coletivas prevaleçam sobre a 
legislação. Ele ressaltou que a OIT não tem 
posicionamento favorável ou contrário sobre 
a reforma, mas disse que a organização pode 
formular, a pedido do País, parecer sobre a pro-
posta. Conforme Poschen, uma reforma deve 
seguir as normas internacionais do trabalho 
e deve promover a concorrência leal, que não 
seja baseada em más condições do trabalho e 
na exploração do trabalhador. Ele defendeu 
ainda o diálogo social sobre a proposta.

Já o ex-ministro do Trabalho (governo 
José Sarney) e do TST, Almir Pazzianotto, 
defendeu a validade das negociações coletivas, 
que já estão previstas na Constituição e nas 
convenções da OIT, mas que muitas vezes são 
questionadas na Justiça. Para ele, a negocia-
ção coletiva pode ser “instrumento hábil de 
combate de desemprego”, porque pode ser 
adaptada à uma realidade de crise. Na visão 
dele, o acordo tem a vantagem de durar só 
um ou dois anos, enquanto a lei tem duração 
indeterminada.

Pazzionatto defendeu a reforma trabalhista 
para que o Brasil lide com seus 13,5 milhões 
de desempregados. “Ninguém mais quer ge-
rar empregos, porque todo emprego encerra 

Wasimco Participações S.A.
CNPJ nº 63.979.462/0001-12 - NIRE 35.300.129.130

Ata de Assembléia Geral Extraordinária
Data/Hora/Local: 01/03/2017, às 11hs, São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente - Léo Wallace Cochrane
Junior; Secretário - Luiz Vicente Barros Mattos Jr. Convocação e Publicação: Dispensada. Deliberações Aprovadas por
Unanimidade: Relatório do liquidante, prestando as contas finais dos atos e operações da liquidação de todo ativo e
passivo da sociedade, restando saldo de capital social de R$ 126.400,00, valor este distribuído aos acionistas como
resgate de 30.928 ações ordinárias nominativas sem valor nominal. Foram os documentos apresentados, unanimemente
aprovados e considerada extinta a sociedade anônima, em virtude do término da liquidação, que foi dada por encerrada.
Ficam os livros e os documentos sob a responsabilidade do liquidante, Léo Wallace Cochrane Junior, RG 2.612.515 SSP/
SP, CPF 005.765.818-87, que caberá também, promover a baixa e cancelamento dos registros em todos os órgãos
competentes, deixando-os sempre à disposição para eventuais verificações, tanto dos acionistas, como da fiscalização
por parte dos órgãos de administração pública em geral, podendo para tais atos quanto necessário for, assinando e
requerendo o que for, tendo poderes ainda para efetuar todos os pagamentos decorrentes da presente liquidação e
responder por direito subsistentes mediante nomeação de procurador com fins específicos. Encerramento: A Ata foi lida
aprovada e assinada por todos os presentes. Data: SP, 01/03/2017. Mesa: Presidente - Léo Wallace Cochrane Jr;
Secretário - Luiz Vicente Barros Mattos Júnior. Acionistas Presentes: (aa). Mercedes de Arruda Botelho Simonsen; Cristiane
de Arruda Botelho Simonsen Ticoulat; Vanessa de Arruda Botelho Simonsen; Léo Wallace Cochrane Junior; Jorge Wallace
Simonsen Junior e Luiz Vicente Barros Mattos Júnior. Léo Wallace Cochrane Junior - Presidente. Luiz Vicente
Barros Mattos Jr. - Secretário. JUCESP nº 156.482/17-4 em 03/04/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Aos Acionistas e aos Diretores da Meribaspe Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. São Paulo - SP Opinião 
- Examinamos as demonstrações financeiras da Meribaspe Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. “Companhia”, 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resul-
tado, 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, compreendendo as políticas contábeis significativas 
e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Meribaspe Empreendi-
mentos SPE Imobiliários 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 aplicáveis às 
pequenas e médias empresas. Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasi-
leiras 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 financeiras”. 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 cum-
primos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de au-
ditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos - Auditoria dos valores 
correspondentes ao exercício anterior - Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2015, apresentados para fins de comparação, não foram anteriormente auditados por nós ou por quaisquer outros 
auditores independentes e, consequentemente, não expressamos uma opinião sobre eles. Responsabilidades da 
administração pelas demonstrações financeiras - A administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 
para as pequenas e médias empresas e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é 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 financeiras, 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. A administração da Companhia são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras - Nossos objetivos são obter segurança razoável de 
que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente 

1. Contexto operacional - A Meribaspe Empreendimentos Imobiliários SPE 
S/A foi constituída em 29 de abril de 2015, e tem como objeto específico 
o planejamento, a promoção, desenvolvimento, incorporação, construção, 
locação e especialmente a venda do empreendimento imobiliário que será 
desenvolvido nos imóveis objetos das matrículas nº 1.835, 31.536, 10.247, 
23.833, 21.389, 2.502, , e 112.456 todas registradas perante o 18º Oficial de 
Registro de Imóveis de São Paulo, e ainda o imóvel situado nesta Capital à 
Pirajussara nº79, Butantã. O endereço da sede da Companhia é na Rua Hun-
gria, nº 514 - 10º andar, conjunto 102, sala 25, Jardim Europa, CEP 01455-
000, São Paulo - SP. 2. Apresentação das demonstrações financeiras e 
principais práticas contábeis - A demonstração financeira foi elaborada de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que incluem os princí-
pios contábeis previstos na legislação societária brasileira, em consonância 
com a Lei nº 6.404/76, bem como alterações introduzidas com o advento da Lei  
nº 11.638/07 e Lei 11.941/09, nos pronunciamentos, orientações e instru-
mentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), espe-
cificamente o CPC para Pequenas e Médias Empresas (PME), deliberados 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A emissão das demons-
trações financeiras foi autorizada pela diretoria em 10 de março de 2017. 
3. Resumo das principais prátricas contábeis - a. Apropriação das re-
ceitas, custos e despesas - A Companhia encontra-se em fase de desen-
volvimento do empreendimento imobiliário, portanto não apresenta receitas 
da atividade fim, somente custos de construção e despesas com materiais 
de consumo, necessárias a sua constituição e manutenção, bem como re-
ceitas financeiras as quais foram reconhecidas conforme o regime contábil 
da competência do exercício. b. Instrumentos financeiros - A Companhia 
determina a classificação inicial de seus instrumentos financeiros no reco-
nhecimento inicial sob as seguintes categorias: mensurados a valor justo por 
meio do resultado, empréstimos e recebíveis e passivo financeiro registrado 
ao custo amortizado, conforme determinado pelo CPC. (i) Ativos financei-
ros mensurados a valor justo por meio do resultado - Um ativo financeiro 
é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classifica-
do como mantido para negociação e seja designado como tal no momento 
do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor 
justo por meio do resultado se a Companhia gerencia tais investimentos e 
toma decisões de compra e vendas baseadas em seus valores justos de 
acordo com a gestão de riscos e estratégia de investimentos. Ativos finan-
ceiros 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. (ii) Empréstimos e recebíveis - Empréstimos e re-
cebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que 
não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmen-
te pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. 
Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos 
pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos 
de qualquer perda por redução ao valor recuperável. (iii) Passivos finan-
ceiros registrados ao custo amortizado - Os títulos de dívida emitidos e 
passivos subordinados inicialmente na data em que são originados. Todos 
os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de 
negociação na qual o Grupo se torna uma parte das disposições contratuais 
do instrumento. 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. c. Estoques - Os estoques 
são compostos pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O 
custo dos estoques é composto pelo valor do terreno adquirido para incorpo-
ração imobiliária acrescido dos gastos com construção e encargos financei-
ros oriundos da aquisição do imóvel. d. Redução ao valor recuperável - Os 
valores contábeis dos estoques são revistos a cada data de apresentação 
das demonstrações financeiras para apurar se há indicação de perda no 
valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do 
ativo é determinado. Uma perda por redução ao valor recuperável é reco-
nhecida caso o valor contábil exceda o valor recuperável estimado. Perdas 
de valor são reconhecidas no resultado. e. Passivo circulante - Compostos 
pelas obrigações fiscais, comerciais e societárias, registradas pelos valores 
conhecidos e/ou calculáveis acrescidos dos encargos financeiros, quando 
aplicáveis e ajustados a valor presente pela taxa efetiva de juros. f. Imposto 
de renda e contribuição social - As provisões de imposto de renda e con-
tribuição social sobre lucro fiscal são calculadas pelo regime de tributação 
do lucro real ou por opção recolhimento por estimativa. No lucro real as 
alíquotas de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido são 
de 15% e 9%, respectivamente. A partir de 2015 a Companhia optou pelo 
regime de tributação Lucro Presumido. 4. Caixa e equivalente de caixa - 
Contemplam numerários em caixa, saldos em bancos e aplicações financei-
ras de liquidez imediata, conforme composição abaixo:
Descrição 31/12/2016 31/12/2015
Caixa e bancos  15.600 27.245
Aplicações financeiras (i)      833.726                  -
Total      849.326        27.245
(i) Tais aplicações referem-se a aplicação DI do Itaú - Soberano DI LP FICFI 
no valor de R$ 833.726. Estas tratam-se de aplicação de curto prazo, de alta 
liquidez e prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa, 
sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. A remuneração destes 
investimentos está atrelada ao Certificado de Depósito Interbancário (DI). 5. 
Estoques de imóveis - • Tipo de projeto: Uso Misto; • Localidade: São Paulo/
SP; • Data de início do projeto: Nov/2015; • Início da obra:  Abril/2018; • Tem-
po de duração da construção do projeto: 24 meses. • Percentual que já foi 
construído do projeto: 0%; • Data prevista de entrega do projeto: Março/2020. 
Descrição 31/12/2016
Terrenos para incorporações 42.612.000
Impostos e taxas 2.064.376
Empreendimento 1.097.785
Total 45.774.161
A intenção da administração é a de venda do imóvel, por essa razão o man-
tém contabilizado como estoque. O valor dos estoques é avaliado anual-
mente para fins de redução ao valor recuperável (impairment). A avaliação 
é efetuada através de laudos específicos preparados por especialistas do 
setor imobiliário e que levam em conta a expectativa dos resultados futuros 
a serem obtidos com o empreendimento imobiliário. Com base no laudo de 
avaliação, a administração analisou a recuperabilidade do ativo e não identi-
ficou indicadores de perda. 6. Adiantamentos para aquisição de terrenos 
- Em 24/11/2015 foram adquiridos terrenos por Instrumento Particular de 

Ativo Notas 31/12/2016      31/12/2015
   Não auditado
Ativo circulante
Caixa e equivalente de caixa 4 849.326 27.245
Adiantamento para aquisição de terrenos 6 - 5.019.700
Adiantamento a fornecedores  11.224 -
Impostos a recuperar  239 -
Despesas antecipadas 7                  -             78.050
Total do ativo circulante  860.789 5.124.995
Estoque de imóveis 5 45.774.161 -
Total do ativo não circulante  45.774.161                      -
Total do ativo  46.634.950        5.124.995

Demonstrações de resultados
 Notas 31/12/2016      31/12/2015
   Não auditado
Despesas administrativas 9 (113.381) -
Despesas tributárias  (2.792) (344)
Despesas financeiras 10.a (1.182) (27)
Receitas financeiras 10.b 4.865 -
Resultado operacional      (112.490)                 (371)
Prejuízo do exercício      (112.490)                 (371)

Demonstrações de resultados abrangentes
 31/12/2016     31/12/2015
 Não auditado
Prejuízo do exercício    (112.490)                (371)
Resultado abrangente total    (112.490)                (371)

Demonstrações do fluxo de caixa-Método indireto
 31/12/2016 31/12/2015
  Não 
Fluxo de caixa das atividades operacionais  auditado
Prejuízo do exercício (112.490) (371)
Ajustes para reconciliar o resultado
 do exercício como caixa liquido gerado
 pelas atividades operacionais
(Aumento) diminuição de ativos
Adiantamento para aquisição de terrenos 5.019.700 (5.019.700)
Despesas antecipadas 78.050 (78.050)
Adiantamento a fornecedores (11.224) -
Estoque de Imóveis (45.774.161) -
Impostos a recuperar (239) -
Aumento (diminuição) de passivos
Obrigações tributárias (2.948) 4.666
Contas a pagar           1.880                -
Caixa utilizado nas atividades operacionais (40.801.432) (5.093.455)
Fluxo de caixa das atividades 
 de financiamento
Integralização de capital  41.623.513 5.120.700
Caixa proveniente das (utilizado nas)
 atividades de financiamento  41.623.513 5.120.700
Aumento/ (redução) líquido de
 caixa e equivalente de
 caixa no final do exercício       822.081 27.245
Variação em caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 27.245 -
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício       849.326      27.245
Aumento/ (redução) líquido de caixa e 
 equivalente de caixa no final do exercício       822.081      27.245

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
               Capital social         Prejuízos
 Capital   acumu- 
        Social A integralizar       lados           Total
Subscrição do capital 
 social - 29/04/2015 1.000 (1.000) - -
Aumento do
 capital social 5.999.000 (5.999.000) - -
Capital integralizado - 5.120.700 - 5.120.700
Prejuízo do exercício                  -                       -          (371)            (371)
Saldo  31/12/2015 
(não auditado) 6.000.000 (879.300) (371) 5.120.329
Aumento do 
 capital social 54.000.000 (54.000.000) -
Capital integralizado - 41.623.513 - 41.623.513
Prejuízo do exercício                  -                       -   (112.490)     (112.490)
Saldo 31/12/2016 60.000.000     (13.255.787)   (112.861) 46.631.352

Meribaspe Empreendimentos Imobiliários SPE S.A.
CNPJ/MF nº 22.348.203/0001-06

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

Passivo Notas 31/12/2016       31/12/2015
   Não auditado
Passivo circulante
Obrigações tributárias  1.718 4.666
Contas a pagar            1.880                       -
Total do passivo circulante  3.598 4.666
Patrimônio líquido
Capital 8.a 60.000.000 6.000.000
(-) Capital social a integralizar 8.b (13.255.787) (879.300)
Prejuízos acumulados       (112.861)                 (371)
Total do patrimônio líquido   46.631.352        5.120.329
Total do passivo e patrimônio líquido   46.634.950        5.124.995

Nota explicativa às demonstrações financeiras (Em Reais)
Compromisso de Compra e Venda de Imóvel e Outras Avenças celebrados 
com a Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para 
Saúde Ltda. Os valores pagos a título de sinal foram contabilizados como 
adiantamento para aquisição de terrenos. Em 2016, após o cumprimento 
das cláusulas resolutivas dos contratos tais valores foram transferidos para  
rubrica de Estoque. Os imóveis adquiridos serão utilizados para o desenvol-
vimento de um empreendimento imobiliário, na qualidade de incorporadora, 
nos termos da Lei Federal n.º 4.591/1964 . 7. Despesas antecipadas - Cor-
respondem as despesas jurídicas (R$ 76.065) e de incorporação (R$ 1.985) 
relacionadas aos imóveis adquiridos pelas investidas. Em 2016 as mesmas 
foram incorporadas aos custo de construção após o cumprimento das cláu-
sulas resolutivas do contrato. 8. Patrimônio líquido - a. Capital Social - O 
capital social da Sociedade em 29 de Abril de 2015 era de R$ 1.000 (mil re-
ais) em moeda corrente nacional totalmente integralizado, representado por 
1.000 (mil) quotas com valor nominal unitário de R$ 1,00 (um real), sendo 
distribuídas, respeitada a proporção de participação dos sócios, SDI Desen-
volvimento Imobiliário Ltda, Alexandre Ferreira de Abreu Pereira e Dario de 
Abreu Pereira Neto no capital social da sociedade. Em novembro de 2015 a 
sócia SDI Desenvolvimento Imobiliário Ltda retirou-se da sociedade ceden-
do e transferindo 900 quotas totalmente subscritas e integralizadas para a 
Tellus IV Participações S/A. Na mesma data o sócio Dario de Abreu Pereira 
Neto retirou-se da sociedade cedendo e transferindo 50 quotas totalmente 
subscritas e integralizadas para a Tellus IV Participações S/A. Na mesma 
data o sócio Alexandre Ferreira de Abreu Prereira retirou-se da sociedade 
cedendo e transferindo 50 quotas totalmente subscritas e integralizadas da 
seguinte forma: 49 quotas para a Tellus IV Participações S/A e 01 quota 
para SDI Administração de Bens Ltda. Na mesma data tendo em vista me-
lhor atender aos interesses sociais, houve a transformação do tipo jurídico 
da Sociedade, de sociedade empresaria limitada para sociedade anônima 
de capital fechado.  Foi aprovada a conversão das 1.000 (um mil) quotas 
representativas do capital social da Sociedade em 1.000 (um mil) ações. Na 
mesma data as acionistas decidem aumentar o capital social da Companhia 
no montante de R$ 5.999.000 (cinco milhões, novecentos e noventa e nove 
mil reais), passando para R$ 6.000.000 (seis milhões de reais) mediante 
a emissão de 5.999.000 (cinco milhões, novecentas e noventa e nove mil) 
novas Ações ordinárias, totalmente subscritas e integralizadas. Em julho 
de 2016 as acionistas decidem aumentar o capital da Companhia de R$ 
6.000.000 (seis milhões de reais) para R$ 60.000.000 (sessenta milhões 
de reais), mediante a emissão de 54.000.000 (cinquenta e quatro milhões 
) novas Ações ordinárias, totalmente subscritas  a serem integralizadas em 
moeda corrente nacional. A composição acionária em 2016 está abaixo re-
presentada: 
Acionista  Nº. Ações Participação (%)
SDI Administração de Bens Ltda. 60.000  0,10
Tellus IV Participações S.A 59.940.000                    99,90
Total 60.000.000                    100%
g. Capital à integralizar
Descrição   31/12/2016 31/12/2015
SDI Administração de Bens Ltda (13.256) (879)
Tellus IV Participações S.A. (13.242.531)   (878.421)
Total (13.255.787)   (879.300)
a. Destinação do lucro - O lucro líquido terá as seguintes destinações, 
conforme estatuto social da Sociedade: • 5% serão aplicados antes de qual-
quer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 
a 20% do capital social; • Uma parcela será destinada ao pagamento do 
dividendo obrigatório ao acionistas, que não poderá em qualquer caso, ser 
inferior a 25% do apurado no exercício. 9. Despesas administrativas - As 
composições das despesas administrativas e gerais estão distribuídas da 
seguinte forma:
Descrição 31/12/2016
Serviços de Terceiros  (37.369)
Anúncios e publicações  (56.415)
Contribuição sindical patronal (6.771)
Fretes e carretos (6.097)
Fotocópias (3.156)
Despesas com cartório (2.120)
Outras despesas         (1.453)
Total     (113.381)
10. Resultado Financeiro - A composição das despesas e receitas finan-
ceiras nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 é a 
seguir demonstrada: 
a. Despesas financeiras / Descrição 31/12/2016 31/12/2015
Juros e multa  (962) -
IOF/IOC (76) -
Outras despesas operacionais            (144)              (27)
Total         (1.182)              (27)
h. Receitas financeiras / Descrição 31/12/2016
Receita de aplicação financeira          4.865
Total          4.865
11. Imposto de renda e contribuição social - A Companhia optou pelo 
lucro real como regime de tributação nos exercícios de 2016, considerando 
que foram apurados prejuízos fiscais nestes exercícios, não houve base de 
cálculo para IRPJ e CSLL, gerando um crédito tributário potencial de R$ 
38.247 que poderá ser compensado com lucros apurados em exercícios 
subsequentes respeitando os limites estabelecidos na legislação vigente. 
12. Cobertura de seguros - A Companhia adota a política de contratar co-
bertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considera-
dos suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de 
sua atividade. Porém, devido a desapropriação do imóvel, a administração 
entende que não há mais a necessidade de contratação de seguro. 13. Con-
tingências - A Administração da Companhia não tem conhecimento de ne-
nhum ativo ou passivo contingente a ser registrado em 31 de dezembro de 
2016. 14. Partes relacionadas - São partes relacionadas os controladores 
da Companhia, informados na Nota Explicativa no 8, bem como as empresas 
que fazem parte do grupo societário dos controladores. Adicionalmente, a 
Companhia identificou as seguintes pessoas físicas ou jurídicas como par-
tes relacionadas: • IDS GP, LLC; • Camon I LP; • Camon II LP; • Camon III 
LP; • Tellus IV Participações S.A.; • SDI Administração de Bens Ltda.;• Arthur 
José de Abreu Pereira; • André Ferreira de Abreu Pereira; • Alexandre Ferrei-

ra de Abreu Pereira; • Dario de Abreu Pereira Neto;• Narciso Manuel Afonso 
Marques da Silva; O estatuto social da Companhia não prevê remuneração 
para a sua diretoria e nem para os membros do conselho de administra-
ção. 15. Instrumentos financeiros - A Sociedade mantém operações com 
instrumentos financeiros. A Administração destes instrumentos é efetuada 
por meio de estratégias operacionais e controles internos visando liquidez, 
rentabilidade e segurança. A contratação de instrumentos financeiros com o 
objetivo de proteção é feita por meio de uma análise periódica da exposição 
ao risco que a Administração pretende cobrir, o qual é aprovado pela Admi-
nistração para aprovação e operacionalização da estratégia apresentada. A 
política de controle consiste em acompanhamento permanente das condi-
ções contratadas versus condições vigentes no mercado. A Sociedade não 
efetua aplicações de caráter especulativo em derivativos ou em quaisquer 
outros ativos de risco. As operações da Sociedade estão sujeitas aos fatores 
de riscos descritos a seguir: a. Considerações sobre riscos - (i) Risco de 
crédito - A Sociedade restringe a exposição a riscos de crédito associados 
à caixa e equivalentes de caixa, efetuando seus investimentos em institui-
ções financeiras avaliadas como de primeira linha e com remuneração em 
títulos de curto prazo. b. Valorização dos instrumentos financeiros - Os 
valores de mercado dos principais instrumentos financeiros ativos e passi-
vos são substancialmente equivalentes aos valores contábeis.
                                   31/12/2016                               
 Valor  Passivo ao 
 através do Empréstimos custo 
Ativo  resultado      recebíveis amortizado       Total
Caixa e equivalente 
 de caixa  849.326  -  - 849.326
Adiantamento a 
 fornecedores                -             11.224                   -   11.224
Total    849.326                      -                    - 860.550
Passivo
Contas a pagar                -                      -           1.880     1.880
Total                -                      -           1.880     1.880
Ativo                                   31/12/2015                               
Caixa e equivalente 
 de caixa 27.245 -  - 27.245
Adiantamento para
 aquisição de terrenos                -       5.019.700                - 5.019.700
Total      27.245       5.019.700 - 5.046.945
Os valores justos informados não refletem mudanças futuras na economia, 
tais como taxa de juros e alíquotas de impostos e outras variáveis que pos-
sam ter efeito sobre sua determinação. Os seguintes métodos e premissas 
foram adotados na determinação do valor justo: (i) Caixa e equivalente de 
caixa - Foram definidos como ativos mensurados ao valor justo por meio 
do resultado, sendo o valor idêntico ao valor contábil em virtude do curto 
prazo de vencimento dessas operações. (ii) Adiantamentos a fornecedores 
e Adiantamento para aquisição de terrenos - Foram classificados como 
empréstimos e recebíveis e mensurados pelo método do custo amortizado. 
Contas a pagar - Foram registrados pelo método do custo amortizado.

Arthur José de Abreu Pereira – Diretor
José Carlos Moraes Pinto – Contador – CRC 1SP 061.813/O-2

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
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 financeiras. 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 financeiras, 
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. • 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 in-
certeza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras 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, even-
tos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos 
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com 
o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração

 
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 março de 2017
KPMG Auditores Independentes Ederson Rodrigues de Carvalho
CRC 2SP014428/O-6 Contador CRC 1SP199028/O-1

Brasil deve seguir 
convenções; ex-ministro 

defende reforma trabalhista
O diretor da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Peter Poschen, defendeu na Câmara dos 
Deputados, que o Brasil siga as mais de 80 convenções da OIT ratifi cadas pelo País que estão em vigor, 
entre elas as Convenção 98 e 154, sobre negociação coletiva

Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), Peter Poschen.
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o estariam sendo atingidos para compensar 

essa “política econômica profundamente 
equivocada”. 

Os equívocos, em sua visão, incluiriam 
uma política cambial errada, impedindo a 
exportação e destruindo o emprego no País, 
e taxas de juros elevadas, que impediriam o 
investimento. Conforme ele, “fragilizar a rela-
ção de trabalho” não provocará um aumento 
da efi ciência e da produtividade da economia 
brasileira. “A chaga deste País não é um tra-
balhador reivindicar direitos, mas os milhões 
de trabalhadores que trabalham sem carteira 
assinada”, acrescentou.

Na audiência, o 1º vice-presidente do TRT 
da 3ª Região, desembargador Ricardo Antônio 
Mohallem, defendeu a reforma. “A legislação 
do trabalho no Brasil está esclerosada”, opinou. 
“Ela retira do empregador a possibilidade de 
gerir seu empreendimento de acordo com 
sua necessidade de custos”, disse. “Ela cria 
empecilhos para a administração sadia de uma 
empresa, por exemplo, em relação ao intervalo 
para refeição, aos turnos ininterruptos de 
revezamento”, complementou.

Na visão dele, existe uma indústria de ações 
trabalhistas no País, e mesmo trabalhadores 
que receberam todos os seus direitos entram 
com ações na Justiça. O desembargador de-
fendeu a prevalência das negociações coletivas 
para lidar com o problema. Além disso, Mohal-
lem sugeriu a revitalização de comissões de 
conciliação prévias para lidar com os confl itos 
trabalhistas (Agência Câmara).

um passivo oculto”, afi rmou. O ex-ministro 
chamou a atenção para o alto número de 
processos trabalhistas na Justiça. “Temos uma 
legislação insegura”, ressaltou. “E um sistema 
jurídico inseguro é imprestável”, completou. 
Ele defendeu que o Congresso promova a 
adaptação da legislação trabalhista para um 
mundo pós-industrial e para a automação 
que atingiu o mercado de trabalho. Segundo 
o ex-ministro, a CLT, de 1943, foi feita para 
uma época industrial.

O ex-ministro do Trabalho do governo 
Dilma Rousseff, Miguel Rossetto, por sua vez, 
acredita que “o que impede o empregador 
de gerar emprego não é a legislação traba-
lhista”, já que há dois anos havia geração 
de emprego, com a mesma legislação. Para 
ele, é a política econômica errada o grande 
empecilho para a geração de emprego. Na 
sua opinião, os direitos dos trabalhadores 


