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‘A riqueza não se 
mede pelos bens que 
se possui, mas sim 
pelo bem que se faz”.
Miguel de Cervantes (1547/1616)
Escritor Espanhol

BOLSAS
O Ibovespa: -0,44% Pontos: 
64.861,92 Máxima de +0,44% : 
65.436 pontos Mínima de -0,72% 
: 64.679 pontos Volume: 7,64 
bilhões Variação em 2017: 7,7% 
Variação no mês: -0,19% Dow 
Jones: -0,1% Pontos: 20.975,09 
Nasdaq: 0% Pontos: 6.025,20 
Ibovespa Futuro: -0,39% Pontos: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1736 Venda: R$ 3,1741 
Variação: +0,69% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,25 Venda: R$ 3,35 
Variação: +0,8% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1841 Venda: R$ 
3,1847 Variação: +0,86% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1330 
Venda: R$ 3,3200 Variação: 
+0,91% - Dólar Futuro (maio) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 11,14% ao 
ano. - Capital de giro, 14,16% ao ano. 
- Hot money, 1,61% ao mês. - CDI, 
11,13% ao ano. - Over a 11,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.264,20 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,24% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 129,000 
Variação: +0,78%.

Cotação: R$ 3,1765 Variação: 
+0,84% - Euro (17h28) Compra: 
US$ 1,0906 Venda: US$ 1,0907 
Variação: -0,19% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,4590 Venda: R$ 
3,4610 Variação: +0,41% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,3700 
Venda: R$ 3,6230 Variação: 
+0,83%.

65.680 Máxima (pontos): 66.315 
Mínima (pontos): 65.475. Global 
40 Cotação: 918,289 centavos 
de dólar Variação: +0,66%.

A produção industrial 
cresceu de forma in-
tensa e disseminada 

em março em relação a feve-
reiro, conforme avaliação da 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). O índice de 
evolução, que registrou 54,8 
pontos, é o maior para o mês 
desde 2011. Apesar da alta, o 
setor continuou reduzindo as 
vagas de trabalho – o indica-
dor de evolução do emprego 
chegou a crescer, mas fi cou 
abaixo dos 50 pontos (47,5 
pontos). As informações 
fazem parte da pesquisa 
Sondagem Industrial. O levan-
tamento foi realizada entre os 
dias 3 e 17 deste mês e ouviu 
2.339 empresas.

     

Produção industrial
é a maior para o mês
de março desde 2011

De acordo com os dados, a 
indústria operou, em média, com 
65% da capacidade instalada, 
uma alta de 2 pontos percentuais 
(pp) na comparação com feve-
reiro. Foi o primeiro crescimento 
da utilização da capacidade 
instalada (UCI) após três meses 
consecutivos em 63%. “Apesar 
do aumento no indicador, a 
ociosidade na indústria conti-
nua elevada”, destacou a CNI. 
Já a utilização da capacidade 
instalada efetiva em relação ao 
usual cresceu 3,5 pontos frente 
a fevereiro e atingiu 41,2 pontos 
– maior alta no indicador desde 
abril de 2010. 

Os estoques permaneceram 
estáveis, com índice de evolu-
ção em 49,1 pontos em março, 

próximo da linha de 50 pontos. 
Além disso, eles se mantive-
ram perto do planejado pelas 
empresas, cujo indicador foi 
de 50,3 pontos no mês passa-
do. “O ranking de problemas 
enfrentados pela indústria 
no trimestre manteve-se inal-
terado frente ao do último 
trimestre de 2016. A elevada 
carga tributária foi apontada 
como o principal problema, 
com 48,1% das assinalações. 
A falta de demanda, apontada 
por 40,4% das empresas, foi 
o segundo maior desafi o para 
as empresas, e a taxa de juros 
elevada se manteve na terceira 
posição, assinalada por 24,2% 
dos entrevistados”.

Todos os índices de expec-

O índice de evolução, que registrou 54,8 pontos, é o maior para o mês desde 2011.

tativas cresceram em abril na 
comparação com março. O 
indicador de demanda teve o 
segundo aumento consecutivo 
e atingiu 56,2 pontos. O índice 
de expectativa de compras 
de matérias-primas registrou 

53,7 pontos em abril, o maior 
valor desde maio de 2014. O 
indicador de quantidade ex-
portada atingiu 54 pontos e foi 
o maior desde agosto de 2013, 
sinalizando perspectivas de 
crescimento nas vendas para 

o mercado externo.
A confederação reforçou 

que a intenção de investimen-
tos no setor continua melho-
rando, embora o indicador se 
mantenha abaixo da linha de 
50 pontos (ABr).

São Paulo - Centrais sindi-
cais e movimentos sociais já 
dão como certa a adesão de 
diversas categorias na parali-
sação convocada amanhã (28), 
contra as reformas propostas 
pelo presidente Michel Temer 
no Congresso Nacional. As 
reformas da Previdência e 
trabalhista são os principais 
alvos. Na capital paulista, 
metroviários, motoristas de 
ônibus e professores aderiram 
à chamada greve geral e devem 
parar durante todo o dia. 

O Sindicato dos Metroviários 
e o dos Motoristas e Trabalha-
dores em Transporte Rodoviá-
rio Urbano prometem uma 
paralisação geral durante o dia. 
Os metroviários prometerem 
parar durante 24 horas, mas 
não divulgaram se a paralisa-
ção vai atingir todo o sistema 
de trem e metrô. A Apeoesp 
afi rmou que os professores da 
rede estadual vão paralisar suas 
atividades, assim como os ser-
vidores municipais. Para estes, 
o prefeito João Doria afi rmou 
que o Executivo vai descontar 
o dia parado na folha de paga-
mento daqueles que aderirem 
à manifestação.

A taxa de desemprego na 
região metropolitana de São 
Paulo chegou a 18,5% em 
março, segundo levantamento 
divulgado ontem (26) pela 
Fundação Seade e pelo Diee-
se. Em fevereiro o índice era 
17,9%. Os mais de 2 milhões 
de pessoas sem trabalho na 
Grande São Paulo representam 
um crescimento de 18,1% em 
relação a março do ano passa-
do, quando havia 1,75 milhão 
de desocupados. 

No município de São Paulo, o 
índice de desemprego chegou 
a 17,5% em março, no Grande 
ABC, fi cou em 19,2% e na região 
de Guarulhos e Mogi das Cruzes 
é de 20,1%. A construção civil 
foi o setor que, mais fechou 
postos de trabalho em 12 meses 
proporcionalmente, com o cor-
te de 65 mil vagas entre março 
de 2016 e o mesmo mês deste 
ano, o que representa 10% do 
total de ocupados no ramo. 

A indústria da transformação 
eliminou 87 mil postos no perío-
do (retração de 6,4%) e o setor 
de serviços fechou 83 mil vagas 
(redução de 1,5%). As reduções 
foram parcialmente compen-
sadas pela geração de 100 mil 
novos empregos no comércio 
de reparação de veículos, um 

Cerca de 2 milhões de pessoas 

estão sem trabalho na

Grande São Paulo.

Mosquitos de laboratório
A Fiocruz soltou milhares de 

mosquitos Aedes aegypti em Ni-
terói, ontem (26), com objetivo 
de combater os vírus da dengue 
e da chikungunya. Os insetos 
foram inoculados com a bactéria 
Wolbachia e a expectativa é que 
eles infectem outros mosquitos, 
que fi carão estéreis, o que acar-
retará, aos poucos, na redução da 
população.

Brasília - O chefe de estudos 
tributários e aduaneiros da 
Receita Federal, Claudemir 
Malaquias, afi rmou ontem (26), 
que os valores da arrecadação 
nos primeiros três meses do 
ano oscilaram devido ao peso 
da declaração de ajuste do setor 
fi nanceiro, mas avaliou que as 
receitas estão praticamente 
no mesmo patamar do mesmo 
período de 2016. No primeiro 
trimestre do ano, a arrecadação 
federal chegou a R$ 328,744 
bilhões, com alta real de apenas 
0,08% em relação ao mesmo 
período de 2016.

Ao falar do comportamento 
da arrecadação em 12 meses 
até março, apesar de ainda 
ser negativo em 0,82%, é sa-
tisfatório diante do atual ciclo 
econômico. Inicialmente, Mala-
quias chegou a considerar esse 
desempenho “extremamente 
satisfatório”, mas voltou atrás 

Chefe de estudos tributários, 

Claudemir Malaquias.

Prefeitura fará 
recapeamento 
de 23 vias 

São Paulo - O prefeito de 
São Paulo, João Doria (PSDB), 
anunciou ontem (26), que o 
governo municipal fará o re-
capeamento de 23 vias - ruas e 
avenidas - da cidade, em cerca 
de 286 mil metros quadrados. O 
projeto, chamado de Programa 
Asfalto Novo, terá recursos 
federais e também apoio de 
empresas privadas. A previsão 
é de que as obras tenham início 
em maio. 

Receberão a ação vias das 
Prefeituras Regionais de Guaia-
nases e Itaim Paulista, na zona 
leste; Jaçanã/Tremembé, Vila 
Maria/Vila Guilherme, Santana/
Tucuruvi e Pirituba/Jaraguá, 
na zona norte; Pinheiros, na 
zona oeste; Santo Amaro, na 
zona sul; e Sé, na região cen-
tral. O programa deverá ser 
expandido a partir do segundo 
semestre, com R$ 210 milhões 
vindos do fundo de multas do 
Município.

De acordo com a Prefeitura, 
27 empresas investirão cerca 
de R$ 20 milhões na execução 
das obras, fornecendo cami-
nhões para o transporte dos 
materiais e da massa asfáltica, 
mão de obra, logística, entre 
outros itens (AE).

O STF decidiu ontem (26), 
por 9 votos a 1, que as univer-
sidades públicas podem cobrar 
taxas e mensalidades pelo 
oferecimento de cursos de pós-
graduação lato sensu, aqueles 
que têm caráter de especializa-
ção e, ao fi nal, dão direito a um 
certifi cado, e não a um diploma, 
como no caso de mestrados e 
doutorados. A autorização foi 
concedida em um recurso da 
Universidade Federal de Goiás 
contra decisão do TRF1, que 
havia proibido a instituição de 
cobrar mensalidade por um 
curso de especialização em 
direito constitucional.

O ministro Edson Fachin, 
relator do tema, entendeu 
que a Constituição de fato 
veda as universidades públicas 
de cobrarem por atividades 
relacionadas à manutenção 
e ao desenvolvimento do en-
sino. Para ele, porém, essas 

Ministro Edson Fachin, relator do tema.
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Universidades públicas podem cobrar 
por cursos de especialização

inclusive com a universidade 
podendo ter cursos de extensão 
gratuitos, em alguns casos, e 
cobrados, em outros casos”, 
destacou Cármen Lúcia.

Em geral, os ministros a favor 
da cobrança, alguns dos quais 
lecionam no ensino superior, 
destacaram a situação real de 
precariedade das universida-
des públicas, que carecem de 
orçamento para manter até 
mesmo os cursos de graduação, 
mas não têm mecanismos legais 
que permitam receber contri-
buições e doações da iniciativa 
privada. “Precisamos utilizar a 
inteligência criativa e pensa-
mento original para melhorar 
o sistema de universidade pú-
blica no Brasil. Como dinheiro 
não nasce em árvore, qualquer 
fonte legítima, transparente, 
de dinheiro, é a meu ver bem-
vinda”, disse o ministro Luís 
Roberto Barroso (ABr).

instituições têm autonomia 
para defi nir as especializações 
lato sensu como cursos de 
extensão, separadas de suas 
atividades principais de ensino 
e realizadas em parceria com a 
sociedade civil, sendo, portan-
to, passíveis de cobrança.

Acompanharam o relator 
nove dos dez ministros presen-
tes no julgamento: Alexandre 

de Moraes, Luiz Fux, Rosa We-
ber, Luís Roberto Barroso, Dias 
Toffoli, Ricardo Lewandowski, 
Gilmar Mendes e Cármen Lúcia. 
O único a divergir foi o ministro 
Marco Aurélio Mello. Celso de 
Mello não participou.

“Não se está obrigando a 
que seja gratuito ou não se 
está obrigando ao pagamento. 
Apenas se está permitindo, 

Nível de arrecadação é 
negativo, mas satisfatório 

diante do ciclo

após ser questionado pelos 
jornalistas. Ele avaliou ainda 
que a recuperação da ativida-
de econômica ainda é muito 
lenta por conta da demora na 
retomada do mercado de tra-
balho. “Temos sinais positivos 
sendo detectados, mas ainda 
insufi cientes para reverter os 
resultados negativos arrecada-
ção”, completou (AE).

Centrais sindicais dão como certa 
grande adesão à greve geral amanhã

Na rede particular de ensino, 
os sindicatos que integram a 
Federação dos Professores do 
Estado de São Paulo, e repre-
sentam os professores, auxi-
liares e técnicos de ensino da 
rede privada, anunciaram que 
participarão da paralisação. Os 
metalúrgicos do ABC paulista 
também aprovaram a mobili-
zação para a greve geral. Além 
dessas categorias, entidades que 
representam bancários, moto-
boys, petroleiros e profi ssionais 
da saúde também comunicaram 
adesão à paralisação. 

A CUT e a Força Sindical 
divulgaram que todas as cate-
gorias profi ssionais vinculadas 
às entidades participarão do 
movimento. Sindicatos dos 26 
Estados aderiram à paralisação, 
entre eles trabalhadores dos 
transportes públicos, portuá-
rios, aeronautas, petroleiros, 
professores, metalúrgicos, 
químicos e bancários. A Força 
divulgou que, em São Paulo, 
vão parar ônibus, metrô e trens, 
além de metalúrgicos, químicos 
e trabalhadores da construção 
civil (AE).
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Metroviários e motoristas de transporte rodoviário urbano 

prometem paralisação geral.

Desemprego na Grande 
São Paulo chega a 18,5%

crescimento de 6,1%.
Nos últimos 12 meses, houve 

queda de 3,8% no número de 
trabalhadores assalariados na 
região metropolitana, que re-
presentavam, em março, 6,33 
milhões de empregados. 

O contingente de empregados 
com carteira assinada no setor 
privado caiu 5,2% no período 
e dos sem carteira subiu 6,3%. 
Os rendimentos médios dos 
assalariados caíram 5,3% em 
fevereiro na comparação com 
os valores verifi cados no mesmo 
mês de 2016. No ano passado, 
o salário médio na Grande São 
Paulo era de R$ 2.131, enquanto 
em fevereiro deste ano fi cou em 
R$ 2.018 (ABr).



OPINIÃO
Benefícios e malefícios 

da terceirização

Nas últimas semanas, 

muito se ouviu 

sobre a chamada 

lei da terceirização, 

sancionada pelo governo 

no fi m de março

Na prática, essa lei pas-
sou a permitir que as 
atividades-fi m, e não 

apenas as atividades-meio, 
possam ser terceirizadas. Por 
exemplo, uma universidade 
agora pode terceirizar também 
a contratação de professores, 
enquanto, antes, isso poderia 
ser feito apenas com serviços 
como alimentação e limpeza.

Mas o que isso represen-
ta para os cerca de 14,3 
milhões de trabalhadores 
terceirizados no Brasil? E 
para os empregadores, será 
que são só benefícios? O 
fato é que, da perspectiva da 
área de recursos humanos, a 
terceirização irrestrita não 
traz somente vantagens ao 
empregador e desvantagens 
ao empregado.

Com a diminuição da buro-
cracia, fi ca mais fácil para o em-
pregador fazer contratações e, 
assim, fomentar a geração de 
empregos – em especial para 
micro e pequenos empresários. 
Já nas médias, grandes empre-
sas e multinacionais, sabemos 
que existe uma gestão de 
headcount bastante rigorosa, 
que exige muitas aprovações 
para uma nova contratação, 
então a terceirização pode 
tornar a composição da equipe 
nesses casos mais ágil e menos 
burocrática.

Entretanto, os custos com 
funcionários não necessa-
riamente vão diminuir, pois, 
na terceirização, a empresa 
contratante arca com 100% 
do salário e dos encargos, além 
de benefícios e de uma taxa 
de administração que gira em 
torno de 15%. Outra questão 
que precisa ser analisada com 
cuidado pelo empregador é a 
rotatividade dos colaborado-
res, que tende a aumentar com 
a redução do vínculo emprega-
tício. Isso pode gerar perda de 
produtividade e engajamento 
e enfraquecer a cultura orga-
nizacional. 

Por fi m, o empregador pre-
cisa checar detalhadamente 
se a empresa contratada como 
terceira atende as exigências 
da lei, se possui um CNAE que 
permita alocação de pessoas e 
um bom fôlego fi nanceiro para 
arcar com eventuais passivos 
trabalhistas. O capital social 
deve seguir os requisitos da 
lei 13.429, que é dado pelo 
número de empregados – em 
empresas com até cem colabo-
radores, o capital mínimo é de 
R$ 100 mil.

Já da perspectiva dos fun-
cionários, alguns ganhos que a 
nova lei aporta estão relaciona-
dos à maior oferta de emprego 
e à legalização de todos que já 
trabalham como pessoa jurídi-
ca. Além disso, ao contrário do 
que muitos pensam, os direitos 
da CLT (como INSS, FGTS e 
aviso prévio) serão mantidos. A 
lei estabelece ainda que tanto 
a empresa contratante quanto 
a contratada têm responsa-
bilidade sobre as obrigações 
trabalhistas dos terceirizados. 
Assim, se a terceirizada não pa-
gar causas trabalhistas, quem 
paga é a contratante.

Por outro lado, a terceiriza-
ção também pode ter alguns 
efeitos negativos para os 
funcionários: corre-se o risco 
de enfraquecer o vínculo em-
pregatício com a companhia; 
benefícios como vale-refeição, 
vale-transporte e plano de 
saúde podem ser reduzidos. 
Porém devemos lembrar que 
quem determina o salário 
não é o empregador e, sim, 
o mercado, o que diminui 
manipulações unilaterais. No 
caso de terceirizar o atual PJ, 
como a cunha fi scal é menor, 
uma parte da redução pode ser 
incorporada ao salário, fato que 
exige muito cuidado na hora da 
contratação.

A verdade é que as empresas 
que aderirem à terceirização 
também precisam aderir às 
boas práticas e à ética, para 
que os direitos do trabalhador 
sejam preservados. 

Somente desta forma, todos 
os lados podem sair ganhando.

(*) - É especialista em gestão 
estratégica de pessoas, coach 

executiva e diretora da Emovere You 
(www.emovereyou.com.br).

Claudia Santos (*)
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A China lançou ontem (26) 
seu segundo porta-aviões, o 
primeiro construído totalmente 
nos estaleiros do país. A uni-
dade militar foi colocada em 
águas marítimas por volta das 
9h00 locais, com uma cerimônia 
ofi cial.

O porta-aviões, que recebeu 
o nome provisório de “Type 
001A”, segue os moldes do 
outro que a China já possui, 
chamado “Liaoning” e cujo 
casco fora fabricado na antiga 
União Soviética. 

O novo porta-aviões, por sua 
vez, foi produzido nos estaleiro 
de Dalian e precisará de cerca 
de dois anos para que seja total-
mente equipado e consiga fazer 
testes no mar. O porta-aviões 
terá propulsão convencional, e 

China lançou ao mar  seu primeiro porta-aviões

fabricado no país.

O Índice de Confi ança do 
Empresário do Comércio fi cou 
em 102,3 pontos em abril, 
2,1% a mais do que o resultado 
de março (99,9 pontos). Com 
o índice, a confi ança superou 
os 100 pontos em uma escala 
de 0 a 200, e voltou para a 
chamada zona de avaliação 
positiva (acima de 100 pon-
tos). Esta é a primeira vez, 
desde fevereiro de 2015, 
que o indicador fi ca na zona 
positiva.

Na comparação com março, 
a principal melhora é referen-
te às condições atuais (5,6%), 
devido ao aumento de pontos 
na avaliação sobre o setor 
(7,2%), sobre a economia 
(6%) e sobre seu próprio ne-
gócio (4,2%). Os empresários 
também estão mais otimistas 
(0,6%), devido a melhoras 
nas expectativas sobre a 
economia (0,8%), seu negócio 
(0,7%) e o setor (0,4%). 

Empresários estão mais otimistas com melhora 

nas expectativas sobre a economia brasileira,

o que refl ete no movimento do comércio.

Interrogatório 
de Lula em 
Curitiba é 
adiado por 
Moro

O juiz Sergio Moro, da 13ª 
Vara Federal de Curitiba, 
alterou ontem (26) a data do 
depoimento do ex-presidente 
Lula na ação penal da qual este 
é réu, no âmbito da Operação 
Lava Jato. A audiência, que 
estava marcada para o dia 3 de 
maio, foi adiada para o dia 10 
do mesmo mês.

A alteração havia sido solici-
tada pela Polícia Federal (PF). 
No requerimento enviado à 
Justiça Federal, o superinten-
dente regional da PF no Paraná, 
Rosalvo Ferreira Franco, pediu 
“mais tempo para realizar as 
tratativas com os órgãos de se-
gurança e de inteligência para a 
audiência que será realizada”.

A Secretaria de Segurança 
Pública do Paraná também 
havia enviado a Moro um re-
querimento com solicitação 
semelhante. O secretário res-
ponsável pela pasta, Wagner 
Mesquita de Oliveira, pediu que 
a oitiva de Lula fosse remar-
cada “tendo em vista notícias 
de possível presença de movi-
mentos populares em virtude 
da semana de comemoração 
do 1º de maio”.

No despacho publicado on-
tem, o juiz reconheceu a 
possibilidade de que “ocorram 
manifestações favoráreis ou 
contrárias ao acusado em 
questão, já que se trata de uma 
personalidade política, líder 
de partido e ex-presidente da 
República”. Moro ressaltou 
que tais manifestações são 
permitidas, desde que pacífi cas. 
“Havendo, o que não se espera, 
violência, deve ser controlada e 
apuradas as responsabilidades, 
inclusive de eventuais incitado-
res”, diz o texto (ABr). 

O Ministério da Educação (MEC) descredenciou 32 instituições 
de educação superior. As decisões foram publicadas ontem (26) 
no Diário Ofi cial da União. As instituições têm até 30 dias para 
apresentar recurso contra a decisão ao Conselho Nacional de 
Educação (CNE), órgão consultivo do MEC. As instituições e suas 
mantenedoras devem manter as atividades das secretarias para 
que sejam preservados e entregues os documentos acadêmicos 
de estudantes que já tiveram vínculos com elas.

Elas também terão prazo de 15 dias para publicar, em pelo 
menos dois jornais de grande circulação da região de cada uma, 
a decisão do descredenciamento pelo MEC, além de indicar 
telefone e local de atendimento para entrega de documentos e 
fornecimento de orientações.

São as seguintes as instituições descredenciadas

pelo MEC:

Instituto de Ensino Superior de Alphaville
Faculdade Tamoios
Faculdade de Ciências Humanas São Paulo
Faculdade de Ensino Unifi cado de Belo Horizonte
Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação 
de Goiânia
Faculdade São Paulo de Santos
Instituto Superior de Educação de Duque de Caxias
Faculdade Mafrense de Turismo e Ciências Humanas de Teresina
Faculdade do Centro-Oeste

Os moradores da pequena cidade 
de Bernards, no estado norte-
americano de Nova Jersey, choram 
a morte de um de seus habitantes 
mais ilustres, um carvalho que era 
considerado a árvore mais antiga 
dos Estados Unidos.

Com 600 anos de existência, a 
planta tinha mais que o dobro da 
idade de seu próprio país, fundado 
no dia 4 de julho de 1776, 240 anos 
atrás. A árvore fi cava no cemitério 
de uma igreja presbiteriana na ci-
dade e foi declarada morta após ter 
passado dois anos sem dar novas 
folhas. A operação de remoção 

começou na última segunda-feira 
(24), sob os olhares de curiosos, e 
foi concluída ontem (26). O carva-
lho tinha 30,48 metros de altura, 
5,48 de circunferência e ramos 
que chegavam a quatro metros de 
comprimento. 

Diz a lenda que George Washing-
ton fez um piquenique sob sua copa. 
Considerada ponto de referência 
para a comunidade local, a árvore 
deixou um herdeiro: um carvalho 
nascido da antiga planta, que agora 
ocupa o vazio deixado no cemitério 
e consola os moradores de Bernards 
(ANSA/COM ANSA).

Na atividade agrícola são 
187 mil pessoas, o que 
corresponde a 5,1% do 

total. Já na área não agrícola, 
são 9,6 milhões, ou 20% dos 
empregados. A contratação 
intermediária é utilizada para 
trabalho temporário. Os dados 
estão no suplemento Aspectos 
das Relações de Trabalho e Sin-
dicalização, divulgado ontem 
(26) pelo IBGE. 

As regiões Norte, com 22,7%, 
e Nordeste, com 22,4%, apre-
sentam os maiores índices de 
contrato via intermediário. A 
Região Sul tem o menor índice, 
de 16,6%. A contratação indire-
ta é maior entre os trabalhado-
res que recebem de meio a um 
salário mínimo, grupo em que 
20% têm esse tipo de relação de 
trabalho. A atividade com maior 
percentual de terceirização é a 
construção, com 28,3%, segui-

A atividade com maior percentual de terceirização

é a construção, com 28,3%.
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Quase 20% dos trabalhadores são 
contratados por intermediários

Os empregados contratados por intermediários no Brasil somam 9,8 milhões de pessoas, o que 
representa 18,9% do total de 51,7 milhões de empregados no país

6,9%. A grande maioria se diz 
satisfeito com as condições de 
trabalho, indicador que chega a 
70,7% do total de empregados. 
Do total, 6,2% se disse muito 
satisfeito e 5,5% insatisfeito, o 
que corresponde a 2,84 milhões 
de pessoas. 

Nesse quesito da pesquisa, o 
perfi l do empregado satisfeito 
com o trabalho é o de homem, 
branco, com 50 anos ou mais, 
curso superior completo que 
recebe cinco ou mais salários 
mínimos. Considerando a fai-
xa de rendimento, o índice de 
satisfação vai de 60,5% entre 
quem ganha até um quarto de 
um salário mínimo a 90% para 
quem ganha mais de cinco. Do 
total, 6,2% disseram trabalhar 
mais horas do que o acertado 
previamente e 4,3% disseram 
receber menos do que o com-
binado (ABr).

da pelos serviços, com 20,6%. 
Enquanto entre as pessoas 
brancas a contratação indireta é 
de 18,1%, entre pretas e pardas 
chega a 19,6%.

Nas atividades não agrícolas, 
30,4% das pessoas contratadas 

com intermediários são via em-
presa locadora de mão de obra 
e 64,7% por pessoa intermediá-
ria. No setor agrícola, as empre-
sas foram citadas por 41,1% das 
pessoas, “gato” ou empreiteiro 
por 46,3% e cooperativas, por 

Confi ança do comércio volta a fi car 
positiva ao atingir 102,3 pontos

As intenções de investi-
mentos também melhoraram 
(3,2%), com aumento na ex-
pectativa de contratação de 
funcionários (4,6%), nos inves-
timentos na empresa (3,1%) e 
na avaliação sobre os estoques 
(1,5%). Na comparação com 

abril de 2016, o Índice de 
Confi ança do Empresário do 
Comércio cresceu 27,7% com 
melhoras nas avaliações sobre 
a situação atual (65,3%), so-
bre o futuro (21,7%) e sobre 
as intenções de investimentos 
(16,1%) (ABr).

China lança seu 2º porta-aviões, o 
único fabricado no país

não nuclear, e levará o avião de 
combate Shenyang J-15. A apre-
sentação do novo equipamento 
da China ocorre em um momento 

de elevada tensão na Ásia, com 
trocas de ameaças entre os Es-
tados Unidos e a Coreia do Norte 
(ANSA/COM ANSA).

MEC descredencia 32 instituições
de educação superior

Faculdade Bandeirantes de Ciências Exatas e Humanas
Faculdade Paulista
Instituto Matão de Ensino Superior
Instituto de Ensino Superior do Nordeste
Faculdade Tancredo Neves
Faculdades Integradas Tibiriçá
Instituto de Filosofi a e de Teologia Paulo VI
Faculdade Madeira Mamoré
Instituto Superior de Educação do Alto São Francisco
Faculdade do Descobrimento
Faculdade Salesiana de Pindamonhangaba
Faculdade CBES
Faculdade da Cidade de São Gonçalo
Faculdade de Cascavel
Faculdade de Administração e Marketing de Brasília
Faculdade Nacional do Norte do Paraná
Faculdade de Ciências Administrativas
Instituto de Educação Superior de Barueri
Instituto Superior de Educação Balão Vermelho
Instituto Superior de Educação de Ibiúna
Instituto Superior de Teologia e Pastoral de Bonfi m
Faculdade de Comunicação Social Santa Efi gênia
Faculdade Vizcaya (ABr).

Morre a árvore mais velha dos EUA
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Precisamos de
Harry Potter?

Há 20 anos, na 

Inglaterra, J. K. Rowling 

lançava o primeiro 

livro de uma série que 

viria revolucionar o 

comportamento dos jovens 

em relação à leitura

Era ‘Harry Potter e a pedra 
fi losofal’. Uma medida do 
sucesso: estima-se que os 

sete títulos tenham vendido mais de 
650 milhões exemplares no mundo. 
Nas duas décadas que se passaram, 
nenhum outro personagem de fi cção 
mobilizou a atenção de crianças 
e adolescentes como o simpático 
bruxinho de óculos. 

A lembrança desse marco vem a 
calhar quando se comemorou o Dia 
Internacional do Livro (23 de abril), 
e ainda ganhamos alento com o avan-
ço observado pela recém-divulgada 
pesquisa Retratos da Leitura no 
Brasil baseada em dados de 2015. 
Realizado pelo Instituto Pró-Livro e 
instituto Ibope Inteligência, o estudo  
constata que o número de leitores 
cresceu seis pontos porcentuais em 
relação ao levantamento anterior, 
feito em 2011. 

Ainda assim, apenas 56% dos bra-
sileiros são considerados leitores, de 
acordo com os padrões da pesquisa 
– ou seja, ter lido ao menos um livro, 
inteiro ou em partes, nos três meses 
anteriores à consulta. Isso signifi ca 
que praticamente apenas metade 
da população lê. E, ainda assim,  
é possível questionar a qualidade 
dessa leitura: ao mesmo tempo em 
que a pesquisa detecta aumento na 
média de livros lidos (2,54), regis-
tra crescimento da quantidade de 

obras lidas apenas em parte (1,47), 
número maior do que o das obras 
consumidas até o fi m (1,06). 

Entre outras conclusões, os 
pesquisadores destacam um ponto 
importante, já conhecido, mas um 
tanto esquecido: o hábito de leitura é 
uma construção que vem da infância, 
bastante infl uenciada por terceiros, 
especialmente por mães e pais, além 
dos professores. Aqui respondemos 
à provocação do título. 

Os novos leitores não deveriam 
surgir ao sabor de fenômenos 
mercadológicos como Harry Potter 
e, sim, estimulados pelo exemplo 
que recebe nos lares, desde a mais 
tenra idade. Mesmo porque, o 
último fenômeno que pode ter se 
aproximado do sucesso alcançado 
por J. K. Rowling entre os jovens 
brasileiros, talvez tenha sido a onda 
dos best-sellers assinados por estre-
las do YouTube. 

Mas, sem desmerecer os jovens 
talentos da internet, é preciso 
lembrar que essa preferência nem 
sempre contribui para desenvolver 
a habilidade com as letras, passo 
importante para a boa comunicação 
e expressão – mesmo em meios 
digitais. Portanto, aos pais está 
reservado não apenas o papel de 
leitores exemplares como também 
o de orientadores, buscando títulos 
que despertem o gosto pela leitura 
e auxiliem na formação pessoal 
dos fi lhos. 

Só assim o próximo censo sobre 
hábitos de leitura poderá apresentar 
avanços mais substanciais.

(*) - É presidente do Conselho de 
Administração do CIEE, do Conselho 

Diretor do CIEE Nacional e da
Academia Paulista de História (APH).

Luiz Gonzaga Bertelli (*)

A - Medicina do Sono
Nos dias 12 e 13 de maio, a Associação Paulista de Medicina  (www.
apm.org.br) promove o XV Congresso de Medicina do Sono. Devido ao 
grande número de médicos inscritos nas outras edições, pela primeira 
vez será realizado no Centro de Convenções do Hotel Maksoud Plaza, 
e não na sede da Associação. O evento abordará temas como clínica 
geral, neurologia, pneumologia, psiquiatria e pediatria. A ênfase maior, 
segundo o presidente do congresso, Maurício da Cunha Bagnato, será 
nas novas terapêuticas dos distúrbios do sono objetivando a atualização 
no diagnóstico e tratamento das principais doenças do sono. Mais infor-
mações: (http://associacaopaulistamedicina.org.br/atualizacao-medica/
eventos).

B - Produção Comercial de Rãs
O curso ‘Criação de Rãs para Fins de Produção Comercial’ será rea-
lizado em São Paulo, nos dias 20 e 21 de maio, das 8h30 às 18h00. O 
evento é promovido pelo Instituto de Pesca, da Agência Paulista de 
Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura. O principal 
objetivo é capacitar interessados em ranicultura para planejar e iniciar 
implementação de cultivos comerciais de pequeno porte, abordando 
temas como a biologia do animal, manejo físico, sanitário e alimentar 
de ranários, reprodução e técnicas de indução hormonal, instalações, 
abate, processamento, comercialização e legislação. Informações no tel. 
3871-7583 ou pelo e-mail (claudia@pesca.sp.gov.br).  

C - Dia da Boa Ação
Imagine 10 milhões de pessoas em mais de 80 países praticando atos 
de gentileza em um único dia. Imaginou? Pois essa é a proposta do 
movimento colaborativo ‘A Corrente do Bem’, que está convidando os 
brasileiros a celebrarem o ‘Dia Mundial da Boa Ação’, amanhã (28). A 
ideia é mostrar que boas ações são simples, rápidas, divertidas e têm um 
enorme potencial de transformar a sociedade; ou seja, o impacto social 
de uma boa ação, de um gesto de carinho ou de uma gentileza gera um 
fator multiplicador de bem-estar social. Os voluntários do movimento 
colaborativo no Brasil, que participa pelo sétimo ano consecutivo da ação, 
querem inspirar mais de 1 milhão de brasileiros – marca conquistada 
nas edições de 2016 e 2015. A mobilização acontece no Facebook: (@
acorrentedobem).

D - Chocolate Personalizado
Considerado um dos melhores do mundo, o chocolate suíço conquista fãs 
de todas idades e gostos. Não há quem não se renda às delícias de cacau 
da terra dos Alpes. Mas uma experiência vem encantando ainda mais os 
visitantes do país: a possibilidade de produzir seu próprio bombom ou 
barra de chocolate, em um processo totalmente personalizado. Essa é a 
proposta da fábrica Aeschbach Chocolatier, localizada em Root, a apenas 
10 minutos da charmosa cidade de Lucerna. A marca produz chocolates 
de alta qualidade desde 1972 e é considerado um dos melhores do mundo. 
Saiba mais em (https://aeschbach-chocolatier.ch/?lang=en)  

E - Tecnologia e Comercial
A startup ShopBack, especializada em tecnologia Big Data para a re-
captura e engajamento de clientes - e destaque na Fortune como uma 
das 500 mais interessantes do mundo - procura por profi ssionais para 
preencher 14 novas vagas, na região da Vila Olímpia. As oportunidades 
estão divididas entre o time de tecnologia: desenvolvedores Front End e 
Full-Stack, nos níveis júnior e sênior e Data Scientist. Também há cargos 
disponíveis para Gerente de Marketing, Atendimento ao Cliente e Sales 
Executive. A empresa busca talentos para revolucionar a experiência do 
consumidor e acompanhar a sua evolução no mercado. Mais informações 
sobre vagas e inscrições em: (https://shopback.recruiterbox.com/).

F - Evento Cãostronômico
O Shopping Iguatemi Alphaville em parceria com o 4CÃO - projeto de 
ajuda animal que atua de forma solidária no suporte a animais em situação 
de risco - realiza mais uma ‘Virada Aunimal’. O evento “cãostronômico”, 
que acontece em um fi nal de semana, nos dias 6 e 7 de maio, terá muita 
diversão e gastronomia para os Pets e seus donos incluindo: food trucks, 
brincadeiras, áreas de lazer, parcão e party pool. Para deixar o evento 
ainda mais completo, a Virada Aunimal promoverá, em parceria com a 
entidade Amapara Animal, uma feira de adoção de cães e gatos aban-
donados. Reconhecida como a maior Ong do país no setor, a iniciativa 
atua na transformação e bem-estar de pets rejeitados.  

G - Estatística e Probabilidade
Entre os dias 9 e 14 de julho, na cidade de Jarinu, será realizado o 37° 
MaxEnt (International Workshop on Bayesian Inference and Maximum 

Entropy Methods in Science and Engineering). Interessados em apresen-
tar trabalhos no evento têm até amanhã (28), para submeter os resumos 
para avaliação. O evento explora o uso de métodos Bayesianos e Máxima 
Entropia em aplicações científi cas e de engenharia. Todos os trabalhos 
devem ser escritos em Língua Inglesa e o melhor deles será premiado. 
Mais informações podem ser obtidas no site do evento: (www.gis.des.
ufscar.br/meetings/2017maxent).  

H - Lei da Terceirização
A lei trouxe uma série de questionamentos relacionados à terceirização 
e sua aplicação prática nas relações de trabalho, tais como: os impactos 
imediatos; os riscos da terceirização da atividade fi m; a possibilidade de 
perda de direitos trabalhistas; e outros que estão tirando o sono de em-
pregados e empregadores. Para elucidar as dúvidas referentes à aplicação 
prática e os principais riscos que envolvem agora as relações de trabalho 
no País, os especialistas em Direito Empresarial, Direito Tributário e do 
Trabalho, Alessandra Farias e Ricardo Glasenapp, ministrarão um curso 
sobre o tema no dia 17 de maio, das 900 às 16:30, na Av.Paulista, 1776, 
1.andar (Metrô Trianon Masp). Veja em  (www.digitalis.net.br). 

I - Rota Etílica 
Mais conhecido pelo seu cenário musical diversifi cado e pelas boas 
destilarias, o Estado do Tennessee está repleto de riquezas históricas 
arquitetônicas, natureza intocada, incluindo fl orestas, montanhas e rios 
em seus mais de 109.000 km² de extensão. E, entre diversas atrações, há 
as famosas destilarias, aventuras ao ar livre e muitos parques de diversões. 
Nashville, a capital da música, como é carinhosamente chamada, é o berço 
do country. Já Memphis é um reduto de rock’n’roll, onde se encontra 
Graceland, a famosa mansão onde Elvis Presley viveu. E o que todas 
tem em comum são suas destilarias e cervejarias que vem conquistando 
todo o mundo. Saiba mais em (www.travelsouthusa.com).

J - Horta Urbana
O Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (Cresan) 
na Vila Maria, está com inscrições abertas para o curso extensivo em 
Hortas Urbanas. Ao todo, serão disponibilizadas 30 vagas gratuitas. O 
curso tem como proposta desenvolver atividades técnicas e práticas de 
Horticultura e Jardinagem Funcional, desde a identifi cação de solos até a 
aplicação de plantas em ambientes específi cos, como agentes de redução 
de impactos aos poluentes. Além disso, as ofi cinas também têm como 
objetivos incentivar a pesquisa cultural local e ampliar a socialização e 
a troca de ideias e de conhecimentos. Acontecem na Rua Sobral Júnior, 
264 – Vila Maria Alta. Inscrições (eancosan@prefeitura.sp.gov.br). 

TEL: 3106-4171

A - Medicina do Sono
Nos dias 12 e 13 de maio, a Associação Paulista de Medicina  (www.

D - Chocolate Personalizado
Considerado um dos melhores do mundo, o chocolate suíço conquista fãs

Aumentou o 
percentual de 
cheques devolvidos 

O percentual de devoluções 
de cheques pela segunda vez 
por insufi ciência de fundos em 
março foi de 2,34% em relação 
ao total de cheques compen-
sados. As informações são do 
Indicador Serasa Experian 
de Cheques Sem Fundos. O 
percentual sofreu elevação em 
relação aos meses anteriores. 
Janeiro e fevereiro haviam re-
gistrado 2,12% de devoluções 
cada um. No acumulado do ano, 
o primeiro trimestre chegou à 
marca de 2,20%.

Março registrou 1.124.362 
cheques devolvidos e 47.977.094 
compensados. Em fevereiro 
de 2017 haviam sido 747.561 
cheques devolvidos por falta 
de fundos contra 35.308.156 
compensados. Segundo os eco-
nomistas da Serasa Experian, o 
aumento da inadimplência com 
cheques refl ete a sazonalidade 
adversa do período tendo em 
vista o acúmulo de dívidas des-
ta época do ano (IPVA, IPTU, 
material escolar, etc). 

Mesmo assim, a inadimplên-
cia com cheques acabou fi cando 
mais baixa que em março do 
ano passado já que neste ano 
as taxas de infl ação e de juros 
estão menores que há um ano 
atrás, contribuindo para uma 
inadimplência menos acentu-
ada (Serasa Experian).

A inadimplência do consumi-
dor na cidade de São Paulo teve 
queda de 4,3% no acumulado 
do ano (1º trimestre de 2017 
contra o mesmo período do 
ano passado), de acordo com 
os dados da Boa Vista SCPC. 
Na comparação interanual 
(março-17 contra março-16), 
a inadimplência retraiu 8,4%. 
Contra o mês anterior (março-
17 contra fevereiro-17) houve 
queda de 0,9%. 

No mesmo período do ano, 
a inadimplência no estado de 
São Paulo caiu 1,6%. Entre os 
municípios observados no le-
vantamento da Boa Vista SCPC, 
a cidade de Marília foi a que 
atingiu a maior inadimplência 
do consumidor no 1º trimestre 
do ano (3,8%), e Barueri o 
menor índice de inadimplência 
(5,2%), no mesmo período.

O indicador de recuperação 

A inadimplência teve queda de 4,3% no acumulado do ano.

Ao mesmo tempo, as im-
portações aumentaram 
12%. A balança comer-

cial registrou superávit de US$ 
14,4 bilhões. Os dados são do 
Indicador Mensal da Balança 
Comercial, da FGV, e foram 
divulgados ontem (26) no Rio 
de Janeiro. Com o resultado da 
balança comercial, estima-se 
que o comércio externo brasilei-
ro encerre o ano com um saldo 
positivo de US$ 50 bilhões.

Em relação ao volume, as 
exportações cresceram menos 
(11%) do que as importações 
(17%) no primeiro trimestre 
deste ano, em relação ao mesmo 
período de 2016. A maior alta 
nas exportações foi observada 
no setor da indústria extrativa 
(38%), seguido pela indústria da 
transformação (9%). A agrope-
cuária teve uma queda de 7%. As 
exportações de não commodities 
aumentaram 16% e as de commo-
dities, 6%. O maior crescimento 
no volume importado ocorreu 
na indústria de transformação 
(23%), seguido pela extrativa 
(11%). A agropecuária teve 
queda de 4%.

Grande parte dos produtos exportados pelo Brasil saiu pelos portos.
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Exportações brasileiras cresceram 
24,4% no primeiro trimestre

As exportações brasileiras cresceram 24,4% no primeiro trimestre deste ano na comparação com o 
mesmo período de 2016

Os termos de troca penderam 
a favor da balança comercial 
brasileira, com uma melhora de 
19% na comparação com o pri-
meiro trimestre de 2016, devido 
ao aumento de 15% do preço 
das exportações e da queda de 
3% do preço das importações. 
Isso pode ser explicado princi-
palmente pelo comportamento 
das commodities. Enquanto o 
preço de importação desses 

produtos recuou 11%, o preço 
da exportação avançou 29%. 
Entre as não commodities, o 
preço das exportações não 
variou, enquanto o valor das 
importações caiu 6,5%.

Entre os setores econômicos, 
os preços das exportações da 
indústria extrativa cresceram 
75%, enquanto o preço das im-
portações caiu 9%. Na indústria 
da transformação, o preço das ex-

portações cresceu 5%, enquanto 
o das importações caiu 7%. Na 
agropecuária, os preços dos ex-
portados cresceram menos (9%) 
do que os dos importados (17%). 
“Os preços das commodities tive-
ram uma recuperação. Os preços 
de minério de ferro e petróleo 
melhoraram. Também temos 
uma demanda internacional mais 
favorável”, disse a pesquisadora 
da FGV, Lia Valls (ABr).

Caiu a inadimplência do
paulistano no 1º trimestre

de crédito do consumidor na 
cidade de São Paulo apontou 
alta de 0,7% no acumulado 
do ano (1º trimestre de 2017 
contra o mesmo período do 
ano passado). Na comparação 
interanual (março-17 contra 
março-16), o indicador subiu 
8,9%. Já contra o mês anterior 
(março-17 contra fevereiro-

17), houve queda de 1,2% no 
pagamento de dívidas. Entre 
os municípios no levantamen-
to, a cidade de Itapetininga foi 
a que obteve o melhor percen-
tual de recuperação de crédito 
no 1º trimestre (14,3%); e 
Votuporanga a cidade com 
a maior queda (-1,6%) (Boa 
Vista SCPC).

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL. Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel e para intimação dos re-
queridos: Transportadora Santel Ltda Epp, (CNPJ 05270.490/0001-60), seus representantes le-
gais, Guido Passarin Neto (qualificação ignorada) e Fernanda Junia Costa Martins (CPF/MF
038.265.326-27) seus cônjuges, se casados forem e demais interessados, que expedido na Ação de
Execução de Titulo Extrajudicial , Processo de nº 0028868-27.2006.8.26.0309 , em trâmite na
1ª Vara do Fórum de Jundiaí - Comarca da Capital /SP, ação está requerida por, Centro de
Gestão de Meios de Pagamento S/A (CNPJ 04.088.208.0001-65). A Dr, Luiz Antonio de Campos
Júnior, MM. Juiz de Direito na forma da Lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SA-
BER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN
LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO DO BEM: (01)
VEICULO MARCA/MODELO: Um veículo marca Ford, modelo Ranger XLS-10A, caminhonete, cor
preta, gasolina, ano de fabricação/modelo 2008, Placa DXS-6414 Jundiaí/SP, RENAVAM 965877221,
2º informações do Sr. Oficial de justiça, o veículo se encontra em bom estado de uso, conservação
e funcionamento. 2.  AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 35.000,00 (07/2013 - CONF. FOLHAS - 130). 3.
VISITAÇÃO – Rua Lúcia Bressan Passari, 600, apartamento, 61 – Vila Rica / Jundiaí, CEP ,13216-
210 / Jundiaí - SP., na recusa da fiel depositária, Fernanda Junia Costa Martins (CPF/MF,
038.265.362-27), o (a) interessado (a) deverá comunicar o MM. Juízo do processo em epígrafe, que
adotará as sanções cabíveis. 4. DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 26/06/2017, às
13h00min, e termina em 29/06/2017, às 13h00min e; 2º Leilão começa em 29/06/2017, às
13h31min, e termina em 20/07/2017, às 13h30min. 5. CONDIÇÕES DE VENDA – Será considera-
do arrematante aquele que der lance igual ou superior do valor de avaliação (1º leilão) ou aquele
que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor da avaliação (2º leilão). Caso não haja pro-
postas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, ne-
cessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante cor-
reção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreci-
ação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do NCPC). 6.
PAGAMENTO - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito ju-
dicial do Banco do Brasil S.A. ou CEF através do site www.bb.com.br ou www.caixa.gov.br, res-
pectivamente, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramen-
to do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do
NCPC). 7. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não
incluso no valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no
prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta do Leiloeiro Oficial: Fabio
Zukerman CPF 215.753.238-26, Banco Itaú, Agência 3756, C/C 24235-4 (Art. 884, Par. Único do
NCPC e Art. 24, Par. Único do Decreto nº 21.981/32). 8. DO CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DO
LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o leilão seja cancelado/suspenso após a pu-
blicação do edital, especialmente em razão de acordo entre as partes ou pagamento da dívida, será
devido o reembolso das despesas suportadas pelo leiloeiro, que serão pagas pela parte requerida ou
àquele que der causa ao cancelamento. 9. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE -
Eventuais débitos de IPVA/DPVAT/Licenciamento/Multas que recaiam sobre o veículo serão de res-
ponsabilidade do arrematante. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conser-
vação em que se encontra. Correrão por conta exclusiva do arrematante as despesas gerais relati-
vas à desmontagem, transporte e transferência patrimonial do bem arrematado (carta de
arrematação, registro, reintegração de posse e demais providências, nos termos dos Art. 901, “caput”,
§ 1º e § 2º e Art. 903 do NCPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data da
efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo compe-
tente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoal-
mente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na
Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-
0900 e email: contato@zukerman.com.br. Para participar acesse www.zukerman.com.br.. Fi-
cam os executados, Transportadora Santel Ltda Epp, seus representantes legais, Guido Passarin
Neto (qualificação ignorada) e Fernanda Junia Costa Martins seus cônjuges, se casados fo-
rem e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado
(a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora Realizada em 12/07/2013. Dos autos não
consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da Lei. São Paulo, 24 de abril de 2017.
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O longo ano de 2017

Será um longo ano de 

um tempo curto para as 

lutas

As questões colocadas 
na agenda dos debates 
deliberativos do Con-

gresso Nacional e dos encami-
nhamentos do poder executivo 
são iniciativas complexas do 
governo federal e que terão 
múltiplos impactos sobre a 
vida das pessoas e as bases do 
desenvolvimento econômico, 
social e ambiental do Brasil. 

O desemprego crescerá 
porque a economia continuará 
patinando, o que dramatica-
mente compromete a vida dos 
trabalhadores e a perspectiva 
geral do desenvolvimento do 
país. Por isso, a centralidade 
da luta pelo emprego, o que 
requer uma visão estratégica 
de como retomar e sustentar 
o crescimento e o desenvolvi-
mento econômico nacional e 
soberano.

As escolhas dos caminhos 
para o desenvolvimento de 
uma das maiores economias 
do planeta envolvem múlti-
plos e poderosos interesses, 
em um jogo que vale tudo. A 
democracia é uma construção 
política para colocar limites ao 
vale tudo e, com regras, fazer 
as escolhas a partir do debate 
público e com participação 
social. Defendê-la será uma 
grande tarefa para este ano.

O desenvolvimento nacional 
soberano é resultado de múlti-
plas relações que materializam 
o que somos capazes de criar e 
produzir neste território, com 
o nosso povo, e de como coo-
peramos com os demais países. 
Nossa soberania depende: da 
existência real de empresas 
nacionais capazes de produzir 
em condições competitivas 
mundialmente; de um mercado 
interno de consumo robusto, 
sustentado por empregos e 
salários de qualidade, e por 
uma forte capacidade de inves-
timento. Todas essas frentes 
estão fragilizadas e precisam 
ser recuperadas.

Contudo, o governo encami-
nha a venda do Brasil e da nossa 
soberania. Os compradores, 
ávidos pelas riquezas do mun-
do, já afi rmaram: o Brasil está 
barato! Querem, entretanto, 
garantias para suas compras. 
Quais? As clássicas: garantia 
de propriedade, de contratos 
com regras vantajosas, de 

fi nanciamento, de lucro sem 
imposto, etc. 

Exigem também quatro gran-
des reformas: o fi m de reservas 
e limites aos estrangeiros para 
acesso a minérios (petróleo, 
inclusive), terras, mercado 
(aéreo, bancário, etc.); limite 
do gasto do estado, já aprovado 
no Congresso e em vigor por 20 
anos; reforma da previdência e 
a reforma trabalhista e regula-
mentação da terceirização, que 
promova o efetivo controle do 
custo do trabalho, em pauta no 
Congresso a partir de hoje para 
serem votadas neste ano.

O nosso desenvolvimento 
soberano exige, sem dúvida, 
muitas e difíceis reformas e 
mudanças, inclusive em muitos 
dos temas acima, mas também 
em muitos outros. Contudo, 
as mudanças devem ser no 
sentido de promover trans-
formações na nossa estrutura 
produtiva para gerar cresci-
mento dos empregos de qua-
lidade, aumento dos salários, 
diminuição signifi cativa das 
desigualdades etc. As regras 
e iniciativas devem favorecer 
para que este objetivo seja 
construído por uma efetiva 
e forte capacidade produtiva 
nacional, integrada e coope-
rando de forma soberana com 
o mundo.

Há muita confusão e muita 
desinformação difundidas 
propositalmente. Cada tema 
mobiliza poderosos interesses 
e envolve inúmeras possibilida-
des de mudanças que exigirão 
difíceis escolhas estratégicas. 
Para que isso seja feito de 
maneira consciente e compro-
missada com as difi culdades do 
presente, com os desafi os do 
futuro e com as nossas reais 
e potenciais possibilidades, 
é preciso que o debate e as 
escolhas estejam lastreados 
nos legítimos espaços demo-
cráticos.

Nosso desafi o é percorrer 
2017 lutando para que nossa 
esperança de sermos um país 
desenvolvido não seja destru-
ída ou vendida. Não será fácil, 
mas quando a vida foi fácil 
para os trabalhadores?  Nós 
crescemos na adversidade. 
É hora de, como sempre, ir à 
luta. Avante!

(*) - É Sociólogo, diretor técnico 
do DIEESE, membro do CDES – 
Conselho de Desenvolvimento 

Econômico e Social e do Grupo 
Reindustrialização.

Clemente Ganz Lúcio (*)

Aplaudida 
mudança no 
projeto que 
trata de abuso 
de autoridade

A senadora Ana Amélia PP-
RS) aplaudiu ontem (26) a 
decisão da Comissão de Cons-
tituição e Justiça do Senado 
de aprovar com alterações o 
projeto que estabelece os cri-
mes de abuso de autoridade. 
Ela elogiou as mudanças que 
garantiram a aprovação do tex-
to, como retirada do chamado 
“crime de hermenêutica” do 
texto. A senadora elogiou a 
postura do relator, senador Ro-
berto Requião (PMDB-PR), de 
acolher os apelos por mudanças 
no texto.

“O destaque feito pelo sena-
dor Antonio Anastasia [PSDB-
MG] pedindo ao relator que reti-
rasse essa expressão — ‘decisão 
necessariamente razoável e 
fundamentada’. A retirada disso 
resolveu todos ou quase todos 
os nossos problemas na questão 
da Lei de Abuso de Autoridade”, 
disse a senadora, referindo-se 
à manutenção da liberdade do 
juiz para interpretar as leis, 
sem o quê haveria o “crime de 
hermenêutica”.

Ana Amélia também disse ser 
preciso manter a Lei 12.850, 
de 2013, que trata de organi-
zações criminosas e formas de 
investigação. A senadora lem-
brou que a legislação garante 
o instrumento da colaboração 
premiada, que hoje está aju-
dando a combater a corrupção 
(Ag.Senado).

O ministro Gilmar Mendes, 
do STF, suspendeu por ao me-
nos 48 horas o interrogatório 
do senador Aécio Neves, que 
seria realizado ontem (26), no 
inquérito em que o parlamentar 
é investigado por corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, 
suspeito de participar em um 
esquema de corrupção em Fur-
nas, estatal do setor elétrico.

A defesa de Aécio havia pedido 
a suspensão do depoimento para 
que o parlamentar pudesse ter 
acesso ao que foi dito por outras 
testemunhas já ouvidas no pro-
cesso. A Polícia Federal (PF) 
defendia, como estratégia de 
investigação, que o senador fosse 

Ministro Gilmar Mendes,

do STF.

Greve é 
tentativa do PT 
de enfraquecer 
governo Temer

O senador José Medeiros 
(PSD-MT) disse que a greve 
geral convocada pelas centrais 
sindicais para amanhã (28) é 
uma tentativa de enfraquecer 
o governo do presidente Michel 
Temer, embora tenha como 
argumento as reformas traba-
lhista e da Previdência.

Outra motivação, segundo 
José Medeiros, é a intenção do 
Partido dos Trabalhadores de 
obstruir o depoimento do ex-
presidente Lula ao Juiz Sérgio 
Moro, em Curitiba, que estava 
marcado para a próxima sema-
na, mas foi adiado a pedido da 
Polícia Federal. Ao lembrar que 
o PT era favorável às reformas 
discutidas no Congresso, o se-
nador disse que o partido está 
tentando “interditar a recons-
trução do país”, por não estar 
mais no poder.

“Esse é o grande mote que 
a turma tem aí como pano de 
fundo para a greve. Mas, lógico, 
coloca de forma muito habili-
dosa a reforma da Previdência 
e a reforma trabalhista como o 
grande mote disso”, afi rmou o 
senador (Ag.Senado).

Mas, segundo ele, não 
serão transferidos re-
cursos do Tesouro Na-

cional para os Correios, que 
devem resolver os problemas 
fi nanceiros a partir da gestão. 
Kassab participou, juntamente 
com os secretários do ministé-
rio e presidentes de órgãos do 
setor, de audiência pública na 
Comissão de Ciência e Tecno-
logia da Câmara sobre as priori-
dades do órgão para 2017.

O presidente dos Correios, 
Guilherme Campos, confi rmou 
que, por conta da crise fi nanceira, 
as férias dos trabalhadores da 
empresa serão suspensas por um 
ano e disse que os funcionários 
planejam entrar em greve. Con-
forme Campos, os Correios tive-
ram prejuízo de R$ 2,1 bilhões em 
2015 e de ordem semelhante em 
2016. Ele observou que a maior 
parte dos gastos da empresa 
refere-se a custos com pessoal 
(salário e benefícios), sendo o 
plano de saúde o maior ônus 
para o órgão.

O ministro Kassab confi rmou 

Kassab compareceu à audiência junto com presidente dos Correios e secretários do ministério.

Projeto que proíbe o uso de gorduras vegetais 
hidrogenadas na fabricação de alimentos foi 
aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do 
Senado ontem(26). De autoria da senadora Marta 
Suplicy (PMDB-SP), o projeto  deve seguir direto 
para análise da Câmara. As gorduras vegetais 
hidrogenadas são produzidas artifi cialmente 
através da hidrogenação industrial de óleos 
vegetais e marinhos. Esse processo estende a 
vida útil dos alimentos, mas produz ácidos graxos 
que, segundo a Anvisa, podem aumentar o risco 
de doenças cardiovasculares. 

Entre os produtos que possuem quantidades 
variadas dessas substâncias estão a margarina, 
o macarrão instantâneo, os biscoitos e os pratos 
congelados. O projeto também determina que 
seja editada pelo Executivo uma regulamenta-
ção específi ca dispondo sobre as gorduras que 
poderão ser utilizadas na produção alimentícia 
em substituição à modalidade vetada.

De acordo com o projeto, o poder público deverá 

incentivar e fi nanciar estudos e pesquisas que 
tenham por objetivo a substituição gradual dessas 
gorduras na produção de alimentos. O Estado deve-
rá, ainda, promover campanhas e ações educativas 
voltadas para o consumo consciente de alimentos. 
Apesar da proibição, o texto libera o uso de gorduras 
vegetais hidrogenadas pelas autoridades sanitárias 
em casos específi cos, desde que haja uma demanda 
embasada em justifi cativa técnica.

O projeto teve como relator o senador Eduardo 
Amorim (PSDB-SE), que alterou o texto para que 
ele passasse a se referir a gorduras vegetais hi-
drogenadas, que são produzidas artifi cialmente, 
em vez do termo mais genérico “gorduras trans”. 
Outra modifi cação foi adiar a data de vigência 
da nova lei, dando à indústria alimentícia nacio-
nal três anos para se adaptar à proibição. Essa 
decisão é inspirada na experiência dos Estados 
Unidos, cuja agência de fi scalização sanitária 
estabeleceu o mesmo prazo para aplicar lá as 
suas restrições (Ag.Senado).

Uma proposta que garante a 
constitucionalidade das vaque-
jadas foi aprovada ontem (26) 
em comissão especial da Câ-
mara. O relatório do deputado 
Paulo Azi (DEM-BA) recebeu 
20 votos favoráveis e apenas 1 
contrário. A proposta altera a 
Constituição para estabelecer 
que não são consideradas cruéis 
as práticas desportivas que uti-
lizem animais, desde que essas 
atividades sejam registradas 
como bem de natureza imate-
rial integrante do patrimônio 
cultural brasileiro e garantam 
o bem-estar dos bichos.

Na prática, a medida acaba 
com os entraves jurídicos para 
a realização das vaquejadas, já 
elevadas à categoria de patri-
mônio cultural. Ao defender 
a aprovação da proposta, o 
relator citou os compromis-
sos de garantia do bem-estar 
animal presentes na autorre-

gulamentação da Associação 
Brasileira de Vaquejada e da 
Confederação Nacional do 
Rodeio. No aspecto econômi-
co, o relator ressaltou que as 
vaquejadas movimentam R$ 
600 milhões por ano e geram 
120 mil empregos diretos e 600 
mil indiretos.

Além disso, Azi argumentou 
que essas práticas também estão 
regulamentadas por leis, como a 
que equipara o peão de rodeio 
a atleta profi ssional e a que 
trata de fi scalização da defesa 
sanitária animal em rodeios. “A 
vaquejada não é anômica, como 
a farra do boi. Pelo contrário, 
é completamente cercada de 
cuidados e regras. Conta com a 
presença de veterinários, cuida-
dores e fi scais para garantir que 
a cultura sobreviva ao mesmo 
tempo em que os direitos dos 
animais são respeitados”, afi r-
mou Paulo Azi (Ag.Câmara).

As vaquejadas movimentam R$ 600 milhões por ano e geram

120 mil empregos diretos e 600 mil indiretos.

Em uma votação relâmpa-
go, a Comissão de Consti-
tuição e Justiça do Senado 
aprovou ontem (26) a pro-
posta que acaba com o foro 
privilegiado. O texto, relatado 
pelo senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP), determina 
o fi m do foro por prerroga-
tiva de função para todas 
as autoridades brasileiras, 
inclusive para o presidente 
da República, nas infrações 
penais comuns.

A matéria também permite 
a prisão de membros do Con-
gresso Nacional condenados 
em segunda instância nas in-
frações comuns. Hoje, eles são 
julgados pelo STF e só podem 
ser presos após condenação 
defi nitiva da Corte. Para o 
autor da proposta, senador Al-
varo Dias (PV-PR), a proposta 
pode inaugurar uma nova 
justiça, que só vai valer se os 
privilégios forem eliminados 
e todos se tornarem iguais 
perante a lei. “Não existem 
mais justifi cativas para esse 
tipo de privilégio em pleno 
século 21” disse.

Texto, relatado pelo senador Randolfe Rodrigues, determina 

o fi m do foro por prerrogativa de função para todas as 

autoridades.
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Ministro nega privatização dos Correios 
e diz que não transferirá recursos

O ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, afi rmou ontem (26), na Câmara, que o governo é 
contra a privatização dos Correios e trabalha para fortalecer a empresa

que o governo vai editar uma 
MP com regras para fazer a 
intervenção na empresa de 
telefonia e banda larga Oi, que 
está em recuperação judicial. 
Além disso, anunciou para 4 de 
maio o lançamento do primeiro 
satélite geoestacionário brasi-
leiro, o que permitirá o aumento 
da cobertura de banda larga no 
território nacional. Segundo 

o secretário de Telecomuni-
cações do ministério, André 
Muller Borges, com o satélite, 
“em poucos meses, não haverá 
uma região do País que não 
possa ser atendida com banda 
larga, e em algumas localidades 
até com competição”.

Muller defendeu a revisão das 
políticas públicas do setor, para 
colocar a banda larga no centro 

das políticas setoriais, no lugar da 
universalização da telefonia fi xa. 
Kassab também anunciou que 
deverá publicar portaria adian-
do, para o segundo semestre, o 
calendário de desligamento da 
TV analógica e implantação da 
TV digital, a pedido do Grupo de 
Implantação do Processo de Dis-
tribuição e Digitalização de Canais 
de TV e RTV (Ag.Câmara).

Senado avança na proposta que 
acaba com o foro privilegiado

“Essa é uma exigência da 
coletividade. E, em qualquer 
pesquisa que se faça hoje nas 
redes sociais, nós verifi camos 
que 95% da população colocam 
como imposição da hora o fi m 
do foto privilegiado”, afi rmou 
o senador. Ele lembrou ainda 
que o STF está “abarrotado” 
e não tem condições de julgar 
todas as ações que envolvem 
políticos protegidos pelo foro 
privilegiado.

Como propostas de emenda 
à Constituição não podem tra-
mitar em regime de urgência, 
para a acelerar a votação os 
apoiadores do texto querem 
que ele tenha um calendário 
especial de votação. A matéria 
ainda tem um longo caminho 
pela frente. Precisa passar 
por dois turnos de votação 
no plenário do Senado e de-
pois seguirá para a Câmara 
(ABr).

Gilmar Mendes suspende 
depoimento de Aécio à PF

“É direito do investigado 
tomar conhecimento dos depoi-
mentos já colhidos no curso do 
inquérito, os quais devem ser 
imediatamente entranhados 
aos autos”, escreveu Mendes, 
determinando que todos os 
depoimentos já colhidos sejam 
juntados aos autos do processo, 
que são públicos.

Mendes não marcou nova 
data para que Aécio seja ouvi-
do. O senador é alvo de outros 
seis inquéritos criminais no 
Supremo, cinco dos quais foram 
abertos no início do mês pelo 
ministro Edson Fachin, relator 
da Operação Lava Jato no STF 
(ABr).

interrogado antes de tomar co-
nhecimento sobre outros depoi-
mentos colhidos no inquérito.

Proibição do uso de gordura hidrogenada em alimentos

Proposta aprovada 
garante a 

constitucionalidade 
das vaquejadas
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Passivo        Nota         31/12/2016         31/12/2015
Passivo Circulante
Fornecedores - Saúde 752.764,57 505.836,10
Fornecedores - Educação 19.199,51 18.260,97
Fornecedores - Assistência Social 2.525,15 2.742,83

Fornecedores 2.2 (d) 774.489,23 526.839,90
Obrigações Trabalhistas - Saúde 372.104,79 321.307,96
Obrigações Trabalhistas - Educação 104.982,27 81.714,18
Obrigações Trabalhistas - Assistência Social 32,98 1.608,03

Obrigações Trabalhistas 2.2 (d) 477.120,04 404.630,17
Obrigações Sociais - Saúde 202.502,04 145.440,85
Obrigações Sociais - Educação 30.586,79 25.076,83
Obrigações Sociais - Assistência Social 5.432,28 7.487,31

Obrigações Sociais 2.2 (d) 238.521,11 178.004,99
Obrigações Fiscais - Saúde 123.206,71 82.409,03
Obrigações Fiscais - Educação 15.393,11 9.762,25
Obrigações Fiscais - Assistência Social – –

Obrigações Fiscais 2.2 (d) 138.599,82 92.171,28
Outras Obrigações - Saúde 846.259,55 1.241.318,23
Outras Obrigações - Educação 75.047,06 49.249,37
Outras Obrigações - Assistência Social 197.984,46 100.000,00

Outras Obrigações 2.2 (d) 1.119.291,07 1.390.567,60
Provisões Trabalhistas - Saúde 547.937,50 513.283,53
Provisões Trabalhistas - Educação 99.035,83 189.525,83
Provisões Trabalhistas - Assistência Social 12.383,08 14.248,06

Provisões Trabalhistas 2.2 (h) 659.356,41 717.057,42
Total do Passivo Circulante      3.407.377,68      3.309.271,36
Passivo Não Circulante
Provisões para Contingência - Saúde 8 516.118,40 1.391.999,10

Provisões para Contingência 516.118,40 1.391.999,10
Total do Passivo não Circulante 516.118,40 1.391.999,10
Patrimônio Líquido
Patrimônio Social 58.605.659,63 58.960.416,14
Resultado do Exercício 2.2 (i) (897.275,48) (1.761.107,07)

Total do Patrimônio Líquido 2.2 (j)    57.708.384,15    57.199.309,07
Total do Passivo + Patrimônio Líquido    61.631.880,23    61.900.579,53

Receitas - Saúde  Nota         31/12/2016         31/12/2015
Receitas Operacionais - Saúde
Receitas - SUS 11 9.228.918,94 8.460.639,03
(-) Glosas - SUS 11 (450,00) –
Receitas - Convênios/Particulares 11 3.324.778,01 3.045.116,79
(-) Glosas - Convênios/Particulares 11 (13.881,38) (3.620,32)
Convênios C/Entidade Publica - Municipal 11 4.984.405,46 4.532.986,66

   17.523.771,03    16.035.122,16
Receitas - Educação
Receitas Operacionais - Educação
Mensalidades - Infantil/Fundamental/Médio 3.589.493,50 3.041.313,01
Ensino Profissionalizante 117.745,00 62.570,00
(-) Descontos Incondicionais - Mensalidades (827.263,32) (672.142,50)
Matriculas - Infantil/Fundamental/Médio 165.884,16 180.996,60
Cursos Extracurriculares 46.756,65 38.636,99

Gratuidades - Educação
(-) Gratuidades - Bolsas de Estudos 11 (840.944,00) (726.900,00)

     2.251.671,99      1.924.474,10
Receitas - Assistência Social
Receitas Operacionais - Assistência Social
Idosos 11 505.651,76 316.476,19
Gratuidades - Assistência Social
Gratuidades 11 1.036.807,89 913.838,78
(-) Custo das Gratuidades 11 (1.036.807,89) (913.838,78)

        505.651,76         316.476,19
(=) Total de Receitas    20.281.094,78    18.276.072,45
Custos
Custos - Saúde
Pessoal Próprio (8.020.674,15) (7.202.086,65)
Serviços de Terceiros (13.128.215,36) (11.493.773,60)
Material Consumido (3.270.494,98) (3.416.537,36)
Manutenção e Reparos (520.305,82) (508.111,82)
Depreciações/Amortizações (2.517.206,37) (2.411.026,23)
Provisões de Custo do Exercício (1.298.845,18) (1.077.188,50)

Custos das contribuições
  previdenciárias - Saúde
Custo das Contribuições
  Previdenciárias (COTA/RAT/3ºs) 13 (2.155.554,83) (2.030.327,77)
Custo das Contribuições Sociais
  (COFINS/CSLL) 13 (871.665,36) (1.016.685,86)

(-) Isenção - Custos das contribuições
  previdenciárias - Saúde
(-) Isenção Contribuições
  Previdenciárias (COTA/RAT/3ºs) 13 2.155.554,83 2.030.327,77
(-) Isenção das Contribuições Sociais
  (COFINS/CSLL) 13 871.665,36 1.016.685,86

(28.755.741,86) (26.108.724,16)
Custos - Educação
Pessoal Próprio (1.658.007,65) (1.358.045,01)
Serviços de Terceiros (155.033,48) (106.134,65)
Material Consumido (419.656,79) (329.010,35)
Manutenção e Reparos (66.731,33) (61.494,00)
Depreciações/Amortizações (85.778,33) (83.806,93)
Provisões de Custo do Exercício (328.256,17) (362.572,88)

Custos das contribuições
  previdenciárias - Educação
Custo das Contribuições
  Previdenciárias (COTA/RAT/3ºs) 13 (452.273,18) (373.671,38)
Custo das Contribuições Sociais
  (COFINS/CSLL) 13 (83.343,34) (93.083,26)

(-) Isenção - Custos das contribuições
  previdenciárias - Educação
(-) Isenção Contribuições
  Previdenciárias (COTA/RAT/3ºs) 13 452.273,18 373.671,38
(-) Isenção das Contribuições Sociais
  (COFINS/CSLL) 13 83.343,34 93.083,26

  (2.713.463,75)   (2.301.063,82)
Custos - Assistência Social
Pessoal Próprio (445.762,11) (372.018,84)
Serviços de Terceiros (61.351,91) (68.640,01)
Material Consumido (166.025,23) (150.434,94)
Manutenção e Reparos (41.610,14) (2.870,00)
Depreciações/Amortizações (68.021,40) (66.636,75)
Provisões de Custo do Exercício (96.112,67) (79.358,75)

Custos das contribuições previdenciárias
  - Assistência Social
Custo das Contribuições
  Previdenciárias (COTA/RAT/3ºs) 13 (130.230,23) (124.119,15)
Custo das Contribuições Sociais
  (COFINS/CSLL) 13 (64.381,98) (75.431,29)

(-) Isenção - Custos das contribuições
  previdenciárias - Assistência Social
(-) Isenção Contribuições
  Previdenciárias (COTA/RAT/3ºs) 13 130.230,23 124.119,15
(-) Isenção das Contribuições Sociais
  (COFINS/CSLL) 13 64.381,98 75.431,29

     (878.883,46)      (739.959,29)
(=) Total de Custos (32.348.089,07) (29.149.747,27)
(=) Déficit Bruto (12.066.994,29) (10.873.674,82)
(+/-) Despesas Gerais
Despesas Gerais - Saúde
Despesas Administrativas (964.693,60) (891.284,61)
Impostos Taxas e Contribuições (49.569,63) (35.155,89)

  (1.014.263,23)      (926.440,50)
Despesas Gerais - Educação
Despesas Administrativas (112.086,85) (101.877,10)
Impostos Taxas e Contribuições (873,26) (642,16)

     (112.960,11)      (102.519,26)
Despesas Gerais - Assistência Social
Despesas Administrativas (109.465,01) (70.779,63)
Impostos Taxas e Contribuições (141,70) (206,21)

     (109.606,71)        (70.985,84)
(=) Total das Despesas Gerais   (1.236.830,05)   (1.099.945,60)
(+/-) Outras Receitas e
  Despesas Operacionais
Outras Receitas e
  Despesas Operacionais - Saúde
Contribuições 11 4.209.790,94 3.756.693,81
Doações/Campanhas 9 / 11 770.376,29 481.991,84
Convênios e Subvenções
  - Federal/Estadual/Municipal 10 / 11 5.478.960,71 4.163.844,65
Outras Receitas Operacionais 11 138.208,84 73.068,88
Outras Despesas Operacionais (1.750,00) (17.801,28)

   10.595.586,78      8.457.797,90
Outras Receitas - Educação
Doações/Campanhas 9 51.776,03 30.836,56
Outras Receitas Operacionais 441.604,74 353.903,71

        493.380,77         384.740,27
Outras Receitas - Assistência Social
Doações/Campanhas 9 / 11 496.789,49 650.579,13
Outras Receitas Operacionais 400,00 –
Convênios e Subvenções
  - Federal/Estadual/Municipal 10 / 11 98.794,26 –

        595.983,75         650.579,13
Receitas com Trabalhos Voluntários
Receita com trabalhos voluntários 14 / 11 109.500,18 101.354,00

(-) Despesas com Trabalhos Voluntários
(-) Despesas com Trabalhos Voluntários 14 (109.500,18) (101.354,00)

(=) Total das Outras Receitas
  e Despesas Operacionais    11.684.951,30      9.493.117,30
(=) Resultado Antes das Receitas
  / Despesas Financeiras Líquidas   (1.618.873,04)   (2.480.503,12)
(+/-) Receitas (Despesas)
  Financeiras Líquidas - Saúde
Receitas Financeiras 11 825.944,08 805.071,30
Despesas Financeiras (60.502,87) (79.485,19)

        765.441,21         725.586,11
(+/-) Receitas (Despesas)
  Financeiras Líquidas - Educação
Receitas Financeiras 33.058,51 17.869,68
Despesas Financeiras (78.469,28) (26.010,62)

       (45.410,77)          (8.140,94)
(+/-) Receitas (Despesas) Financeiras
  Líquidas - Assistência Social
Receitas Financeiras 11 7.622,74 4.888,05
Despesas Financeiras (6.055,62) (2.937,17)

            1.567,12             1.950,88
(=) Resultado Financeiro         721.597,56         719.396,05
(=) Resultado do Exercício 2.2 (i)      (897.275,48)   (1.761.107,07)

Ativo        Nota         31/12/2016         31/12/2015
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes
  de caixa - Saúde 2.2 (a) / 3 7.228.797,77 7.272.050,70
Caixa e equivalentes
  de caixa - Educação 2.2 (a) / 3 51.980,42 77.548,26
Caixa e equivalentes de caixa
  - Assistência Social 2.2 (a) / 3 165.691,67 150.170,92

Caixas e equivalentes de caixa 7.446.469,86 7.499.769,88
Convênios a Receber - Saúde 2.2 (b) / 4 1.026.483,01 1.279.460,76

Convênios a Receber 1.026.483,01 1.279.460,76
Mensalidades a Receber - Educação 2.2 (b) 309.119,48 197.105,50

Mensalidades a Receber 309.119,48 197.105,50
Outros Créditos - Saúde 5 253.964,27 69.238,15
Outros Créditos - Educação 5 41.705,75 22.455,95
Outros Créditos - Assistência Social 5 2.848,18 187.022,58

Outros Créditos 298.518,20 278.716,68
Estoques - Saúde 1.040.487,64 801.877,84

Estoques 2.2 (c) / 6 1.040.487,64 801.877,84
Total do Ativo Circulante    10.121.078,19    10.056.930,66
Ativo Não Circulante
Imobilizado - Saúde 7 63.977.501,95 62.346.671,55
Depreciação Acumulada - Saúde 7 (19.281.379,67) (16.789.444,38)
Imobilizado - Educação 7 2.789.470,83 2.773.308,18
Depreciação Acumulada - Educação 7 (618.511,55) (532.876,54)
Imobilizado - Assistência Social 7 5.135.826,07 4.469.574,85
Depreciação Acumulada
  - Assistência Social 7 (508.599,42) (440.578,02)

Imobilizado Líquido 2.2 (f) / 7 51.494.308,21 51.826.655,64
Intangível - Saúde 7 26.859,10 26.859,10
Amortização Acumulada - Saúde 7 (17.671,95) (15.165,87)
Intangível - Educação 7 8.899,00 6.749,00
Amortização Acumulada - Educação 7 (1.592,32) (1.449,00)

Intangível Líquido 2.2 (g) / 7 16.493,83 16.993,23
Total do Ativo Não Circulante    51.510.802,04    51.843.648,87
Total do Ativo    61.631.880,23    61.900.579,53

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILOASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILOASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILOASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILOASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO
CNPJ. nº 61.986.402/0001-00

Balanço Patrimonial dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (em Reais) Demonstração do Resultado dos Exercícios
Findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (em Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios
Findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa dos Exercícios
Findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (em Reais)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais       31/12/2016       31/12/2015
Resultado do Exercício (897.275,48) (1.761.107,07)
Ajustes:
Ajustes de Exercícios Anteriores 1.406.350,56 62.830,13
Depreciação e Amortização 2.648.241,10 2.492.230,89

   3.157.316,18       793.953,95
Redução / (Aumento) de Realizável Circulante 121.162,25 (316.807,42)
Redução / (Aumento) de Estoques (238.609,80) 125.570,81
Redução / (Aumento)
  de Realizável Não Circulante – –
(Redução) / Aumento de Fornecedores 247.649,33 145.285,90
(Redução) / Aumento
  de Obrigações Trabalhistas 72.489,87 56.338,20
(Redução) / Aumento de Obrigações Sociais 60.516,12 (17.109,06)
(Redução) / Aumento de Obrigações Fiscais 46.428,54 39.727,86
(Redução) / Aumento de Outras Obrigações (271.276,53) 431.633,81
(Redução) / Aumento de Provisões Trabalhistas (57.701,01) 131.778,06
(Redução) / Aumento de Provisões
  para Contingência - não circulante (875.880,70) (48.000,00)

Caixa líquido proveniente das
  atividades operacionais    2.262.094,25    1.342.372,11
(Aquisição) / Baixa do
  Ativo Imobilizado / Intangível (2.315.394,27) (1.383.349,36)

Caixa liquido das
  Atividades de Investimentos      (53.300,02)      (40.977,25)
Aumento/(Redução) dos Empréstimos Circulante – –

Caixa liquido das
  Atividades de Financiamentos                       –                       –
Aumento/Diminuição líquido de caixa
  e equivalentes de caixa (53.300,02) (40.977,25)
Caixa e equivalentes de caixa
  no inicio do período 7.499.769,88 7.540.747,13
Caixa e equivalentes de caixa
  no final do período 7.446.469,86 7.499.769,88

Total
Patrimônio Resultado Patrimônio

Descrição              Social   do Exercício          Líquido
Saldos em 31/12/14  59.190.897,35    (293.311,34)  58.897.586,01
Incorporação do Déficit
  do Exercício Anterior (1.596.601,45) 1.596.601,45 –
Ajuste de Exercícios Anteriores 62.830,13 – 62.830,13
Déficit do Exercício – (1.761.107,07) (1.761.107,07)
Saldos em 31/12/15  57.657.126,03    (457.816,96)  57.199.309,07
Incorporação do Déficit
  do Exercício Anterior (1.761.107,07) 1.761.107,07 –
Ajuste de Exercícios Anteriores 1.406.350,56 – 1.406.350,56
Déficit do Exercício – (897.275,48) (897.275,48)
Saldos em 31/12/16  57.302.369,52       406.014,63  57.708.384,15

1. Contexto Operacional: A Associação Filhas de São Camilo é uma asso-
ciação civil sem fins econômicos e de caráter beneficente, assistencial,
promocional, filantrópico, educacional, cultural e religioso fundada em 04 de
agosto de 1949, tem como principal objetivo e fins a assistência a doentes, a
fundação, direção e administração de Hospitais, Preventórios, Sanatórios, Asi-
los, Escolas, Oficinas e toda espécie de Estabelecimentos ou obras sociais,
quer por conta própria, quer por terceiros, gratuitos ou não, sem discriminação
de raça, sexo, nacionalidade, idade, cor, credo religioso, político e condição
social, se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável e reconhecida de
Utilidade Pública pelo decreto Federal datado de 16 de dezembro de 1991,
reconhecida de fins filantrópicos pelo Conselho Nacional de Assistência Social
– CNAS, processo n.º 47.709/1957 e se rege pelo Estatuto Social e legislação
aplicável. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais
Práticas Contábeis: 2.1. Apresentação das Demonstrações Contábeis:
Na preparação de suas Demonstrações Contábeis, a Entidade adotou todos os
pronunciamentos e respectivas interpretações técnicas e orientações técnicas
emitidas pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo
CFC – Conselho Federal de Contabilidade, as resoluções do Conselho Federal
de Contabilidade, notadamente a ITG 2002 (R1) – Resolução 1.409/2012, que
prescreve critérios contábeis aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, que,
com as práticas contábeis incluídas na legislação societária brasileira, são
denominados como práticas contábeis adotadas no Brasil. As políticas contá-
beis estabelecidas na nota explicativa nº 2.2 foram aplicadas na preparação
das Demonstrações Contábeis para os exercícios encerrados em 31 de de-
zembro de 2016. A preparação das Demonstrações Contábeis de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração efetue
estimativas e adote premissas que afetam os montantes apresentados nas
Demonstrações Contábeis e respectivas notas explicativas. A liquidação das
transações envolvendo essas estimativas poderá ser efetuada por valores di-
ferentes dos estimados devido a imprecisões inerentes ao processo de estima-
tiva. 2.2. Principais Práticas Contábeis: a) Caixa e Equivalentes de Caixa:
Incluem dinheiro em caixa, fundos em contas bancárias de livre movimentação
e aplicações financeiras de liquidez imediata mantidas em instituição de pri-
meira linha. As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido dos
rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não supera o valor de
mercado e são resgatáveis sem perda do valor. b) Contas a receber / Crédi-
tos: Estão apropriadas pelo regime de competência, e referem-se a valores a
receber de entidades Públicas e entidades privadas bem como mensalidades
escolares de alunos inadimplentes. c) Estoques: Os estoques são demons-
trados ao custo médio de aquisição, inferior ou igual ao preço atual de mercado.
d) Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes: Um ativo é
reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios
econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor
puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço
patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como
resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico
seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos corres-
pondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. Os
ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou
liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. e) Ajuste a Valor
Presente de Ativos e Passivos: A Entidade avalia periodicamente o efeito
deste procedimento e, nas Demonstrações Contábeis de 2016 não transacionou
operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem
a serem ajustadas. f) Ativo Imobilizado: Registrados ao custo de aquisição,
deduzido de depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método
linear às taxas que levam em consideração o tempo de vida útil estimado. g)
Ativo Intangível: O ativo intangível de vida útil definida é composto pelo direito
de uso de programas de computador (software) e marcas e patentes, que são
amortizados usando-se método linear à taxa de 20% a.a.. h) Provisão para
Férias e Encargos: Corresponde à estimativa de valor a desembolsar, a título
de provisão para férias e encargos incidentes, cujo registro é efetuado com
base em informações constantes na folha de pagamento até a data do balanço.
i) Apuração do Resultado do Exercício: As receitas, custos e despesas são
apropriados de acordo com o regime de competência. Recursos vinculados
compreendem os valores recebidos pela Entidade e que somente poderão ser
utilizados em propósitos específicos, conforme determinado em contrato. Os
valores recebidos e empregados são provenientes de contratos de gestão e
convenio com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e são registrados
da seguinte forma: Receita Verba de Custeio, Outras Receitas Operacionais e
Receitas Financeiras. A receita financeira é reconhecida conforme o prazo
decorrido pelo regime de competência, usando o método de taxa efetiva de
juros. As doações não específicas são registradas diretamente no resultado
como receita de doações. j) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido
é representado pelo Patrimônio Social acrescido pelos superávits e ou diminuído
pelos déficits apurados e incorporados anualmente, após deliberação em As-
sembleia Geral Ordinária. O resultado do exercício é mantido em conta especi-
fica enquanto não aprovado pela assembleia de associadas, e, após a sua apro-
vação, transferido definitivamente para a conta do Patrimônio Social. A Associ-
ação não remunera os membros ou equivalentes de sua diretoria, conselheiros,
associados, sócios benfeitores ou equivalentes e não distribui ou concede van-
tagens sob nenhuma forma. g) Provisões: As provisões são reconhecidas quan-
do: (i) a Entidade tem uma obrigação presente ou não formalizada como resul-
tado de eventos passados; (ii) é provável que uma saída de recursos seja neces-
sária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor possa ser estimado com segurança.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixas e equivalente de caixa - Saúde               2016               2015
Caixa Geral 34.904,15 58.724,14
Contas Correntes - Bancárias 68.823,43 51.239,68
Aplicações Financeiras  7.125.070,19  7.162.086,88

7.228.797,77 7.272.050,70
Aplicações Financeiras               2016               2015
Fundo de Aplicações Financeiras 2.189.218,00 3.394.407,14
Banco do Brasil 1.843.130,31 2.891.329,43
Banco Besc 18.730,99 10.523,31
Banco Unicred – 205,29
Banco Santander 44.741,88 218.933,60
Caixa Econômica Federal 225.721,18 103.500,62
Banco SICOOB 56.893,64 168.717,19
Banco Sicredi – 1.197,70
Aplicação em Poupança 1.363.860,31 836.469,56
Banco do Brasil 666.176,69 249.251,74
Caixa Econômica Federal 632.987,41 527.931,89
Banco do Brasil - C/Restrição 64.696,21 59.285,93
Aplicação a Prazo Fixo 3.571.991,88 2.931.210,18
BB CDB/RDB 3.564.245,48 2.874.025,42
Banco Banrisul         7.746,40       57.184,76
Total Aplicações Financeiras 7.125.070,19 7.162.086,88
Caixas e equivalente de caixa - Educação               2016               2015
Caixa Geral 19,60 1.926,06
Contas Correntes - Bancárias 9.025,80 11.917,29
Aplicações Financeiras       42.935,02       63.704,91

51.980,42 77.548,26
Aplicações Financeiras               2016               2015
Fundo de Aplicações Financeiras 42.935,02 33.546,29
Banco Itaú 42.935,02 33.546,29
Aplicação a Prazo Fixo – 30.158,62
Banco Itaú                     –       30.158,62
Total Aplicações Financeiras 42.935,02 63.704,91
Caixas e equivalente de caixa
  - Assistência Social               2016               2015
Caixa Geral 7.169,94 5.959,24
Contas Correntes - Bancárias 12.956,97 10.865,68
Aplicações Financeiras     145.564,76     133.346,00

165.691,67 150.170,92
Aplicações Financeiras               2016               2015
Fundo de Aplicações Financeiras 116.146,79 132.896,85
Banco do Brasil 101.145,12 –
Banco Sicoob 15.001,67 –
Banco Sicredi Celeiro MT – 32.841,18
Banco Bradesco-Com. PM-Sinop – 100.055,67
Aplicação em Poupança 19.704,33 –
Banco do Brasil 19.704,33 –
Aplicação a Prazo Fixo 9.713,64 449,15
Banco do Brasil         9.713,64            449,15
Total Aplicações Financeiras 145.564,76 133.346,00
4. Convênios a Receber
Saúde               2016               2015
SUS
SUS - Internação 571.708,97 635.637,34
SUS - Ambulatório 166.313,30 295.336,26
SUS - Incentivo a contratualização – 134.346,59
SUS - Integrasus 1.680,61 –
Prefeituras
Cruzília - MG 181.543,30 101.373,00
Barra da Estiva - BA – 17.188,67
Minduri - MG – 34.075,00
Conchal - SP 2.460,00 1.730,00
Ramilândia - PR 32.600,00 –
Convênios com Entidades Privadas
UNIMED 61.648,79 47.763,43
Copasa 627,12 1.168,21
Cassi 909,20 763,54
IPSEMG 1.840,69 449,40
IPSM - Polícia Militar-MG 1.863,83 1.545,58
Previminas/Libertas 885,16 –
Fundação Sanepar 203,92 –
Fundação Copel 423,40 –
Economus 1.609,02 1.609,02
Fundação CESP – 3.339,38
Vivamed/Sicoob – 222,45
Fundação Itamed 65,70 –
Clientes Particulares
Clientes Particulares            100,00         2.912,89

1.026.483,01 1.279.460,76

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016 - Em Reais
5. Outros Créditos: Outros créditos - Saúde               2016               2015
Adiantamentos
Adiantamentos de salários 3.177,65 2.238,89
Adiantamento de férias 67.777,59 45.727,45
Adiantamento de fornecedores 159.999,69 2.133,76
Outros Créditos
Depósito Judicial 2.919,52 2.919,52
Outros créditos a receber 2.516,76 4.694,99
Outros créditos a regularizar 7.055,45 6.656,77
Despesas a apropriar
Prêmio de Seguros a Apropriar 9.420,91 4.163,63
Outras despesas a Apropriar         1.096,70            703,14

  253.964,27   69.238,15
Outros créditos - Educação               2016               2015
Adiantamentos
Adiantamento de salários 896,90 –
Adiantamentos de férias 18.939,25 13.036,93
Adiantamento de fornecedores 2.491,00 630,00
Outros Créditos
Cheques devolvidos de terceiros – 7.408,00
Outros créditos a receber 3.976,88 –
Cartões de crédito a receber 14.071,44 –
Encargos a reembolsar
IRRF 61,05 –
Despesas a apropriar
Prêmio de Seguros a Apropriar         1.269,23         1.381,02

41.705,75 22.455,95
Outros créditos - Assistência Social               2016               2015
Adiantamentos
Adiantamentos de férias 2.243,58 3.896,47
Adiantamentos de fornecedores – 181.240,00
Outros Créditos
Outros créditos a receber – 1.264,99
Despesas a apropriar
Prêmio de Seguros a Apropriar            604,60            621,12

2.848,18 187.022,58
6. Estoques - Saúde               2016               2015
Material Hospitalar 359.259,38 270.235,28
Material Radiológico 51.387,11 32.458,58
Material de Lab. e Ag. Transfusional 7.878,78 9.378,16
Gases Medicinais 37.849,74 4.196,91
Drogas e Medicamentos 275.498,60 284.930,60
Material de Lavanderia 4.261,08 6.400,94
Material de Higiene e Limpeza 100.427,15 48.458,27
Material de Escritório e Impressos 48.783,20 48.826,06
Gêneros Alimentícios 53.214,15 28.776,43
Material de Copa e Cozinha 19.439,14 1.883,99
Material para formação e capacitação – 245,00
Combustível 2.072,00 –
Materiais para Manutenção 11.107,24 8.116,39
Rouparia 62.997,45 54.809,69
Outros Materiais         6.312,62         3.161,54

1.040.487,64 801.877,84
7. Imobilizado e Intangível Taxa de

Depreciação
Imobilizado Líquido-Saúde                   2016                   2015             Anual
Terrenos 16.764.733,75 16.764.733,75 –
Prédios e Edificações 32.174.555,79 31.945.994,18 4%
Instalações 816.170,92 811.725,92 10%
Jazigos 19.732,05 19.732,05 –
Benfeitorias 547.314,01 547.314,01 4%
Poço Artesiano 335.739,50 335.739,50 10%
Apar. de Medicina e Cirurgia 6.195.185,14 5.392.787,28 10%
Móveis e Ut. Hospitalares 1.472.827,62 1.144.190,68 10%
Intr. Medicina e Cirurgia 204.399,80 204.399,80 10%
Equipamentos de laboratório 161.346,92 161.346,92 10%
Móveis e Utens. Laboratório 15.592,90 15.017,90 10%
Mov/Equip/Utens Bco de Sangue 23.970,00 23.970,00 10%
Mov/Equip. Fisioterapia 8.559,00 8.559,00 10%
Mov/Equip. Recreação 12.900,00 12.900,00 10%
Mov/Utens. Capela 134.725,00 134.725,00 10%
Aparelhos e Instr. Musicais 17.319,00 17.319,00 10%
Equipamentos de Cozinha 152.421,21 149.641,21 10%
Moveis e Utens. Cozinha 141.688,72 134.431,93 10%
Mov/Utens. Administração 252.923,69 236.610,03 10%
Equipamentos de comunicação 124.719,93 113.669,93 10%
Computadores e Similares 338.835,32 333.396,98 20%
Impressoras e Similares 76.748,71 71.643,63 20%
Mov/Utens. Diversos 570.513,18 547.251,21 10%
Máquinas Diversas 1.337.465,63 1.337.465,63 10%
Veículos 445.440,45 365.388,80 20%
Biblioteca 1.764,00 1.764,00 10%
Colchões, Roupas e Similares 44.589,94 44.589,94 10%
Obra de arte 36.653,48 33.416,48 –
Reforma 46.587,53 13.987,00 –
Construção Nova 160.045,22 160.045,22 –
C. Andamento- Com.Sesfes-Subv 600.000,00 600.000,00 –
C. Andamento-
  Conv.Sesfes-Propri 742.033,54 662.914,57 –

63.977.501,95 62.346.671,55
Depreciação acumulada (19.281.379,67) (16.789.444,38)
Imobilizado líquido 44.696.122,28 45.557.227,17

Taxa de
Imobilizado líquido Depreciação
  - Educação                   2016                   2015             Anual
Terrenos 1.409.886,00 1.409.886,00 –
Prédios e Edificações 868.544,20 868.544,20 4%
Instalações 134.511,96 134.511,96 10%
Móveis e Ut. Hospitalares 2.850,00 2.850,00 10%
Móveis e Utens. Laboratório 11.700,00 11.700,00 10%
Mov/Utens. Escolares 87.800,25 87.800,25 10%
Mov/Utens. Capela 4.100,00 4.100,00 10%
Aparelhos e Instr. Musicais 14.924,00 14.924,00 10%
Equipamentos de Cozinha 1.189,69 1.189,69
Moveis e Utens. Cozinha 50.756,80 50.756,80 10%
Mov/Utens. Administração 59.729,30 59.065,30 10%
Equipamentos de comunicação 23.210,09 23.210,09 10%
Computadores e Similares 71.763,80 62.028,00 20%
Impressoras e Similares 530,00 530,00 20%
Mov/Utens. Diversos 44.159,14 38.396,29 10%
Biblioteca 3.815,60 3.815,60 10%

2.789.470,33 2.773.308,18
Depreciação acumulada (618.511,55) (532.876,54)
Imobilizado líquido 2.170.959,28 2.240.431,64

Taxa de
Imobilizado líquido - Depreciação
  Assistência Social                   2016                   2015             Anual
Terrenos 946.354,00 946.354,00 –
Prédios e Edificações 1.469.794,30 1.469.794,30 4%
Instalações 26.885,95 4.233,85 10%
Móveis e Ut. Hospitalares 49.081,95 49.081,95 10%
Mov/Utens. Capela 2.120,15 2.120,15 10%
Equipamentos de Cozinha 1.629,97 1.629,97 10%
Moveis e Utens. Cozinha 38.712,33 24.962,33 10%
Mov/Utens. Administração 14.650,00 14.650,00 10%
Mov/Utens. Diversos 85.254,33 84.704,33 10%
Máquinas Diversas 344.165,74 128.165,74 10%
Veículos 32.400,00 32.400,00 20%
Colchões, Roupas e Similares 5.041,10 5.041,10 10%
Ampliação – –
Construção Nova 2.119.736,25 1.706.437,13

5.135.826,07 4.469.574,85
Depreciação acumulada (508.599,42) (440.578,02)
Imobilizado líquido 4.627.226,65 4.028.996,83
Total Geral Imobilizado 51.494.308,21 51.826.655,64

Taxa de
Amortização

Intangível líquido - Saúde                   2016                   2015             Anual
Softwares 26.859,10 26.859,10 20%

26.859,10 26.859,10
Amortização Acumulada (17.671,95) (15.165,87)
Intangível líquido 9.187,15 11.693,23

Taxa de
Intangível líquido Amortização
  - Educação                   2016                   2015             Anual
Softwares 3.599,00 1.449,00 20%
Marcas e Patentes 5.300,00 5.300,00 20%

8.899,00 6.749,00
Amortização Acumulada (1.592,32) (1.449,00)
Intangível líquido 7.306,68 5.300,00
Total Geral Intangível 16.493,83 16.993,23
8. Provisão Para Contingência: Provisões constituídas para fazer frente às ações
cíveis e trabalhistas, que se encontram em instâncias diversas. A provisão é cons-
tituída por valores atualizados de perdas, estabelecidos pelos consultores jurídicos
e por julgamento da administração. Foi considerado suficiente o montante de R$
516.118,40 para 2016. 9. Doação e Campanhas: A entidade recebe donativos de
pessoas físicas e pessoas jurídicas que são contabilizados em receitas. Essas
doações estão demonstradas da seguinte forma:
Doação e Campanhas - Saúde               2016               2015
Doação Pessoa Física 340.760,24 69.635,60
Doação Pessoa Jurídica 80.099,98 126.245,31
Outros 8.604,00 37.235,00
Campanhas Beneficentes     340.912,07     248.875,93

770.376,29 481.991,84

Doação e Campanhas - Educação               2016               2015
Doação Pessoa Jurídica 23.141,03 17.457,56
Doação Pessoa Física – 200,00
Campanhas Beneficentes       28.635,00       13.179,00

51.776,03 30.836,56
Doação e Campanhas - Assistência Social               2016               2015
Doação Pessoa Física 242.459,65 374.622,57
Doação Pessoa Jurídica 13.724,72 94.057,56
Campanhas Beneficentes     240.605,12     181.899,00

496.789,49 650.579,13
10. Convênio e Subvenção: Eventualmente a instituição recebe Subvenções/
auxílios do Poder Público. No exercício de 2016, a entidade recebeu as seguintes
Subvenções:
Convênio e Subvenção - Saúde               2016               2015
Federal 1.225.690,10 –
Estadual 170.000,00 27.900,00
Municipal  4.083.270,61  4.135.944,65

5.478.960,71 4.163.844,65
Em 31/12/2016 os saldos de subvenções estavam representados da seguinte forma:
Subvenções Federais - Saúde
Descrição Valor repassado

              Em 2016                          Vigência
Ministério da Saúde
  (Aquisição de Bens) 1.225.690,10 30/12/2014 a 31/12/2016
Total de Subvenções Federais 1.225.690,10
Subvenções Estaduais - Saúde
Descrição Valor repassado

              Em 2016                          Vigência
Secretária de Saúde do Estado de MG 170.000,00 01/01/2016 a 31/12/2016
Total de Subvenções Estaduais 170.000,00
Subvenções Municipais - Saúde
Descrição Valor repassado

              Em 2016                          Vigência
Prefeitura Municipal de Conchal 503.950,00 06/06/2015 a 16/02/2016
Prefeitura Municipal de Conchal 50.000,00 29/05/2015 a 20/01/2016
Prefeitura Municipal de Conchal 500.000,00 01/01/2016 a 16/11/2016
Prefeitura Municipal de Conchal 202.500,00 01/01/2016 a 30/11/2016
Prefeitura Municipal de Conchal 234.000,00 01/01/2016 a 30/11/2016
Prefeitura Municipal de Conchal 1.035.700,00 01/01/2016 a 30/11/2016
Prefeitura Municipal de Conchal 1.575.000,00 01/01/2016 a 30/11/2016

Devolução
Prefeitura Municipal de Conchal (17.879,39)  Saldo remanescente
Total de Subvenções Municipais 4.083.270,61
Subvenções Municipais - Assistência Social
Descrição Valor repassado

              Em 2016                          Vigência
Prefeitura Municipal de Sinop - MT 100.000,00 01/01/2015 a 31/01/2016
Devolução saldo remanescente (1.205,74)
Total de Subvenções Municipais 98.794,26
11. Atendimento à Legislação das Entidades de Fins Filantrópicos: a) Na
Área da Saúde: A entidade mantém controles que demonstram no exercício de
2016 o cumprimento do percentual de 85,33% de atendimento à pacientes do SUS,
medido por paciente-dia. A Entidade realizou atendimentos à pacientes externos do
SUS superior a 10,00%. E de forma adicional prestou serviços aos SUS na seguinte
ação: - atenção às urgências e emergências. A prestação deste serviço para o SUS
permite a adição do índice percentual de 1,5% (um e meio ponto percentual). Cum-
prindo o determinado pela Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009, que dispõe sobre
as condições que vinculam a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social - CEBAS que dispõem sobre o processo de Certificação das
Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da Saúde (CEBAS-SAÚDE).

Demonstrativo de Atendimentos de 60% de Paciente-dia SUS
Paciente Dia                 Pagos               .
(Internações)       SUS Convênios/Particulares              Total
Quantidades 36.058 6.200 42.258
Percentagens 85,33 14,67 100,00%
Demonstrativo das Receitas na Área da Saúde               2016               2015
Receitas do SUS 9.228.918,94 8.460.639,03
Receitas - Convênios/Particulares 3.324.778,01 3.045.116,79
Convênio com Entidades Publica– Municipal 4.984.405,46 4.532.986,66
Receitas com Contribuições 4.209.790,94 3.756.693,81
Convênios e Subvenções - Fed/Est/Munic 5.478.960,71 4.163.844,65
(-) Glosas – SUS (450,00) –
(-) Glosas - Convênios/Particulares (13.881,38) (3.620,32)
Doações/Campanhas 770.376,29 481.991,84
Receitas Financeiras 826.180,49 805.071,30
Receitas de Serviços Voluntários 109.500,18 101.354,00
Outras Receitas Operacionais 138.208,84 73.068,88
Total – Base de Cálculo 29.056.788,48 25.417.146,64
b) Na Área da Educação: Os serviços e atividades que foram desenvolvidos na
área da Educação no decorrer deste ano estão adequados às diretrizes e metas
estabelecidas no Plano Nacional de Educação – PNE, bem como em consonância
com a Constituição Federal, Estatutos Sociais, Lei Federal nº. 12.101, de 27 de
novembro de 2009 que dispõe sobre as condições que vinculam a concessão do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS e Portarias
editadas pelo Ministério da Educação - MEC.

Demonstrativo Sintético de Alunos (Lei 12.101/2009)
Total de alunos matriculados (*) 339
Alunos bolsa integral 51
Alunos bolsa integral e com deficiência –
Alunos bolsa integral e em tempo integral –
Número total de alunos com bolsa integral 51
Alunos Pagantes 280
Alunos bolsa parcial de 50% 8
Benefícios complementares convertidos em bolsa integral –
(*) Excluídos os inadimplentes e os bolsistas integrais que não se enquadram nos
critérios da Lei 12.101/2009. c) Na Área de Assistência Social: A entidade atendeu
o determinado pela Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009 que dispõe sobre as
condições que vinculam a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social - CEBAS e Portarias do MDS/CNAS. Os serviços prestados,
projetos e benefícios na área de Assistência Social foram executados de forma
continuada e planejada sem qualquer discriminação e inteiramente gratuitos. Os
atendimentos aos idosos foram realizados conforme art. 35 da Lei no 10.741/2003.
Conforme o demonstrativo:
Demonstrativo Comparativo das Receitas na Área de Assistência Social

              2016               2015
Receita na prestação de Serviços a Idosos 505.651,76 316.476,19
Doações e Contribuições 496.789,49 650.579,13
Subvenções e Convênios 98.794,26 –
Outras Receitas Operacionais 400,00 –
Receitas Financeiras 7.622,74 4.888,05
Total - Base de Cálculo 1.109.258,25 971.943,37
Custo Gratuidade - Assistência Social 1.036.807,89 913.838,78

Demonstrativo Sintético dos Idosos Assistidos
para cumprimento da Lei nº 12.101/09

% dos
Quantidade % de  Atendimentos

Descrição                              .    de Idosos    Idosos          Gratuitos
Total de Idosos atendidos 70 100,00% 100,00%
12. Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social: A instituição
é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS,
concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS - Resolução
CNAS nº 26 de 21 de fevereiro de 2008. A Entidade atua de forma preponderante
na área da Saúde, com atividades na área de Educação e Assistência Social. O
pedido de renovação nº 25000.044218/2010-87 foi deferido, conforme publicação
no diário Oficial da União de 11 de março de 2015, com validade pelo período de
01/01/2010 a 31/12/2012. Os processos de renovação, nº 25000.102234/2012-63
e 25000.195487/2015-15 do certificado da entidade encontra-se em análise no
Ministério da Saúde, órgão responsável pela análise e a decisão dos requerimen-
tos de concessão ou de renovação dos Certificados das Entidades Beneficentes
de Assistência Social que prestam serviços na área da saúde, considerando a
competência conferida ao Ministério da Saúde pela Lei nº 12.101, de 27 de no-
vembro de 2009. Em 31/03/2017 foi publicado no DOU o indeferimento do Pro-
cesso CEBAS nº 25000.102234/2012-63/MS com prazo de 30 (trinta) dias para
apresentação do recurso administrativo, conforme Portaria nº 670 de 30/03/2017
do Ministério da Saúde. A administração da Entidade irá interpor o recurso dentro
do prazo legal. 13. Isenções Previdenciárias, COFINS e CSLL: Estão demons-
tradas conforme a Lei nº 12.101 de 27/11/2009, o montante das contribuições
previdenciárias e tributárias apuradas no exercício, que não foram pagas devido
ao usufruto da isenção a que fazem jus as entidades beneficentes de assistência
social, estando assim compostas:
Isenção Usufruída - Saúde               2016               2015
Contribuição Patronal 1.514.777,38 1.392.919,71
RAT 134.247,27 130.597,41
Terceiros 435.686,85 388.055,55
Autônomos 70.843,33 118.755,10
Contribuições Previdenciárias 2.155.554,83 2.030.327,77
COFINS 871.665,36 1.016.685,86
Contribuições Sociais 871.665,36 1.016.685,86
Total 3.027.220,19 3.047.013,63

Isenção Usufruída - Educação               2016               2015
Contribuição Patronal 346.607,99 287.852,63
RAT 17.330,39 14.392,64
Terceiros 77.986,80 64.766,84
Autônomos 10.348,00 6.659,27
Contribuições Previdenciárias 452.273,18 373.671,38
COFINS 83.343,34 93.083,36
Contribuições Sociais 83.343,34 93.083,36
Total 535.616,52 466.754,74
Isenção Usufruída - Assistência Social               2016               2015
Contribuição Patronal 83.788,65 80.257,94
RAT 9.368,88 8.379,80
Terceiros 27.172,70 24.301,41
Autônomos 9.900,00 11.180,00
Contribuições Previdenciárias 130.230,23 124.119,15
COFINS 64.381,98 75.431,29
Contribuições Sociais 64.381,98 75.431,29
Total 194.612,21 199.550,44
14. Trabalho Voluntário: Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a
ITG 2002 (R1) – Entidades sem Finalidades de Lucros item 19, a Entidade reco-
nhece pelo valor justo a prestação do serviço não remunerado do voluntariado o
montante de R$ 109.500,18 que é composto essencialmente por pessoas que
dedicam o seu tempo e talento uma importante participação em várias ações
realizadas pela entidade. 15. Ajustes de Exercícios Anteriores: Foram evi-
denciados os valores de fatos com efeitos que pertenceram a exercícios anteri-
ores no balanço encerrado em 31/12/2016, em decorrência da mudança dos
critérios contábeis no valor de R$ 1.406.350,56, assim composto: Ajustes de
Contingências R$ 1.029.999,10 e Ajustes de Provisões R$ 376.351,46. 16. Aplica-
ção de Recursos: Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalida-
des institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais. 17. Cobertura de Seguros: Para
atender medidas preventivas a entidade efetua contratação de seguro em valor
considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros.

Odila Susin
Presidente

Responsável Técnico
Jair Gomes de Araujo

Contador CRC 1SP 123.639/O-5
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continua ...
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LICENÇA REMUNERADA ATÉ NORMALIDADE DO MERCADO
Empresa sem mercadoria em estoque na filial deseja manter os 
funcionários em licença remunerada em casa, até normalidade 
do estoque, qual a base legal? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL A REMUNERAÇÃO DO JOVEM APRENDIZ? 
Vale lembrar que a legislação sempre estabelece a garantia mínima 
de direitos do trabalhador, cabendo às partes a negociação de 
direitos alem desta. Posto isto, ao menor aprendiz é garantido o 
salário mínimo hora ou o piso mínimo hora da categoria, o que 
lhe for mais favorável (IN 97/12, art. 11).

PAGAMENTO INDIVIDUAL DO INSS
Empresa demitiu seus funcionários e pagou todo o FGTS. Pretende pagar 
o INSS só de um determinado funcionário. Como informar ao INSS o paga-
mento individual? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRIBUIR PARA FUTURA APOSENTADORIA
Sócio quotista de empresa optante pelo simples nacional, que 
não é administrador da sociedade, mas deseja fazer retirada de 
pró-labore apenas para contribuir com INSS para futura aposen-
tadoria, recolhe também o INSS na alíquota de 11%? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DEVE INFORMAR O VALOR PAGO REFERENTE À MULTA DE 40% 
DO FGTS, NA DIRF OU INFORME DE RENDIMENTOS, QUAL O CAMPO?

O FGTS pago diretamente ao empregado na rescisão não tem incidência 
de imposto de renda conforme artigo 7º, inciso II da Instrução Norma-
tiva RFB 1500/2014, devendo os valores ser informados na DIRF como 
rendimentos isentos e não tributados.

FRACIONAMENTO DE FÉRIAS
Quais os casos permitidos por lei de fracionamento das férias. Como 
anotar na CTPS os períodos. O e-Social possui o registro dos períodos? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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A 49ª rodada do Indicador 
de Atividade da Micro e Pe-
quena Indústria, encomenda-
do pelo Sindicato da Micro e 
Pequena Indústria do Estado 
de São Paulo (Simpi) ao Da-
tafolha, mostra que a crise 
econômica continua trazendo 
consequências negativas para 
os empresários.

Questionados sobre o fluxo 
de trabalhadores em seus 
negócios, 27% dos entrevista-
dos alegaram que demitiram 
profissionais no último mês, 
ante 21% na pesquisa de fe-
vereiro. Sobre contratações, 
apenas 9% abriram novas 
vagas; no estudo anterior, 
este índice era de 10%. Isso 
significa que para cada con-
tratação existem três demis-
sões. A expectativa para o 
mês de abril também segue 
em baixa. 85% não preveem 
novas contratações; já 13% 
acreditam que irão demitir 
futuramente. 

A ausência de capital de 
giro segue como uma das 
principais dificuldades en-
frentadas pelas MPI’s. Para 
64% dos empresários, o 
capital disponível em suas 
empresas é muito pouco, 
o que traz dificuldades. Na 
busca por capital, apenas 10% 
conseguiram utilizar linhas de 
crédito para pessoas jurídicas 
em fevereiro; 21% recorre-
ram ao cheque especial e 
5% utilizaram empréstimos 
pessoais nos bancos.

O endividamento das em-
presas também continua 
em alta. 51% das micro e 
pequenas indústrias sofreram 
calotes nos últimos 30 dias, o 
que impacta diretamente no 
funcionamento do negócio. 
Já 32% não conseguiram 
arcar com algum imposto em 
fevereiro – este é o segundo 
maior índice levantado pela 
pesquisa desde seu início, 
em março de 2013. Para o 
presidente do Simpi, Jose-
ph Couri, são necessárias 
ações governamentais pela 
retomada do crescimento 
econômico.

“Tivemos um aumento de 
demissões, não existe capital 
de giro no mercado, a inadim-
plência ao empresário segue 
alta e a indústria continua ten-
do problemas com os impos-
tos. Medidas são anunciadas, 
mas não chegam na ponta, 
ao empresário. Não adianta 
aumentar o valor do crédito 
disponível aos bancos, por 
exemplo, enquanto a burocra-
cia e o acesso a ele continuar 
limitado”, considerou.

“É um aprofundamento da 
crise. No segundo semestre 
de 2016 havia uma expectati-
va positiva, mas o cenário de 
melhora não se concretizou. 
E, praticamente, perdemos o 
primeiro trimestre de 2017”, 
complementou. A íntegra 
da Simpi/Datafolha está dis-
ponível no site (www.simpi.
org.br).

A crise econômica continua trazendo consequências negativas 

para os empresários.

Pequena indústria 
demite três vezes mais 

do que contrata
Amanda Rocha/Tribuna

1ª Vara de Registros Públicos. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da 
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0035451- 63.2012.8.26.0100 (USU. 891) O(A) Doutor(a) Paulo 
César Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central 
Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o)(s) titular de domínio Florindo Basílio Campanella ou Florindo Campanella e s/m Iole Tôni 
Campanella, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Cleusa André Pulgaci ajuizou ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua da Estação, nº 128, 
esquina da Rua Tuparendi, Lote 13-A da quadra C-1, do Jardim Célio, Vila Campanella, Distrito de 
Itaquera, São Paulo/SP, com área de 191,16m², contribuinte nº 114.195.0008-1, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

4ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0039506-51.2012.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo de Tarsso da Silva Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) Uiles Vieira de Matos Junior, Rua Vereador Gastão Ferreira Bueno, 156, Centro - CEP 
12980-000, Joanopolis-SP, CPF 142.222.208-09, RG 206378622, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Colégio Mega Visão Ltda Epp, alegando em síntese: O 
executado assinou o termo de confissão de divida , reconhecendo o valor do débito no importe de R$ 
5.300,00, a ser pago em 10 parcelas iguais de R$ 530,00, ocorre que o executado pagou somente 03 
parcelas, ficando faltando 07 parcelas e mais multa de 10% e honorários no importe de 20%. 
Encontrando-se o réu 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 10 de abril de 2017. 

Diretoria

João Luciano Granado - Diretor Presidente
 Darci Payão Rodrigues Filho - Diretor Vice-Presidente

Contador

Júlio da Rocha Ribeiro - CRC 1SP 152.060/O-2

Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)

Senhores Acionistas:
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2016 e 2015.
 Apresentamos abaixo a base de preparação e cálculo do EBITDA (lucro e prejuízo antes dos efeitos financeiros, imposto de renda, contribuição social, 
depreciação e amortização):

Transnovag Transportes S.A.
CNPJ/MF nº 55.890.016/0001-09

Relatório da Administração
         2016           2015
(Prejuízo) Lucro antes da provisão de imposto de renda e contribuição social 831.807 (3.332.842)
(-) Receitas financeiras (837.398) (568.842)
(+) Despesas financeiras 757.060 927.010
(+) Depreciação e amortização 1.871.875 1.967.763
Total do EBITDA  2.623.344  (1.006.911)

Notas explicativas da Administração sobre as demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional - A Transnovag Transportes S/A (“Companhia” ou 
“Transnovag”) é uma sociedade anônima de capital fechado que tem como 
objetivos principais a prestação de serviços de transportes rodoviários de bens 
para terceiros, inclusive na forma de subcontratação, a atividade de armazém 
geral e a prestação de serviços de transbordo, pesagem, manuseio e arruma-
ção de cargas em geral.  A Companhia está sediada na Rua Cadiriri, na cidade 
de São Paulo – SP e possui 9 (nove) filiais, sendo 2 (duas) delas localizadas 
nas cidades São Paulo – SP, 1 (uma) localizada na cidade de Diadema – SP, 1 
(uma) localizada na cidade de São Carlos – SP, 1 (uma) localizada na cidade 
de Taubaté – SP, 1 (uma) localizada na cidade de São Bernardo do Campo,  – 
SP, 1 (uma) localizada na cidade de Simões Filho – BA, 1 (uma) localizada na 
cidade de São José dos Pinhais - PR e 1 (uma) localizada na cidade de Conta-
gem – MG em conjunto operando sobre os CNAE: “Transporte rodoviário de 
cargas, exceto produtos perigosos” e “Mudanças, intermunicipal, interestadual 
e internacional”. Parte significativa dos custos incorridos nas atividades opera-
cionais da Companhia é realizada com partes relacionadas. 1.1. Aprovação 
das demonstrações contábeis - As demonstrações contábeis foram aprova-
das pela diretoria em 20 de Abril de 2017. 2. Políticas contábeis e bases de 
apresentação - As demonstrações contábeis para os exercícios findos em 31 
de dezembro de 2016 e 2015 foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil que compreendem os pronunciamentos do Comi-
tê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As estimativas contábeis envolvidas 
na preparação das demonstrações contábeis foram baseadas em fatores obje-
tivos e subjetivos, com base no julgamento da administração para determina-
ção do valor adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis. Itens 
significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção de 
vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, aná-
lise do risco de crédito para determinação da provisão para devedores duvido-
sos, assim como da análise dos demais riscos para determinação de outras 
provisões, inclusive para contingências.  2.1. Apuração do resultado - O resul-
tado das operações (receitas, custos e despesas) é apurado em conformidade 
com o regime contábil de competência dos exercícios. A receita de prestação 
de serviços é reconhecida quando seu valor puder ser mensurado de forma 
confiável e todos os riscos e benefícios são transferidos para o comprador. 2.2. 
Caixa e equivalentes de caixa - Incluem caixa, saldos positivos em conta 
movimento, aplicações contábeis com liquidez imediata e com risco insignifi-
cante de mudança de seu valor de mercado. 2.3. Títulos e valores mobiliários 
- Os certificados de depósitos bancários (CDB) e operações compromissadas 
estão classificados na categoria “Valor justo por meio do resultado”. São conta-
bilizados pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos, os 
quais são reconhecidos no resultado do exercício, e ajustados a valor de mer-
cado. 2.4. Contas a receber de clientes - São apresentadas aos valores pre-
sente e de realização. É constituída provisão em um montante considerado 
suficiente pela administração para os créditos cuja recuperação é considerada 
duvidosa. 2.5. Imobilizado - Registrados ao custo de aquisição ou formação. A 
depreciação é calculada de forma linear ao longo da vida fiscal do ativo, a taxas 
que levam em consideração as taxas determinadas pela legislação fiscal, con-
forme mencionado na  Nota Explicativa no 7. 2.6. Intangível - Ativos intangíveis 
adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo 
de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e das 
perdas de seu valor recuperável, quando aplicável. 2.7. Avaliação do valor 
recuperável de ativos (teste de “impairment”) - A administração revisa anu-
almente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou 
mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que 
possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais 
evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperá-
vel, é constituída provisão para deterioração, ajustando o valor contábil líquido 
ao valor recuperável. 2.8. Empréstimos e financiamentos - Os empréstimos 
tomados são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, no recebimento dos 
recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, os empréstimos toma-
dos são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e 
juros proporcionais ao período incorrido (“pro rata temporis”). 2.9. Imposto de 
Renda e Contribuição Social sobre o lucro - Ativos e passivos tributários 
correntes do último exercício e de anos anteriores são mensurados ao valor 
recuperável esperado ou a pagar para as autoridades fiscais. As alíquotas de 
imposto e as leis tributárias usadas para calcular o montante são aquelas que 
estão em vigor ou substancialmente em vigor na data do balanço nos países 
em que a Companhia opera e gera receita tributável. 2.10. Ativos e passivos 
contingentes e obrigações legais - As práticas contábeis para registro e di-
vulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais são as seguin-
tes: (i) Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias 
reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contin-
gentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota explicativa; (ii) 
Passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas 
como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com segurança 
suficiente. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são 
apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados 
como de perdas remotas não são provisionados e, tampouco, divulgados; e (iii) 
Obrigações legais são registradas como exigíveis, independentemente da 
avaliação sobre as probabilidades de êxito nos processos em que a Compa-
nhia questionou a inconstitucionalidade dos tributos. 2.11. Instrumentos fi-
nanceiros - Reconhecimento inicial e mensuração subsequente - Reco-
nhecimento inicial e mensuração - Ativos financeiros são classificados como 
ativos financeiros a valor justo por meio do resultado, empréstimos e recebí-
veis, investimentos mantidos até o vencimento, ativos financeiros disponíveis 
para venda, conforme a situação. A Companhia determina a classificação dos 
seus ativos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial, quando ele 
se torna parte das disposições contratuais do instrumento. Ativos financeiros 
são reconhecidos inicialmente ao valor justo, acrescidos, no caso de investi-
mentos não designados a valor justo por meio do resultado, dos custos de 
transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. 
Mensuração subsequente - A mensuração subsequente de ativos financeiros 

Ativos finan-
ceiros a valor justo por meio do resultado: São avaliados por meio do resul-
tado, incluem ativos financeiros mantidos para negociação e ativos financeiros 
designados no reconhecimento inicial a valor justo por meio do resultado. Os 
correspondentes ganhos ou perdas reconhecidos na demonstração do resulta-

Empréstimos e recebíveis: São ativos financeiros não derivativos, com 
pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. Após 
a mensuração inicial, esses ativos financeiros 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 levan-
do em consideração qualquer desconto ou “prêmio” na aquisição e taxas ou 
custos incorridos. A amortização do método de juros efetivos é incluída na linha 
de receita financeira na demonstração de resultado. As perdas por redução ao 
valor recuperável são reconhecidas como despesa financeira no resultado. A 
Companhia não possui ativos e passivos financeiros nas seguintes condições 
“mantidos até o vencimento” e “disponíveis para venda”. Classificação e men-
suração dos passivos financeiros - São classificados como passivos finan-
ceiros a valor justo por meio do resultado, empréstimos e financiamentos, ou 
como derivativos classificados como instrumentos de hedge, conforme o caso. 
A Companhia determina a classificação dos seus passivos financeiros no mo-
mento do seu reconhecimento inicial. Os passivos financeiros da Companhia 
incluem contas a pagar a fornecedores, empréstimos e financiamentos e ou-
tras contas a pagar e foram todos classificados como empréstimos e financia-
mentos. 2.12. Lucro básico e diluído por ação - O resultado por ação básico 
e diluído é calculado por meio do resultado do período atribuível aos acionistas 
da Companhia e a média ponderada das ações em circulação no respectivo 
período, considerando ajustes de desdobramento ocorridos no período. A 
Companhia não possui operações que influenciam no cálculo do lucro diluído, 
portanto o lucro diluído por ação é igual ao valor do lucro básico por ação. 3. 
Caixa e equivalentes de Caixa, títulos e valores mobiliários
Caixa e equivalentes de caixa       2016         2015
Caixa 49.300 52.246
Banco conta movimento    11.642      36.426
    60.942      88.672
Títulos e valores mobiliários       2016         2015
Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) 235.718 1.069.053
Fundos de investimentos  188.711    417.485
  424.429 1.486.538
As aplicações contábeis representam valores investidos em títulos privados 
emitidos por instituições financeiras de primeira linha, com rentabilidade média 
equivalente a 100,0% do CETIP DI “CDI”. 
4. Contas a receber         2016         2015
Clientes Nacionais 9.596.251 9.888.908
Serviços a Faturar 196.704 -
Provisão Estimada para Créditos
 de Liquidação Duvidosa   (377.021)   (302.080)
 9.415.934  9.586.828
A abertura dos saldos de clientes pelos seus vencimentos está como demons-
trada a seguir: 

Ativo Notas            2016           2015
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 3  60.942  88.672
Títulos e valores mobiliários 3  424.429  1.486.538
Contas a receber 4  9.415.934  9.586.828
Estoques   53.256  65.022
Impostos a recuperar 6  2.312.033  2.326.028
Outros ativos circulantes        913.948      244.903
Total do ativo circulante   13.180.542  13.797.991
Ativo não circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais 10  860.637  643.792
IR e CS diferidos 9  278.093  236.934
Outros ativos não circulantes        301.193      105.193
  1.439.923  985.919
Investimentos   28  28
Imobilizado 7  22.181.054  24.155.965
Intangível                    -        18.856
Total do ativo não circulante   23.621.005  25.160.768
Total do ativo   36.801.547  38.958.759

Passivo Notas            2016            2015
Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos 8  2.055.461  2.737.081
Fornecedores   1.125.021  1.024.820
Obrigações trabalhistas e tributárias   1.794.407  1.626.152
Contas a pagar com partes relacionadas 5 -  52.043
Adiantamentos de clientes   52.168  393.445
Outros passivos circulantes       129.057                  -
Total do passivo circulante    5.156.114   5.833.541
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos 8  4.736.074  6.730.783
IR e CS diferidos 9  301.655  317.458
Provisão para contingências 10      440.900       338.900
Total do passivo não circulante    5.478.629    7.387.141
Patrimônio líquido
Capital social 11  28.150.000  28.150.000
Ajuste de avaliação patrimonial 11  585.565  616.241
Reservas de lucros 11  30.125  35.230
Prejuízo acumulado 11  (2.598.886)  (3.063.394)
Total do patrimônio líquido  26.166.804  25.738.077
Total do passivo e patrimônio líquido  36.801.547  38.958.759

Demonstrações dos resultados Em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em Reais)

 Notas            2016             2015
Receita operacional líquida 12  35.337.674  39.798.195
Custo dos serviços prestados 13 (33.097.255)  (42.292.578)
(Prejuízo)/lucro bruto   2.240.419  (2.494.383)
Receitas/(despesas) operacionais
Administrativas, comerciais e gerais 14  (1.658.309)  (1.681.223)
Outras receitas operacionais 15       169.359     1.200.932
    (1.488.950)       (480.291)
Resultado antes das receitas
 e (despesas) financeiras   751.469  (2.974.674)
Resultado Financeiro
Despesas financeiras 16.1  (757.060)  (927.010)
Receitas financeiras 16.2       837.398        568.842
          80.338       (358.168)
(Prejuízo)/lucro antes da 
 provisão para o IR e CS   831.807  (3.332.842)
IR e CS - Corrente 9  (316.951)  -
IR e CS - Diferido 9         56.962        129.072
(Prejuízo)/lucro líquido do exercício   571.818  (3.203.770)
Quantidade de ações em circulação      2.400.000     2.400.000
Resultado básico e diluído por ação - Reais              0,24            (1,33)

Demonstrações dos resultados abrangentes para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)

       2016          2015
Outros resultados abrangentes
(Prejuízo)/lucro líquido do exercício  571.818  (3.203.770)
Ajuste de avaliação patrimonial   (30.676)     (140.376)
Total do resultado abrangente do exercício  541.142  (3.344.146)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)
      Reservas de lucros       
  Capital Ajuste de avaliação Reserva Reserva para Prejuízos
 Notas         social               patrimonial       legal investimentos acumulados            Total
Saldos em 31 de dezembro de 2014   27.900.000   756.617   71.231   298.159  -  29.026.007
Aumento de capital 10  250.000  -  (50.000)  (200.000) -  -
Dividendos complementares 10 - - -  (84.160) -  (84.160)
Realização do ajuste de
 avaliação patrimonial 10 -  (140.376) - -  140.376   -
Prejuízo do exercício 10                  -                                 -              -                        -     (3.203.770)   (3.203.770)
Saldos em 31 de dezembro de 2015   28.150.000  616.241   21.231   13.999   (3.063.394)  25.738.077
Absorção de reservas de 
 lucros com prejuízo acumulado 10 - -  (21.231)  (13.999)  35.230   -
Realização do ajuste de
 avaliação patrimonial 10 -  (30.676) - -  30.676   -
Lucro líquido do exercício 10 - - - -  571.818   571.818
Destinações  - - - - -  -
Reserva legal 10 - -  30.125  -  (30.125)  -
Dividendo mínimo obrigatório 10                  -                                 -              -                        -        (143.091)     (143.091)
Saldos em 31 de dezembro de 2016  28.150.000                     585.565    30.125                        -     (2.598.886)  26.166.804

Demonstrações dos fluxos de caixa 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)

Das atividades operacionais          2016            2015
(Prejuízo)/Lucro líquido antes do IR e da CS     831.807   (3.332.842)
Ajustes para conciliar o lucro líquido antes
 do IR e CS ao caixa proveniente das
 atividades operacionais:
Depreciações e amortizações  1.871.875  1.967.763
Valor residual do ativo imobilizado
 e intangível alienado  121.891  873.375
Encargos financeiros sobre financiamentos  601.866  766.307
Encargos financeiros sobre
 impostos a compensar  (549.775)  -
Provisão para contingências  102.000  85.843
Provisão para créditos de liquidação duvidosa  74.941  25.204
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a receber de clientes  95.953  628.530
Estoques  11.766  (32.858)
Depósitos judiciais  (216.845)  (64.516)
Outros ativos circulantes  (301.274)  207.779
(Decréscimo) acréscimo em passivos
Fornecedores  100.201  9.882
Obrigações trabalhistas e tributárias  168.255  (963.017)
Adiantamentos de clientes    (341.277)       380.991
Caixa proveniente das
  atividades operacionais  2.571.384  552.441
Imposto de renda e contribuição social pagos    (316.951)                   -
Caixa líquido proveniente das
 atividades operacionais  2.254.433  552.441
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Acréscimo do ativo imobilizado                 -          (3.551)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimentos -  (3.551)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Com terceiros
Amortização de financiamentos (3.278.195) (10.827.778)
Captação de financiamentos                 -    6.435.823
Caixa proveniente das atividades de
 financiamentos com terceiros  (3.278.195)  (4.391.955)
Com acionistas
Distribuições de lucros pagos  (14.034)  (168.423)
Partes relacionadas      (52.043)         52.043
Caixa utilizado nas atividades de
  financiamentos com acionistas      (66.077)      (116.380)
Caixa líquido utilizado pelas atividades
 de financiamentos (3.344.272)   (4.508.335)
Aumento (Redução) líquido de caixa
 e equivalentes de caixa e
 títulos e valores mobiliários  (1.089.839)  (3.959.445)
Caixa e equivalentes de caixa e títulos
 e valores mobiliários
No início do exercício  1.575.210  5.534.655
No final do exercício  485.371  1.575.210

Contas a receber         2016         2015
A vencer 5.453.645  4.003.815
Vencidos:
De 1 a 30 dias 1.220.443  1.193.610
De 31 a 60 dias 445.823 889.660
De 61 a 90 dias 276.973 656.482
De 91 a 180 dias 400.478 1.158.619
De 181 a 365 dias 703.980 933.489
Acima de 365 dias 1.094.909 1.053.233
 9.596.251 9.888.908
A provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa foi calculada com 
base na análise individual de riscos dos créditos, que contempla histórico de 
perdas, a situação individual dos clientes, a situação do grupo econômico ao 
qual pertencem, as garantias reais para os débitos e a avaliação dos consul-
tores jurídicos, e é considerada suficiente para cobrir eventuais perdas sobre 
os valores a receber. Segue demonstrada abaixo a movimentação da provisão 
para créditos de liquidação duvidosa nos exercícios de 2016 e 2015: 

        2016        2015
Saldo inicial (302.080) (276.876)
Adições (377.021) (302.080)
(-) Reversões   302.080   276.876
Saldo final  (377.021)  (302.080)
5. Transações com partes relacionadas - As transações com partes rela-
cionadas, referentes as compras de materiais e contratação de serviços, são 
conveniadas entre as partes, cujas condições comerciais necessariamente não 
são as mesmas aplicadas nas transações com partes não relacionadas. Os 
saldos e transações realizados com partes relacionadas são demonstrados a 
seguir: Ativo circulante         2016         2015
Outros ativos circulantes
Ferrolene S/A Indústria e Comércio de Metais        6.772                -
        6.772                 -
Passivo circulante
Contas a pagar
Ferrolene S/A Indústria e Comércio de Metais                -       52.043
                -       52.043
Receita operacional líquida
Serviços prestados
Ferrolene S/A Indústria e Comércio de Metais 7.349.966 8.569.114
 7.349.966 8.569.114
Em 2016, foi registrado a título de remuneração do pessoal-chave da Admi-
nistração da Companhia, o montante de R$ 540.217 (R$ 538.941 em 2015). 
Não existem quaisquer outros benefícios concedidos a título de remuneração e 
benefícios indiretos a Administração da Companhia.
6. Impostos a recuperar        2016         2015
INSS a compensar - 563.770
Contribuição social a compensar 990.649 742.785
Imposto de renda a compensar 1.321.384 1.019.473
 2.312.033 2.326.028

7. Imobilizado                                             2016                                                                  2015                              
 % - Taxa anual de   Depreciação    Depreciação
 depreciação/amortização         Custo    acumulada      Líquido         Custo    acumulada      Líquido
Móveis e utensílios 10 18.457 (18.227) 230 18.457 (17.537) 920
Veículos e acessórios 10 a 12,5 41.884.461 (22.323.014) 19.561.447 42.646.584 (21.423.931) 21.222.653
Ferramentas 10 288.760 (274.691) 14.069 288.760 (261.893) 26.867
Computadores e periféricos 20 185.145 (182.198) 2.947 185.145 (179.640) 5.505
Equipamentos de comunicação 10 9.443 (9.443) - 9.443 (9.443) -
Edificações 5 a 10   4.505.321    (1.902.959)     2.602.362   4.505.321    (1.605.301)   2.900.020
  46.891.587 (24.710.532) 22.181.054 47.653.710 (23.497.745) 24.155.965
A seguir são apresentadas as movimentações ocorridas:
Custo do imobilizado            2014    Adições       Baixas            2015    Adições    Baixas             2016
Móveis e utensílios 18.457 - - 18.457 - - 18.457
Veículos e acessórios 47.646.793 - (5.000.209) 42.646.584 - (762.122) 41.884.461
Ferramentas 288.760 - - 288.760 - - 288.760
Computadores e periféricos 181.594 3.551 - 185.145 - - 185.145
Equipamentos de comunicação 9.443 - - 9.443 - - 9.443
Edificações    4.505.321                 -                 -    4.505.321                 -               -     4.505.321
Total  52.650.368         3.551 (5.000.209)  47.653.710                 - (762.122)  46.891.587
Depreciação acumulada
Móveis e utensílios (16.847) (690) - (17.537) (690) - (18.227)
Veículos e acessórios (23.895.525) (1.655.240) 4.126.834 (21.423.931) (1.558.170) 659.087 (22.323.014)
Ferramentas (243.886) (18.007) - (261.893) (12.799) - (274.691)
Computadores e periféricos (174.965) (4.675) - (179.640) (2.558) - (182.198)
Equipamentos de comunicação (9.443) - - (9.443) - - (9.443)
Edificações   (1.316.150)    (289.151)                 -   (1.605.301)    (297.658)               -    (1.902.959)
Total (25.656.816) (1.967.763)  4.126.834 (23.497.745) (1.871.875)   659.087 (24.710.532)

Revisão da vida útil - A Companhia realizou a revisão da vida útil, por meio 
da atualização do laudo de avaliação emitido por empresa especializada. Esta 
análise teve como objetivo revisar e ajustar a vida útil-econômica estimada dos 
bens que compõem o ativo imobilizado para o cálculo da depreciação. Como 
resultado desta avaliação o grupo de veículos e acessórios do ativo imobilizado 
manteve sua vida útil-econômica estimada média de 10 anos (10,0% a 12,5% 
ao ano). A Administração da Companhia considerou os impactos da mudança 
e efetuou os devidos registros nas demonstrações contábeis, a partir da data 
de adoção inicial em 2011. Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia obteve 
um laudo de atualização da vida útil remanescente, confirmando a posição 
anteriormente emitida e mencionada anteriormente. 
8. Empréstimos e financiamentos
 % - Juros e taxas 
        médias anuais         2016          2015
Diversos bancos - FINAME 2,5% a 10,75% e
  TJLP + 2,4% a 3,9% 6.791.535 9.467.864
  6.791.535 9.467.864
Passivo circulante  2.055.461 2.737.081
Passivo não circulante  4.736.074 6.730.783
Endividamento financeiro por ano de vencimento
2017  - 1.982.481
2018 1.599.901 1.599.901
2019 1.378.964 1.378.964
2020 969.909 1.769.437
2021 em diante    787.300                -
 4.736.074 6.730.783
Os financiamentos estão garantidos por notas promissórias e penhor de bens. 
9. Imposto de renda e contribuição social - A Companhia utiliza a sistemá-
tica do lucro real e calculou e registrou seus impostos com base nas alíquotas 
efetivas vigentes na data de elaboração das demonstrações contábeis: 
Reconciliação da despesa do IRPJ e da CSLL        2016           2015
(Prejuízo) Lucro antes do IRPJ e da CSLL 831.807 (3.332.842)
IR e CS à taxa nominal-34% (282.814) 1.133.166
Demonstrativo da origem da despesa de IR efetiva
Provisão para contingências 2.000 (29.187)
Prejuízo fiscal e base negativa de CS não constituídos - (1.133.166)
Outros 20.825 158.259
Despesa com IR e CS do exercício (259.989) 129.072
Alíquota efetiva (31,3%) 3,9%
Reconciliação do IR e CS corrente a compensar
Despesa de IR e CS corrente (316.951) -
(–) Compensações com impostos retidos
 e antecipações realizadas no exercício 316.951 -
IR e CS de anos anteriores a compensar 1.762.258 1.595.969
Encargos financeiros de atualização
 de impostos a compensar    549.775    166.289
IR e CS a recuperar (a recolher)  2.312.033 1.762.258
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos - A Companhia possui 
diferenças temporárias existentes entre a contabilidade e a apuração do 
resultado com base na legislação tributária vigente em 31 de dezembro de 
2016 e 2015 que possuem base de recuperação futura atrelada a realização 
futura projetada destas provisões (diferenças temporárias) e lucro tributável de 
anos anteriores. No entanto, a Administração optou pelo não reconhecimento 
de imposto de renda e contribuição social diferidos de prejuízo fiscal e base 
negativa de contribuição social. A Companhia optou pelo reconhecimento do 
custo atribuído de certos bens do ativo imobilizado. O impacto tributário deste 
ajuste foi reconhecido no imposto de renda e contribuição social diferidos no 
passivo não circulante, cuja realização ocorre na mesma proporção da baixa 
do ajuste no ativo imobilizado por depreciação, impairment, obsolescência e 
alienação. Abaixo segue a composição:
Composição do IR e CS diferidos:      2016      2015
Ativo não circulante
Provisão para contingências 149.906 115.226
Provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa 128.187 102.707
Provisão para dissídio             -   19.001
Total 278.093 236.934
Passivo não circulante
Ajuste de avaliação patrimonial 301.655 317.458
Total 301.655 317.458
10. Provisão para contingências e depósitos judiciais - A Companhia é 
parte envolvida em processos trabalhistas que se encontram em instâncias 
diversas. As provisões para contingências, constituídas para fazer face aos pro-
cessos em curso avaliados como perda provável, são estabelecidas com base 
na avaliação da administração, fundamentada na opinião de seus assessores 
legais. Os depósitos estão registrados  no ativo não circulante.
                     2016                               2015              
 Depósitos  Depósitos
   Judiciais Provisão   Judiciais Provisão
Trabalhistas     860.637   440.900      643.792   338.900
     860.637   440.900      643.792    338.900
Conforme Pronunciamentos Técnico CPC  nº 25 - Provisões, passivos con-
tingentes e ativos contingentes, que estabelece a prática de divulgação para 
contingências, devem ser divulgadas discussões judiciais classificadas como 
probabilidade de perdas possível. No entanto, em 31 de dezembro de 2016 e 
2015, a Companhia não possuía processos com esse prognóstico.
A seguir são apresentadas as movimentações da provisão, ocorridas nos 
exercícios de 2016 e 2015: 
       2016        2015
Saldo inicial 338.900  253.057
Adições 440.900  338.900
Reversões (338.900)  (253.057)
Saldo final  440.900   338.900

11. Patrimônio líquido - Capital social: O capital social em 31 de dezembro 
de 2016 e de 2015, totalmente subscrito e integralizado, é representado por 
2.400.000 ações ordinárias nominativas sem valor nominal, em 31 de dezem-

Dividendos: O estatuto da 
Companhia assegura um dividendo mínimo anual correspondente a 25% do 
lucro líquido, ajustado pela constituição da reserva legal e movimentação do 
ajuste de avaliação patrimonial, independentemente da existência de prejuízos 
acumulados, conforme o Art 202 da Lei N° 6404/76, beneficiando os acionistas 
em razão da disponibilidade de recursos para o referido pagamento, conforme 
preconizado pela legislação societária:
        2016            2015
(Prejuízo) / Lucro líquido do exercício 571.818 (3.203.770)
(-) Parcela de lucros destinada à constituição
 da reserva legal sobre lucro líquido do exercício
 originalmente divulgado - 5% (30.125)  -
(+) Realização do ajuste de avaliação patrimonial 30.677  140.376
Base de cálculo do dividendo mínimo obrigatório 572.370 -
Percentual mínimo        25%          25%
Dividendo mínimo obrigatório  143.091                -
Na AGO realizada em 30 de abril de 2016, foi aprovada a distribuição anteci-
pada de dividendos, até o montante de R$ 14.035, por conta do lucro interme-
diário do exercício de 2016, ficando a cargo da diretoria precisar valor e data 

Reservas de lucros: A reserva legal é constituída mediante a 
apropriação de 5% do lucro líquido do exercício. A reserva para investimentos, 
que corresponde ao lucro remanescente após a destinação para reserva legal 
e a proposta de distribuição dos dividendos visa, principalmente, atender aos 
planos de investimentos previstos em orçamento de capital, sendo calculadas 
como segue:             2016             2015
(Prejuízo) / Lucro líquido do exercício 571.818 (3.203.770)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial 30.676  140.376
Destinação da reserva legal (5%) (30.125) -
Absorção de reserva de lucros
 com prejuízos acumulados 35.230 -
Dividendos propostos - obrigatórios (25%)      (143.091)                   -
Reservas de Lucros         30.125         35.230
(Prejuízo Acumulado)    (2.598.886)   (3.063.394)
12. Receita operacional líquida            2016            2015
Receita bruta com prestação de serviços 44.678.075 47.531.598
(-) Tributos sobre as receitas (8.425.482) (6.317.670)
(-) Devoluções e abatimentos      (914.919)   (1.415.733)
Receita operacional líquida  35.337.674  39.798.195
13. Custos dos serviços prestados            2016            2015
Salários e encargos sociais (9.729.279) (12.215.919)
Serviços profissionais de terceiros (13.314.989) (14.354.218)
Peças, manutenção e combustíveis (5.471.955) (6.893.806)
Depreciação (1.871.185) (1.967.073)
Outros custos   (2.709.847)   (6.861.562)
Total (33.097.255) (42.292.578)
14. Despesas operacionais: Administrativas, comerciais e gerais
            2016            2015
Salários e encargos sociais (614.064) (749.504)
Honorários da diretoria e encargos (540.217) (538.941)
Serviços profissionais de terceiros (139.312) (134.475)
Outras despesas, líquidas      (364.716)      (258.303)
Total   (1.658.309)   (1.681.223)
15. Outras receitas operacionais - As composições das receitas líquidas 
dos exercícios de 2016 e 2015 são as seguintes:
        2016         2015
Locação de imóvel - 4.762
Recuperação de despesa - 48.580
Resultado liquido com baixa do imobilizado   169.359 1.147.590
Total   169.359 1.200.932
16. Receitas e despesas financeiras
16.1.Despesas financeiras        2016         2015
Juros passivos sobre empréstimos (273.462) (188.048)
Variações monetárias (328.405) (603.332)
Impostos sobre Operações financeiras (81.764) (52.386)
Outras despesas    (73.429)     (83.244)
Total  (757.060)   (927.010)
16.2.Receitas financeiras        2016         2015
Rendimento de títulos e valores mobiliários 47.812 566.733
Variações monetárias 549.776 -
Outras receitas   239.810        2.109
Total   837.398    568.842
17. Participações nos Lucros e Resultados (PRL) - A Companhia concede 
Participações nos Lucros e Resultados (PRL) a seus funcionários, vinculada 
ao seu plano de ação e ao alcance de objetivos específicos, os quais são 
estabelecidos e acordados no começo de cada ano. Em 31 de dezembro de 
2016, a Companhia registrou na rubrica de “Custos e despesas operacionais”, 
a despesa para participações nos lucros no montante de R$ 97.210 (R$ 
111.384 em 2015). 18. Cobertura de seguros - A Companhia adota a política 
de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes 
considerados pela administração como suficientes para cobrir eventuais sinis-
tros, considerando a natureza de sua atividade. As apólices estão em vigor e 
os prêmios foram devidamente pagos. A Companhia adota um programa de 
gerenciamento de riscos, buscando no mercado coberturas compatíveis com o 
seu porte e operações. Abaixo segue a abertura dos riscos e importância se-
gurada em 31 de dezembro de 2016, vigentes em 2017 em períodos variáveis:

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Aos Acionistas e Administradores da Transnovag Transportes S.A. São Pau-
lo - SP - Opinião - Examinamos as demonstrações contábeis da Transnovag 
Transportes 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 contábeis acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Transnovag Transportes 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. Base para opinião 
- Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes 
em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes 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. Ênfase - Transações com partes relacionadas - Conforme mencio-
nado na Nota Explicativa nº 5 às demonstrações contábeis, a Companhia man-
tém relações e transações relevantes com partes relacionadas, representadas 
substancialmente por operações comerciais, cujos valores são pactuados 
entre as partes. As demonstrações contábeis foram elaboradas a partir de re-
gistros separados mantidos pela Companhia, sendo que os valores registrados 
poderiam ter sido diferentes caso estas transações tivessem sido realizadas 
com terceiros. Outras informações que acompanham as demonstrações 
contábeis e o relatório do auditor - A administração da Companhia é res-
ponsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange 
o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão 
de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstra-
ções contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração 
e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsis-
tente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. 
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante 
no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não 
temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e 
da governança pelas demonstrações contábeis - A administração é respon-
sável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles in-
ternos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa re-
alista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela gover-
nança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis - Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 

relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em res-
posta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e su-
ficiente 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, 

controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimen-
tos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. 

das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade opera-
cional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulga-
ções nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se 
as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter 

o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Co-
municamo-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, 20 de abril de 2017

BDO RCS Auditores Independentes SS -CRC 2 SP 013846/O-1
Esmir de Oliveira - Contador CRC 1 SP 109628/O-0
Robinson Meira - Contador CRC 1 SP 244496/O-5

Risco - Frota                                                        Importância segurada
Responsabilidade civil - Danos materiais
 (individuais de veículos) 300.000
Responsabilidade civil - Danos corporais
 (individuais de veículos) 900.000
Responsabilidade civil - Danos morais
 (individuais de veículos) 300.000
Incêndio, roubo, furto 100% da tabela FIPE
Responsabilidade Civil/Empregador
RC Empregador 1.000.000
Danos morais - Operações 200.000
Danos morais - Empregador 200.000
RCF - Responsabilidade Civil do Transportador
RCF-DC (Roubo de Carga) 2.000.000
RCTR-C (Roubo de Carga) 2.000.000
A Companhia é co-segurada de apólice de seguro empresarial da parte rela-
cionada Ferrolene S/A Indústria e Comércio de Metais. As premissas adotadas 
para a avaliação da importância segurada e riscos contidos, dada a sua nature-
za, não fazem parte do escopo de auditoria das demonstrações contábeis, con-
sequentemente, não foram auditadas pelos nossos auditores independentes.

Aos Administradores da Associação Filhas de São Camilo. São Paulo - SP.
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Associação Filhas de São
Camilo (Entidade), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro
de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as cor-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contá-
beis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis consolidadas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financei-
ra da Associação Filhas de São Camilo, em 31 de dezembro de 2016, o desempenho
consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Nossa audi-
toria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras de auditoria. Nossas res-
ponsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a
seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis”. Somos independentes em relação a Associação Filhas de São Camilo,
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profis-
sional 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 administra-

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas

ção e da governança pelas demonstrações contábeis: A administração é res-
ponsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis
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 contábeis livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contá-
beis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das de-
monstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Associ-
ação Filhas de São Camilo ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis
pela governança da Associação Filhas de São Camilo são aqueles com responsa-
bilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis:
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contá-
beis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria sempre de-

tectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstra-
ções contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas bra-
sileiras de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo

de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se cau-
sada 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

nos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apro-
priados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre

contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas di-

administração, da base contábil 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
continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevan-
te, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opi-
nião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamen-
tadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em

do das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance plane-
jado, 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, 13 de abril de 2017.
GALLORO & ASSOCIADOS

CRC PJ 2SP005851/O-7

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia-Diretora

CRC 1SP203642/O-6

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO - ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO - ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO - ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO - ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO - CNPJ. nº 61.986.402/0001-00
...continuação
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9ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1004520-
95.2014.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Patrícia Pires, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MONIZE LOPES 
CASTELLOES, Rua Manuel Pitta, 270, bloco 3 - apto. 23, Vila Pita - CEP 02478-000, São Paulo-SP, 
CPF 344.028.598-75, RG 348416337, Casada, Brasileiro, Do Comércio, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Sumário por parte de Escola de Educação Infantil e Fundamental 
Artescola, alegando em síntese: a cobrança de R$887,49 (fev/2014), oriundos da prestação de 
serviços educacionais no mês de junho de 2012, devida e não paga. 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 (quinze) 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 29 de novembro de 2016. 

COMPANHIA ENERGÉTICA TATUÍ LTDA
CNPJ/MF sob nº 08.059.450/0001-61 - NIRE N.º 35.220.697.573

Reunião de Sócios - Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores cotistas a se reunirem em Reunião de Sócios, a realizar-se, em primeira
convocação, no dia 09 de maio de 2017, às 11 horas, na Rua Doutor Franco da Rocha, 137 – Conjunto 51,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) discutir e aprovar as contas, balanço patrimonial e demonstrações financeiras relativas ao exercício de
2016; b) deliberar sobre o resultado econômico; c) deliberar sobre a destinação do lucro liquido do
exercício. São Paulo, 24 de abril de 2017. Walter Schor                                                             (26, 27 e 28/04)

WIMOR EMPREENDIMENTOS  E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ/MF sob nº 52.078.656/0001-20  NIRE N.º 35.208.974.597

Reunião de Sócios - Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores cotistas a se reunirem em Reunião de Sócios, a realizar-se, em
primeira convocação, no dia 09 de maio de 2017, às 10 horas, na Rua Doutor Franco da Rocha, 137 -
Conjunto 51, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: a) discutir e aprovar as contas, balanço patrimonial e demonstrações financeiras relati-
vas ao exercício de 2016; b) deliberar sobre o resultado econômico; c) deliberar sobre a destinação do
lucro liquido do exercício. São Paulo, 24 de abril de 2017. Walter Schor.                          (26, 27 e 28/04)

1ª Vara de Registros Públicos da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0034974-40.2012.8.26.0100 (USU. 876). O(A) Doutor(a) 
Paulo César Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro 
Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o)(s) aos titulares de domínio Eponina Viana e s/m Orestes Credidio, Ubirajara Viana por 
seu inventariante Marcelo Rosa Viana, Jair Vianna, Godofredo Vianna Filho, Jayme Vianna, 
Julieta Vianna, Justiano Vianna ou Justiniano Vianna, Jacinta Vianna, Jacy Viana; aos confrontantes 
Aldenor Araújo de Matos, Vanderlei Zambreo, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Sônia 
Lemos Pedrosa de Souza ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o 
imóvel localizado na Rua Carnaval, 254, loteamento Alto da Boa Vista, Distrito de Itaquera, São 
Paulo/SP, com area de 220,00m², contribuinte 147.342.0048-2, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

21ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4002443-27.2012. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 21ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Maria Carolina de Mattos Bertoldo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARCELO 
HARADA, CPF 005.577.148-34, RG. 2.039.932 que ABETEC Associação Brasileira de Educação e 
Tecnologia lhe ajuizou uma Ação Monitória, bem como contra Flávia Peixoto Harada, objetivando o 
recebimento de R$ 10.615,25 (Nov/2012) acrescidos de juros e correção monetária, oriundos do 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes e não pago. Estando o 
requerido em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 
20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor 
atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que o tornará isento das custas, ou embargue, sob pena de 
constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo advertido de que será nomeado curador 
especial em caso de revelia (art. 257, III do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de dezembro de 2016. 

Brasil SP Vedações Indústria Comércio Importação Exportação de Artefatos
de Vedações Ltda - EPP, torna público que requereu à Secretaria Municipal do
Verde e do Meio Ambiente a Licença de Operação para fabricação de artefatos
de material plástico para usos industriais, à Rua Boracéia, 174, São Paulo, SP.

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demons-
trações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar o Instituto Brasileiro de Controle do
Câncer - IBCC ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encer-
ramento das operações. Os responsáveis pela governança do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer -
IBCC são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações
contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos ob-
jetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria sempre detectam as eventuais distor-
ções 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 razoá-
vel, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avali-
amos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude

Aos Administradores do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer – IBCC. São Paulo - SP. Opinião:
Examinamos as demonstrações contábeis do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC, que compre-
endem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as corres-
pondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as
demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC, 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. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasi-
leiras 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 indepen-
dentes em relação ao Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC, 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. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolida-
das e o relatório do auditor: A Entidade está apresentando na nota explicativa 12, informações que não são
exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil. Consequentemente, não efetuamos procedimentos de
auditoria nem nenhum outro procedimento que nos permitam concluir sobre a razoabilidade dessas informa-
ções. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A admi-
nistração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para

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 Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional
da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade
a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o
conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis repre-
sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as even-
tuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 10 de março de 2017.
GALLORO & ASSOCIADOS
Auditores Independentes
CRC PJ 2SP005851/O-7

Antonio Mendes Freitas
Presidente

DIRETORIA

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia-Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

Passivo         Nota         31/12/2016         31/12/2015
Circulante
Empréstimos e Financiamentos 8    2.029.940,39    2.886.650,95
Fornecedores 2.2 (c)    12.031.816,63    12.215.845,27
Obrigações Trabalhistas e Tributárias 9    8.544.131,59    7.214.405,73
Parcelamento de Tributos 11    261.106,56    229.154,40
Outras Contas a Pagar 10      5.342.055,44      4.740.430,55

Total do Passivo Circulante    28.209.050,61    27.286.486,90
Passivo Não Circulante
Empréstimos e Financiamentos 8    2.708.272,94    5.171.400,95
Provisão para Contingências 18    2.995.376,48    3.375.857,62
Parcelamento Taxa Resíduo Sólido - TRSS 11    21.758,88    248.250,60
Subvenções a Realizar 19.2    10.720.300,98      5.377.023,63

Total do Passivo Não Circulante    16.445.709,28    14.172.532,80
Patrimônio Líquido
Patrimônio Social 2.2 (g)   113.254.703,22    95.046.657,75
Superávit do Exercício 2.2 (f) / 21    32.132.385,33    13.631.078,06

Total do Patrimônio Líquido  145.387.088,55  108.677.735,81
Total do Passivo + Patrimônio Líquido  190.041.848,44  150.136.755,51

Ativo         Nota         31/12/2016         31/12/2015
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.2 (a) / 3    36.282.856,95    10.185.979,53
Contas a Receber de Pacientes e Convênios 2.2 (c) / 4    48.749.441,93    29.575.626,63
Outros Créditos 2.2 (c) / 5    3.795.369,67    1.984.566,00
Estoques 2.2 (b) / 6    6.586.727,98    6.793.264,46
Despesas Antecipadas 2.2 (c)         180.759,31         126.401,36

Total do Ativo Circulante    95.595.155,84    48.665.837,98
Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Impostos a Recuperar 2.2 (c)    365,25 –
Créditos com Pacientes e Convênios 4    11.279.986,79    15.306.154,76

Imobilizado 2.2 (e) / 7    91.105.174,06    87.092.784,22
Depreciação Acumulada 2.2 (e) / 7   (8.124.012,86)   (2.082.679,17)

Imobilizado Líquido - Saúde (Própria)    82.981.161,20    85.010.105,05
Intangível 2.2 (e) / 7         185.179,36      1.154.657,72

Total do Ativo Não Circulante    94.446.692,60  101.470.917,53

Total do Ativo  190.041.848,44  150.136.755,51

INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CÂNCER - IBCCINSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CÂNCER - IBCCINSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CÂNCER - IBCCINSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CÂNCER - IBCCINSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CÂNCER - IBCC
CNPJ: 62.932.942/0001-65

Balanço Patrimonial dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos (Método Indireto)
em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais         31/12/2016         31/12/2015
Superávit do Exercício    32.132.385,33    13.631.078,06
Ajustes:
Ajustes de exercícios anteriores    4.576.967,41 –
Depreciação e amortização    6.041.333,69    2.881.402,54
Perdas na avaliação de ativos                         –      4.697.368,29

   42.750.686,43    21.209.848,89
Redução / (Aumento) de Contas a Receber de Pacientes e Convênios (19.173.815,30) (1.966.903,12)
Redução / (Aumento) de Outros Créditos   (1.810.803,67)    (98.354,24)
Redução / (Aumento) de Estoques    206.536,48    (3.223.755,98)
Redução / (Aumento) de Despesas Antecipadas    (54.357,95)    5.186,97
Redução / (Aumento) de Impostos a Recuperar - Não Circulante    (365,25)    275.782,89
Redução / (Aumento) de Contas a Receber de
  Pacientes e Convênios - Não Circulante    4.026.167,97 (15.306.154,76)
(Redução) / Aumento de Fornecedores    (184.028,64)    3.235.726,09
(Redução) / Aumento de Obrigações Trabalhistas e Tributárias    1.329.725,86    1.407.887,78
(Redução) / Aumento de Parcelamento
  de Tributos - Circulante e Não Circulante    (194.539,56)    (385.779,81)
(Redução) / Aumento de Contas a Pagar    601.624,89    (1.135.031,33)
(Redução) / Aumento de Provisão para Contingências    (380.481,14)    410.211,43
(Redução) / Aumento de Subvenções a Realizar      5.343.277,35    4.092.900,95
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais    32.459.627,47      8.521.565,76
(Aquisição) / Baixa do Ativo Imobilizado    (2.956.601,46)    (2.041.458,54)
(Aquisição) / Baixa do Ativo Intangível    (86.310,02)    (51.786,29)
Caixa liquido das Atividades de Investimentos   (3.042.911,48)   (2.093.244,83)
Aumento / (Redução) dos Empréstimos - Circulante    (856.710,56)    32.574,49
Aumento / (Redução) dos Empréstimos - Não Circulante    (2.463.128,01)    (2.405.391,60)
Caixa liquido das Atividades de Financiamentos   (3.319.838,57)   (2.372.817,11)
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa    26.096.877,42    4.055.503,82
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do período    10.185.979,53    6.130.475,71
Caixa e equivalentes de caixa no final do período    36.282.856,95    10.185.979,53

Receitas         Nota           31/12/2016           31/12/2015
Receitas Operacionais - Saúde
Receitas com Pacientes Sus    44.887.045,78    42.822.565,34
Receitas com Pacientes Convênios e Particulares    156.886.397,77    130.813.412,41

Gratuidades
Gratuidades Concedidas 14    46.197.427,71    43.673.635,23
(-) Reversão das Gratuidades Concedidas 14   (46.197.427,71)   (43.673.635,23)

(=) Total de Receitas    201.773.443,55    173.635.977,75
Custos com Saúde
Pessoal Serviços Próprios   (43.962.369,76)   (38.769.211,13)
Pessoal Serviços de Terceiros   (58.940.531,10)   (54.264.949,91)
Materiais e Medicamentos   (69.036.314,22)   (58.537.715,91)
Custos Gerais   (11.092.571,58)   (7.743.760,60)

Custos das Contribuições Previdenciárias/Sociais
Custo das Contribuições Previdenciárias 15   (9.417.911,84)   (9.219.499,46)
Custo das Contribuições Sociais 15   (12.996.735,80)   (7.024.247,89)

(-) Isenções das Contribuições Previdenciárias/Sociais
(-) Isenção das Contribuições Previdenciárias 15    9.417.911,84    9.219.499,46
(-) Isenção das Contribuições Sociais 15      12.996.735,80        7.024.247,89

(=) Total de Custos (183.031.786,66) (159.315.637,55)
(=) Superávit Bruto      18.741.656,89      14.320.340,20
(+/-) Despesas Gerais
Impostos Taxas e Contribuições   (105.420,58)   (345.167,84)
Perdas de Crédito / PDD   (3.811.694,80)   (5.631.273,08)
Provisão para Contingência    231.705,77    (856.443,73)
Despesas Gerais com Saúde     (2.027.150,88)     (1.579.972,98)

(=) Total das Despesas Gerais     (5.712.560,49)     (8.412.857,63)
Receita de Serviços Voluntários 20   102.713,29   119.336,47
(-) Despesa de Serviços Voluntários 20   (102.713,29)   (119.336,47)
(+/-) Outras Receitas e Despesas com Saúde
Receitas com Doações 16   7.227.597,73   7.079.515,88
Receitas com Subvenções 19.2   7.297.032,00   1.740.819,17
Outras Receitas   8.770.117,63   5.100.153,50
Recuperação de Despesas   397.405,08   4.700.805,18
Despesas Com Campanha   (427.050,37)   (514.779,82)
Despesas com Royalties (CFDA) 17   (267.841,25)   (261.961,79)
Despesas com Captação de Doações 16   (4.188.632,30)   (3.813.041,33)
Perda na avaliação de Ativos –   (4.697.368,29)
Outras Despesas        (398.194,29)        (686.691,28)

     18.410.434,23        8.647.451,22
(=) Resultado Antes das Receitas / Despesas Financeiras Líquidas 31.439.530,63      14.554.933,79
(+/-) Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Receitas Financeiras      1.880.522,91    871.754,10
Despesas Financeira     (1.187.668,21)     (1.795.609,83)

(=) Resultado Financeiro           692.854,70        (923.855,73)
(=) Superávit do Exercício 2.2 (f)      32.132.385,33      13.631.078,06

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos
 em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos
em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)

Patrimônio Superávit Total Patrimônio
Descrição               Social     do Exercício                 Líquido
Saldos em 31/12/14   84.417.008,88    10.629.648,87         95.046.657,75
Incorporação do Superávit do Exercício anterior   10.629.648,87 (10.629.648,87) –
Superávit do Exercício                        –    13.631.078,06         13.631.078,06

Saldos em 31/12/15   95.046.657,75    13.631.078,06       108.677.735,81
Ajustes de Exercícios Anteriores   4.576.967,41 –    4.576.967,41
Incorporação do Superávit do Exercício anterior   13.631.078,06 (13.631.078,06) –
Superávit do Exercício                        –    32.132.385,33         32.132.385,33

Saldos em 31/12/16 113.254.703,22    32.132.385,33       145.387.088,55

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2016 - (Em reais)

1. Contexto Operacional: O Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC, pessoa jurídica de direito
privado é uma entidade sem fins lucrativos, prestadora de serviços na área da saúde, fundada em 04 de maio
de 1968, reconhecida como Entidade de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n° 95.025 de 14.10.1987, com
sede e foro jurídico na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. O IBCC tem as seguintes finalidades: I. A união
de esforços na divulgação ampla e coordenada dos conhecimentos no campo da oncologia, visando à obtenção
do diagnóstico precoce do câncer e a ampliação do acervo de dados sobre a doença; II. Atendimento médico-
hospitalar e assistencial permanente a tantos quantos demandarem os seus serviços especializados na área
específica da oncologia, sem distinção de qualquer natureza no que se refere a nacionalidade, raça, credo político
e religioso, dentro ao menos do mínimo de gratuidade exigida por lei; III. Colaboração com autoridades, instituições
e sociedades de finalidades similares, nacionais e estrangeiras, para a obtenção de um melhor controle do
câncer; IV. Ampliação dos conhecimentos científicos e médicos no campo da oncologia, visando colaboração
na formação profissional de especialistas médicos de carreiras afins; V. Concessão de gratuidade total para
aqueles candidatos que desejarem participar dos diversos cursos de ensino especializado que forem oferecidos
pelo IBCC e que, contudo, não tenham condições econômico-financeiras que permitam as suas respectivas
inscrições ou matrículas; VI. Divulgação dos conhecimentos atualizados de oncologia entre os profissionais
médicos e de carreiras afins; VII. Manutenção de biblioteca especializada em assuntos atinentes à área da
oncologia; VIII. Edição de publicação periódica sobre pesquisas, estudos e dados sobre o câncer; IX. Instituição
de concursos de monografias científicas, com a concessão de prêmios para os melhores trabalhos; X. Realização
de simpósios, conferências e palestras de divulgação; XI. Destinação de recursos financeiros e ou econômicos,
inclusive mediante doação, a entidades filantrópicas e ou exclusivamente não lucrativas, que militem nas áreas
de saúde, educação e de assistência social em geral. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras e
Principais Práticas Contábeis: 2.1. Apresentação das Demonstrações Financeiras: Na preparação de
suas Demonstrações Contábeis, a Entidade adotou todos os pronunciamentos e respectivas interpretações
técnicas e orientações técnicas emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados
pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade, as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade,
notadamente a ITG 2002 (R1) - Resolução 1.409/2012, que prescreve critérios contábeis aplicáveis às
entidades sem fins lucrativos, que, com as práticas contábeis incluídas na legislação societária brasileira,
são denominados como práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). As políticas contábeis estabelecidas
na nota explicativa nº 2.2 foram aplicadas na preparação das Demonstrações Contábeis para os exercícios
encerrados em 31 de dezembro de 2016. A preparação das Demonstrações Contábeis de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração efetue estimativas e adote premissas que
afetam os montantes apresentados nas Demonstrações Contábeis e respectivas notas explicativas. A
liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá ser efetuada por valores diferentes dos
estimados devido a imprecisões inerentes ao processo de estimativa. 2.2. Principais Práticas Contábeis:
a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Incluem dinheiro em caixa, fundos em contas bancárias de livre
movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata mantidas em Instituições Financeiras de primeira
linha. As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do
balanço, que não supera o valor de mercado e são resgatáveis sem perda do valor. b) Estoques: Os
estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, inferior ou igual ao preço atual de mercado.
c) Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes: Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial
quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo
ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando
a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável
que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. Os ativos e passivos são
classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos
doze meses. d) Ajuste a Valor Presente dos Ativos e Passivos: A Entidade avalia periodicamente o efeito
deste procedimento e, nas Demonstrações Contábeis de 2016 não transacionou operação de longo prazo (ou
relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas. e) Imobilizado: Registrados ao custo
de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e ajustes ao seu valor de recuperação (valor em uso) se
aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas que levam em consideração o tempo de vida
útil estimado. f) Apuração do resultado do exercício: As receitas, custos e despesas são apropriados de
acordo com o regime de competência. g) Patrimônio Líquido: O Patrimônio Líquido é representado pelo
Patrimônio Social acrescido pelos superávits e ou diminuído pelos déficits apurados e incorporados
anualmente, após deliberação em Assembleia Geral Ordinária.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa       31/12/2016       31/12/2015
Caixa Geral   7.000,00    2.109,45
Contas Correntes - Bancárias   3.114.801,59 3.346.067,94
Aplicações Financeiras
Vinculadas   6.270.888,94   5.468.967,00
Não Vinculadas  26.890.166,42   1.368.835,14

 33.161.055,36    6.837.802,14
36.282.856,95   10.185.979,53

Descrição       31/12/2016       31/12/2015
Não Vinculadas
Banco do Brasil S/A - 0400456-1   63,46   442,67
Banco Bradesco S/A - 22760   158.096,87   8.503,97
Banco Bradesco S/A - 26028   11.840.089,23   739.961,92
Banco Santander S/A - 13.0679-9   10.823.219,95   302.589,83
Banco Santander Brasil S/A   594,96   549,27
Banco Santander S/A - 13002069   16.182,49   15.033,15
Banco Itaú - 29.250   452.602,55 –
Banco Safra   455.764,07   301.754,33
Banco do Brasil 35234 Aplic.   274.535,36 –
Banco do Brasil 362239 Aplic.   62.839,63 –
Banco do Brasil 456T Aplic. – –
Banco do Brasil 0456-1 Aplic. CP 50 MIL   4.043,58 –
Banco do Brasil S/A -5127-6 Aplic.   295.769,20 –
Banco do Brasil Aplic. AG. 333-2 CC 5512-3   90,50 –
Banco do Brasil Aplic. AG. 333-2 CC 5513-1   803.643,35 –
Banco do Brasil Aplic. AG. 333-2 CC 5519-0   200.606,03 –
Banco Caixa Econômica Fed. -18502-Aplicação   159.577,66 –
Banco Santander Jaçanã AG 656 Aplic. 130018602    1.342.447,53                       –

 26.890.166,42    1.368.835,14
Vinculadas
Banco do Brasil S/A - 5246-9 –   182.342,24
Banco Santander S/A - 13001940- PESQUISA   263.280,69   759.672,43
Banco Santander S/A - C. Estudo   39.067,38 –
Banco do Brasil S/A - 5502-6 Proj. Pronon   0,12   3.875.540,12
Banco do Brasil AG 6802 A Aplic. 7347   521.751,89   480.812,10
Banco Santander C. de Estudos Aplic.   39.127,44   170.600,11
Banco do Brasil AG 333-2 Aplic. 5506-6 Pronon   4.245.102,41 –
Banco Santander 13001940-9 C. Pesquisa Aplic.    1.162.559,01                       –

  6.270.888,94   5.468.967,00
Os saldos vinculados referem-se a aplicações com finalidade específica, a fundos dos centros de estudos e de
pesquisa e a captações por meio do Programa Nacional de Apoio a Atenção Oncológica - MS (Pronon) para
aquisição de bens de capital.
4. Créditos com Pacientes e Convênios: Está assim composto:
Saúde       31/12/2016       31/12/2015
Créditos com Pacientes Particulares   1.024.999,62   940.573,53
Créditos com Pacientes Convênios   46.654.120,32   30.350.019,20
Créditos de Pacientes do SUS   7.177.810,79   4.394.369,01
(-) Perdas Est. em Créditos de Líq. Duvidosa (6.107.488,80) (6.109.335,11)

  48.749.441,93   29.575.626,63
Os créditos com pacientes e convênios não circulantes reúnem valores a receber de operações correntes cuja
realização vem sendo objeto de repactuação perante os clientes e estão ajustados pelo valor provável de
realização, mediante a constituição de provisão para crédito de liquidação duvidosa.

      31/12/2016       31/12/2015
Créditos pacientes e convênios   19.058.474,02   19.272.947,19
(-) Perdas estimadas em créditos de liq. duvidosa (7.778.487,23) (3.966.792,43)

  11.279.986,79   15.306.154,76
5. Outros Créditos       31/12/2016       31/12/2015
Créditos a Receber Centro de Pesquisa   266.610,20   23.441,00
Créditos de Funcionários   312.120,46   377.534,42
Depósitos Judiciais   2.383.197,37   1.488.830,88
Impostos a Recuperar   41.282,96   32.919,39
Adiantamentos a Fornecedores   44.903,77   738,00
Empréstimos Materiais e Medicamentos   393.467,29 –
Importação Em Andamento       353.787,62         61.102,31

  3.795.369,67   1.984.566,00
6. Estoques - Saúde: Está assim composto:
Estoques:       31/12/2016       31/12/2015
Drogas e Medicamentos   3.589.765,27   5.251.555,25
Materiais de Uso Paciente   703.387,56   640.912,42
Gêneros Alimentícios   47.597,63   74.827,57
Enxovais   530,40 –
Produtos de Limpeza   107.241,23   55.432,19
Materiais de Manutenção   73.229,93   40.890,61
Impressos Materiais de Expediente   190.354,01   103.869,77

      31/12/2016       31/12/2015
Outros Materiais   68,56   11.861,81
Filmes e Químicos para Raio X   6.696,47   39.658,28
Dietas Enterais   59.305,85   59.554,23
Uniformes   32.518,19   44.969,92
EPI’S   21.888,50   13.016,40
Materiais de Informática   3.503,02   3.561,11
Materiais Diversos (C.ES)   140,66 –
Secretaria da Saúde - Herceptin    1.750.500,70       453.154,90

  6.586.727,98   6.793.264,46
7. Imobilizado e Intangível: A movimentação do imobilizado e a demonstração do ajuste ao valor atribuído nos
termos da Interpretação Técnica I CPC 10 está a seguir demonstrada:

Depreciação/
Amortização

Imobilizado      31/12/2015      Entradas Transferência    Acumulada      31/12/2016
Edificações 52.299.173,01 – – (1.175.471,26) 51.123.701,75
Instalações 1.328,78 9.608,00 – (380,19) 10.556,59
Elevadores 596.000,00 – – – 596.000,00
Poço Artesiano 127.293,80 – – – 127.293,80
Benfeitorias 1.510.500,00  – – (38.000,00) 1.472.500,00
Instrumentos de
  Medicina e Cirurgia 1.492,11 11.000,00 – (135,09) 12.357,02
Aparelhos de
  Medicina e Cirurgia 5.822.130,32 2.315,00 – (859.984,78) 4.964.460,54
Equipamentos Hospitalares 13.621.365,05 4.925.944,79 – (2.517.154,34) 16.030.155,50
Equipam. Processamento
  de Dados 892.956,03 319.446,58 – (328.422,41) 883.980,20
Direito de Uso – – – – –
Moveis e Maquinas 6.650.938,16 1.079.643,03 – (1.084.153,22) 6.646.427,97
Material Didático e Pedagógico 10.828,71 – – (5.275,13) 5.553,58
Biblioteca 4.514,04 – – (4.365,17) 148,87
Equipamento Laboratório – 4.250,00 – (176,99) 4.073,01
Colchões e Similares – 157.484,50 – (10.574,27) 146.910,23
Utensílios Diversos – 2.186,00 – (18,06) 2.167,94
Veículos        66.842,11      45.480,00                       –      (17.222,78)        95.099,33
Subtotal - Imobilizado 81.605.362,12 6.557.357,90                       – (6.041.333,69) 82.121.386,33
Imobilizado em Andamento
Importações em Andamento 2.812.260,12 – (2.812.260,12) – –
Obras em Andamento      592.482,81    267.292,06                        –                       –      859.774,87
Subtotal - Imobilizado
  em Andamento   3.404.742,93    267.292,06 (2.812.260,12)                       –      859.774,87
Total Imobilizado 85.010.105,05 6.824.649,96 (2.812.260,12) (6.041.333,69) 82.981.161,20
Total Intangível   1.154.657,72      86.310,02                       – (1.055.788,38)      185.179,36
8. Empréstimos e Financiamentos
Empréstimos e Saldo Saldo Não
Financiamentos Valor Circulante Circulante
Descrição            .     Modalidade   Contratado    31/12/2016    31/12/2016              Total           Garantia
Banco Santander Capital de Giro 5.000.000,00 635.297,61 – 635.298,61 Cessão de

Crédito SUS
Banco do Brasil Capital de Giro    2.700.000,00    325.862,28                    –    325.862,28 Cessão de

Crédito SUS
Total de Empréstimos    7.700.000,00    961.160,89                    –    961.160,89  
Hospimetal Ind Met FINAME 708.240,00 10.687,49 53.437,45 64.124,94 Bem Adquirido
PNC BANK N.A. Penhor

industrial
mercantil – 192.729,94 190.707,09 383.437,03 Bem Adquirido

Cartão BNDES Cartão de
crédito  53.465,74 5.049,40 58.515,14 Bem Adquirido

General Eletric Compra e venda/
reserva dom – 209.068,25 – 209.068,25 Bem Adquirido

Banco do Brasil
  - Siemens FINAME 2.970.000,00 371.250,00 2.227.500,00 2.598.750,00 Bem Adquirido
Santander BNDES FINAME    1.100.000,00    231.578,08    231.579,00    463.158,08 Bem Adquirido
Total de Financiamentos    4.778.240,00 1.068.779,50 2.708.272,94 3.777.052,44
Total de Empréstimos
  e Financiamentos                      – 2.029.940,39 2.708.272,94 4.738.213,33
9. Obrigações Trabalhistas e Tributárias       31/12/2016       31/12/2015
Ordenados a Pagar   2.176.810,93   1.858.453,68
INSS a Recolher - Folha   289.190,76   214.992,03
PIS a Recolher   1.292.562,79   942.622,78
IRRF a Recolher   241.891,38   306.868,44
Contr. Sind./Assist. a Pagar   5.750,23   7.033,72
ISS na Fonte a Recolher   11.997,87   4.662,61
PIS Cofins CSLL Ret. na Fonte a Recolher   235.421,10   226.830,57
Provisão p/ Férias   3.467.805,46   3.080.546,79
Provisão p/ Enc. s/ Férias   276.619,95   245.838,69
Outros Encargos       546.081,12       326.556,42

8.544.131,59 7.214.405,73
10. Outras Contas a Pagar
Saúde       31/12/2016       31/12/2015
Contas a Pagar   25.960,21   117,03
Empréstimos a Repassar   109.530,88   95.265,77
Honorários médicos a pagar   4.861.585,19   4.625.146,14
Obrigações com Terceiros - Outros       344.979,16       101.558,98
Total   5.342.055,44   4.740.430,55
11. Parcelamento de Tributos: A Entidade obteve um parcelamento com a Prefeitura do Município de São Paulo
referente taxa de resíduos sólidos, cujo saldo devedor atualizado em 31/12/2016 está assim composto:
Descrição       31/12/2016       31/12/2015
Circulante   261.106,56   229.154,40
Não Circulante         21.758,88       248.250,60
Total   282.865,44   477.405,00
12. Atendimento à Legislação das Entidades Beneficentes de Assistência Social sem Fins Lucrativos:
A entidade mantém controles que demonstram no exercício de 2016 o cumprimento do percentual acima do
mínimo de 60% de atendimento à pacientes do SUS, cumprindo o determinado pela lei 12.101, de 27 de novembro
de 2009 que dispõe sobre o processo de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social na área
da Saúde (CEBAS-SAÚDE). 13. Certificado Beneficente de Assistência Social: A instituição é portadora do
Certificado Beneficente de Assistência Social na área da saúde - CEBAS/Saúde, concedido pelo Ministério da
Saúde conforme Portaria MS nº 714, de 07 de junho de 2016, de acordo com a Lei nº 12.101, de 27 de novembro
de 2009. A renovação tem validade pelo período de 21 de setembro de 2015 a 20 de setembro de 2018. 14.
Gratuidades Concedidas: As gratuidades concedidas no exercício de 2016 através de seus programas e
projetos atendem os requisitos da Lei nº 12.101/09 que dispõe sobre o processo de certificação para obtenção
de isenção das contribuições para a seguridade social e estão dispostos da seguinte forma: - Gratuidades –
Saúde: representa o total de recursos aplicado no atendimento à população em geral. A apuração do montante
contabilizado reflete o custo efetivo dos pacientes atendidos através do SUS – Sistema Único de Saúde. Durante
o ano de 2016 o montante foi de R$ 46.197.427,71   e 2015 R$ 43.673.635,23, valor demonstrado para efeito
comparativo. 15. Isenções Previdenciárias, COFINS e CSLL: Estão demonstradas conforme a Lei nº 12.101
de 27/11/2009, o montante das contribuições previdenciárias e tributárias apuradas no exercício e registradas
a débito de em contas de despesa tendo como contrapartida contas retificadoras também no resultado, de modo
a não alterar o superávit do exercício; e que não foram pagas devido ao usufruto da isenção a que fazem jus as
entidades beneficentes de assistência social, estando assim compostas:
Isenção Usufruída - Saúde       31/12/2016       31/12/2015
INSS - Quota Patronal   9.417.911,84   9.219.499,46
COFINS   9.874.792,24   5.797.450,86
CSLL    3.121.943,56    1.226.797,03
Total   22.414.647,64   16.243.747,35
16. Captação de Doações: A Entidade capta doações materiais e em dinheiro de pessoas físicas e jurídicas
por meio da intermediação da Pratike Marketing Assessoria e Representações Ltda., com que mantém contato
de prestação de serviços remunerados, e tem como objetivo a complementação do pagamento do custeio dos
serviços ligados à prevenção do câncer de mama.
Doações Captadas       31/12/2016       31/12/2015
Doações em Materiais/Espécie   249.654,93   216.040,10
Doações em Bancos   3.472.150,13   3.561.842,03
Sub-Licenciadas   2.885.792,67   3.004.133,75
Corridas       620.000,00       297.500,00

  7.227.597,73   7.079.515,88
Despesas com Captação de Doações       31/12/2016       31/12/2015
Pratike Representações (4.188.632,30) (3.813.041,33)

(4.188.632,30) (3.813.041,33)
Doações Líquidas 3.038.965,43 3.266.474,55

17. Campanha Beneficente - “O Câncer de Mama no Alvo da Moda”: Implementada pelo IBCC
em fevereiro de 1995, a campanha destina-se à arrecadação de fundos para a pesquisa e prevenção
do câncer de mama, através de doações provenientes da venda de camisetas e outros produtos
relacionados, e da realização de eventos patrocinados. O IBCC paga “royalties” ao “Council of Fashion
Designers of America - CFDA Foundation, INC.” Entidade idealizadora da campanha e responsável
por sua internacionalização, detentora dos direitos sobre a utilização da logomarca da mesma. A
campanha beneficente, no que diz respeito aos fundos oriundos das doações bem como, aos repasses
a título de “royalties”, é auditada por Auditores Independentes. 18. Provisão para Contingências:
Provisões constituídas para fazer frente às ações cíveis e trabalhistas, que se encontram em instâncias
diversas. A provisão é constituída por valores atualizados de perdas, estabelecidos pelos consultores
jurídicos e por julgamento da administração. O montante revertido em 2016 é de R$ 380.481,14,
totalizando R$ 2.995.376,48. 19. Convênios Governamentais: Durante os exercícios de 2016 e de
2015, a entidade celebrou convênios com a Secretaria do Estado da Saúde do Estado de São Paulo e
com a Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de São Paulo, bem como angariou recursos por
meio do Programa Nacional de Apoio a Atenção Oncológica - MS (Pronon), cujas contratações,
realizações e diferimentos estão demonstradas a seguir:
19.1. Subvenções contratadas:
Saúde       31/12/2016       31/12/2015
Termo Aditivo SUS Secretaria de Estado da Saúde
Convenio Min Saúde 812865 –   563.000,00
Secretaria Estadual a Saúde - Forn Herceptin –   675.180,00
Convenio Secret. Saúde Câmara hiperbárica –   720.000,00
Projeto Pronon –   3.875.540,12
Subvenção p/ Investimento Proc. 0010201001781/15   350.000,00 –
Emenda Parlamentar Convenio   700.000,00 –
Subvenção Min. Da Saúde   999.270,00 –
Secretaria Estadual a Saúde - Forn Herceptin   7.278.065,75 –
Convenio Secret Saúde Câmara hiperbárica   360.000,00 –
Projeto Pronon    2.952.973,60                       –
Total   12.640.309,35   5.833.720,12
19.2. Subvenções - Controle de Realização: A realização dos valores contratados, bem como os saldos a
realizar remanescentes, em 31/12/2016, estão demonstrados a seguir:

Receitas Diferidas
Saúde 31/12/2015 Recebida em 2016 Realizada em 2016 31/12/2016
Referente transferência de recursos
financeiros em parcelas destinadas
ao custeio de folha de pagamento,
materiais e medicamentos
e prestação de serviços. 168.828,61 – (168.828,61) –
Convenio Min Saúde 812865 563.000,00 2.049.270,00 (700.000,00) 1.912.270,00
Secretaria Estadual a Saúde -
 Forn Herceptin 453.154,90 7.278.065,75 (5.983.003,39) 1.748.217,26
Convenio Secret Saúde
Câmara hiperbárica 316.500,00 360.000,00 (445.200,00) 231.300,00
Projeto Pronon 3.875.540,12 2.952.973,60 – 6.828.513,72
Total 5.377.023,63 12.640.309,35 (7.297.032,00) 10.720.300,98
20. Trabalho Voluntário: Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1) -
Entidades sem Finalidades de Lucros item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a prestação
do serviço não remunerado do voluntariado no montante de R$ 102.713,29 para o exercício de
2016 e R$ 119.336,47 para o exercício de 2015, que é composto essencialmente por pessoas que
dedicam o seu tempo e talento, uma importante participação em várias ações realizadas pela
entidade. 21. Aplicações de Recursos: Os recursos da Entidade foram aplicados em suas
finalidades institucionais de conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas
despesas e investimentos patrimoniais. 22. Cobertura de Seguros: Para atender medidas
preventivas a entidade efetua contratação de seguro em valor considerado suficiente para cobertura
de eventuais sinistros.

Justino Scatolin
Superintendente

Responsável Técnico
Cesar Sbravatti - Contador CRC 1SP183721/O-8
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Se aprovada na CRE, a proposta, que altera a Lei do 
Serviço Militar, deve seguir para votação na Câmara. 
Para Vanessa, trata-se de uma proposta de ação afi rma-

tiva, proporcionando às mulheres a oportunidade de seguir 
a carreira militar. Embora as Forças Armadas já incorpo-
rem mulheres em suas fi leiras, a senadora lembra que há 
restrição para o serviço de combatente. Hoje as mulheres 
podem entrar nas Forças como militares apenas por meio 
de concurso público para ofi cial, sargento ou profi ssional de 
diferentes áreas (como médica, engenheira, bibliotecária, 
advogada ou assessora de imprensa, por exemplo).

Vanessa justifi ca que sua iniciativa observa a Constituição, 
uma vez que o artigo 5º do texto iguala homens e mulheres 
em direitos e obrigações. "É importante entender que nossa 
sociedade não é apenas composta por homens e mulheres, 
mas é construída por ambos. Assim, está muito atrasado o 

procedimento das Forças Armadas de impedir o exercício 
do serviço militar pelas mulheres", disse. A proposta tem 
parecer favorável da relatora, Lídice da Mata (PSB-BA), 
que incluiu uma emenda sobre o impacto orçamentário 
da medida. 

A emenda determina que as despesas serão custeadas 
com recursos específi cos. Além disso, a senadora acolheu 
manifestação do Ministério da Defesa, que informou sobre 
a necessidade de adaptações dos órgãos de recrutamento 
para a admissão das mulheres, como a construção de alo-
jamentos e vestiários apropriados e design de vestimenta 
específi ca. 

Também pela adequação orçamentária, a relatora suge-
riu que haja um prazo de dois anos (730 dias) a partir de 
uma futura sanção da lei para que as mulheres possam, 
efetivamente, alistar-se.

O diretor do Centro de Comunicação Social do Exército 
em Brasília, coronel Alcides, lembra que as mulheres tam-
bém têm ingressado no Exército brasileiro como militares 
temporárias, tanto como ofi ciais e sargentos, em diferentes 
áreas profi ssionais, exceto como combatente.

O jovem incorporado em umas das mais de 500 orga-
nizações militares do Exército brasileiro tem atividade 
diária intensa. De modo geral, o recruta participa de 
sessões diárias de educação física e instrução militar 

Mulheres podem ter direito a 
escolher o alistamento militar
O alistamento militar, que hoje é obrigatório para 
homens que completam 18 anos, poderá se tornar 
facultativo para as mulheres. Ou seja, a participação 
feminina no Exército, na Marinha ou na Aeronáutica 
só deve acontecer se for espontânea no ano em 
que completarem 18 anos. É o que prevê projeto da 
senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), em análise 
fi nal na Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional (CRE)

e, depois, segue para a 
formação de combatente 
básico. Em seguida, ele 
passa por um período de 
qualificação, quando rece-
be instrução específica das 
armas de infantaria, cava-
laria, artilharia, engenha-
ria e comunicações, quadro 
de material bélico, serviço 
de intendência e serviço 
de saúde, de acordo com 
a organização militar onde foi incorporado.

Finalmente, vem o período de adestramento, quando o 
jovem aprende como atuar dentro de sua arma, quadro ou 
serviço. Durante o ano, são realizados exercícios de cam-
po, nas diferentes fases da instrução, para a aplicação do 
conhecimento adquirido em sala de aula. O serviço militar 
inicial tem duração de 12 meses, podendo ser acrescido de 
dois até seis meses, dependendo do interesse das partes. 
Em caso de interesse nacional, como guerras, por exemplo, 
o tempo de serviço militar poderá ir além dos 18 meses já 
previstos, dependendo de autorização do presidente da 
República.

Participar do serviço militar é um sonho para muitas jovens 
brasileiras. Essas meninas precisam se destacar para con-
seguir uma vaga na Escola 
Preparatória de Cadetes do 
Exército (EsPCEx), única 
porta de entrada da linha 
bélica. No Exército, as mu-
lheres são admitidas como 
militares de carreira desde 
1992, quando a então Escola 
de Administração do Exérci-
to, atual Escola de Formação 
Complementar do Exército, 
com sede em Salvador, ma-
triculou a primeira turma de 
49 mulheres em áreas como 
magistério, administração e 
jornalismo.

Em 1997, o Instituto Militar 
de Engenharia, com sede no 
Rio de Janeiro, matriculou a primeira turma de dez alunas 
no Quadro de Engenheiros Militares. Em 2001, a Escola de 
Saúde do Exército, também do Rio de Janeiro, permitiu a 
inscrição de mulheres para participar de concurso público, 
realizado naquele ano. A partir de 2017, mulheres ingres-
saram na EsPCEx sediada em Campinas, para seguirem 
carreira de ofi ciais combatentes e, na Escola de Sargentos 
de Logística, para se formarem sargentos combatentes, na 
área técnico-logística.

Para o consultor do Senado, Joanisval Gonçalves, embora 
seja um avanço haver mulheres atuando em áreas histori-
camente masculinas, como pilotos de caças aéreos, a par-
ticipação feminina como combatente ainda é um processo 
que passa por mudanças no Brasil. Segundo ele, o fato de 
as Forças Armadas evitarem colocar mulheres na linha de 
frente de combate não deve ser encarado como machismo. 
Gonçalves afi rma que esta postura é justifi cável porque a 

psicologia do soldado muda, 
quando há presença de mu-
lheres em áreas de confl ito. 
"A própria natureza feminina 
desperta no homem o ins-
tinto do cuidado, podendo 
gerar instabilidade na tropa", 
explicou.

Segundo o Ministério da 
Defesa, o Exército brasileiro 
tem mais de 222 mil pessoas 
em seu contingente. As mu-
lheres, que atualmente ocu-
pam cargos administrativos 
e de saúde, correspondem 
a 4,32%. São apenas 9,6 mil 
soldados do sexo feminino. 
Estabilidade de renda não 
é a principal razão para o 
ingresso na instituição, uma 
vez que a remuneração de 
soldado é de cerca de R$ 
956 e a de aspirante a ofi cial, 

A Escola Preparatória de Cadetes do Exército é hoje a única porta de entrada da 
linha bélica das Forças Armadas aberta também às mulheres. O Exército

só passou a admitir mulheres como militares de carreira em 1992.
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pouco mais de R$ 6,2 mil. O estudo constatou que a maior 
parte dos ingressados na EsPCEx — 88% — afi rmaram 
estar satisfeitos com a farda por simples vocação.

Admiradora do Exército e da farda, a policial militar 
Keliane Soares, de 27 anos, sempre se interessou pelo 
serviço de combatente, como forma de desafi ar limites e 
superar desafi os. Mesmo ciente da baixa remuneração e 
do treinamento pesado, que inclui desde rastejar na lama 
a usar a mata como banheiro, dormir pouco e ter horários 
apertados, ela teria se alistado, caso fosse permitido à época 
em que ela completou 18 anos. Como não era, ela optou 
pela carreira na segurança pública.

Para Keliane, o ambiente considerado machista dos 
quartéis não deve ser temido. Mesmo com características 

e capacidade física diferentes do homem, ela acredita que 
a mulher consegue desempenhar qualquer papel com des-
treza, caso queira. "Não importa se ela almeja a diretoria 
de uma empresa ou o comando das Forças Armadas. A 
mulher cabe em todos os lugares, então vale a pena lutar, 
se esse for o seu sonho", declarou.

Oriunda do Colégio Militar de Curitiba e ex-ofi cial do 
Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro, a jornalista 
Sabrina Mancio, de 34 anos, quis seguir a carreira desde a 
adolescência e ainda lembra da emoção ao vestir a farda 
pela primeira vez, aos 21 anos. Embora a profi ssão exija 
sacrifícios como mudanças constantes de cidade e horários 
indefi nidos, Sabrina aconselha outras meninas a irem em 
busca dos seus sonhos. "É admirável a postura de uma 
mulher fardada. Uma carreira que nos enche de orgulho e 
nos ensina muito sobre o respeito à hierarquia e a valores 
como a lealdade e o companheirismo, além do culto aos 
símbolos nacionais", declarou.
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Porque a "Empresa 
inteligente" será o futuro

Quando pensamos 

sobre como empresas, 

governos, instituições, 

fabricantes e mesmo a 

própria sociedade civil 

vão trabalhar no futuro, 

duas palavras me vêm 

à mente: Empresa 

Inteligente

Uma rede mundial de 
sensores conectados 
aos computadores via 

tecnologia sem fi o para ana-
lisar dados dará às empre-
sas em todo o planeta mais 
informações e visibilidade 
sobre o modo como pessoas, 
dispositivos e sistemas estão 
trabalhando.  

As empresas terão uma nova 
"inteligência" para tomar deci-
sões em tempo real. As cidades 
saberão e poderão controlar 
– em tempo real – como são 
coordenados fl uxos de tráfego, 
água e energia elétrica, além 
de inúmeros outros fatores da 
vida urbana. As empresas vão 
conhecer e ser capazes de dar 
respostas – em tempo real – à 
movimentação de produtos 
e estoques e ao local que os 
demandam.

Os fabricantes poderão saber 
quais peças são necessárias e 
produzi-las com agilidade. As 
empresas fi carão cientes do 
que está acontecendo e serão 
capazes de agir imediatamente 
com base nessas informações. 
Por exemplo, elas poderão 
saber onde seus funcionários 
estão em um determinado mo-
mento e também planejar onde 
eles devem estar no futuro 
para atender às necessidades 
dos clientes.  

A base da Empresa Inteli-
gente são sensores como as 
etiquetas de identifi cação por 
radiofrequência (RFID) que 
combinam um chip de com-
putador com uma antena de 
rádio para controlar e trans-
mitir dados através de redes 
sem fi o.

Esse novo padrão de vi-
sibilidade permitirá que as 
empresas cresçam mais ra-
pidamente, tomem melhores 
decisões fundamentadas nos 
dados e elevem enormemente 
a efi ciência de suas operações. 
Elas vão economizar tempo 
e dinheiro, ser mais ágeis e 
ganharão vantagem competi-
tiva - se adotarem essa nova 
tecnologia.

Como a Empresa 

Inteligente ajudará 

as empresas – e seus 

consumidores 

Esse futuro da conexão, 
conhecida como Internet das 
Coisas (IoT), já chegou.  

Cerca de 6,4 bilhões de 
dispositivos já estavam conec-
tados à Internet em 2016, um 
crescimento de até 30% em 
relação a 2015. Esse número 
crescerá para 20,8 bilhões até 
2020, de acordo com a consul-
toria Gartner. Só este ano, 5,5 
milhões de novos dispositivos 
estarão on-line todos os dias.

As empresas gastarão US$ 
235 bilhões este ano para 

conectar dispositivos à IoT, 
segundo estimativas do Gart-
ner. Isso representa um cres-
cimento de 22% em relação 
a 2015. 

Aproximadamente 1,3 bilhão 
de pessoas estavam conecta-
das por dispositivos móveis 
sem fi o em 2014, representan-
do 37,4% da força de trabalho 
global. Esse número crescerá 
para 1,75 bilhão até 2020, ou 
42,0% da força de trabalho 
no mundo, de acordo com a 
Strategy Analytics. 

Imagine um médico sendo 
capaz de acompanhar os sinais 
vitais do paciente e recomen-
dar o tratamento adequado 
no momento ideal. Hoje em 
dia, enfermeiras passam 30% 
de seu tempo inserindo dados 
sobre o estado de saúde dos 
pacientes em sistemas de 
computador. Um rastreador 
inteligente faria isso automati-
camente, em tempo real, libe-
rando a equipe de enfermagem 
para passar mais tempo com 
os pacientes.

Ou pense em uma loja de 
varejo física que conecta suas 
prateleiras usando sensores e 
beacons para controlar os es-
toques. Com dados obtidos em 
tempo real, é possível enviar 
para o smartphone do cliente 
cupons de até 20% de desconto 
para um suéter, enquanto ele 
estiver na loja – olhando para 
o suéter. 

Ou imagine pessoas capazes 
de controlar suas casas por 
meio de dispositivos IoT - o 
consumo de energia ou o que 
tem na geladeira para fazer 
compras on-line.

O impacto econômico 

da IoT que já pode ser 

sentido 

O mercado para dispositi-
vos de identifi cação por ra-
diofrequência (RFID), a tec-
nologia usada nos sensores, 
está explodindo. De acordo 
com IDTechEx, consultoria 
com sede em Cambridge, no 
Reino Unido, a venda total de 
dispositivos RFID em 2015 foi 
de US$ 10,1 bilhões, acima 
dos US$ 9,5 bilhões em 2014 
e dos US$ 8,8 bilhões em 
2013. Esse valor inclui tags, 
leitores e software/serviços 
para cartões RFID, etiquetas, 
chaveiros e todos os outros 
formatos para RFID passivos 
e ativos. A IDTechEx prevê 
que esse volume atingirá US$ 
13,2 bilhões até 2020. 

Com o poder computacional 
crescendo e a energia necessá-
ria para processamento caindo, 
a capacidade de rastrear e 
analisar dados chegará a um 
ponto em que as empresas se 
verão obrigadas a adotar essas 
tecnologias.

De fato, estamos nos apro-
ximando do momento em 
que os dados serão os novos 
dispositivos. As empresas que 
não se adaptar a essa nova 
forma de captura de dados, 
de análise e de ação imediata 
fi carão para trás. 

E  i sso  não  é  mui to 
inteligente .

(*) É diretor geral da Zebra 
Technologies Brasil.

Vanderlei Ferreira (*)

News@TI
Chamada para artigos de docentes e 
pesquisadores

@A Revista Cultura e Extensão USP, publicação da Pró-Reitoria de 
Cultura e Extensão Universitária da USP está selecionando artigos 

para sua 17ª edição até 30 de junho. O tema é “Educação e universi-
dade sob a ótica da cultura e extensão", abordando a interação entre 
ensino fundamental, médio e superior, bem como as necessidades de 
aprimoramento. Podem participar do processo de seleção docentes e 
pesquisadores de universidades brasileiras e estrangeiras nas diversas 
áreas do conhecimento. Os trabalhos devem ser encaminhados à revista 
por e-mail (revistacultext@usp.br) de acordo com as normas disponíveis 
na página da revista: www.prceu.usp.br/revista.

Plataforma oferece acesso instantâneo a AI 
a partir da nuvem

@A NVIDIA anuncia que sua plataforma de Deep Learning agora 
está disponível como parte do serviço de nuvem do Baidu, dando 

aos clientes corporativos acesso instantâneo às ferramentas de AI com 
adesão mundial. A nova nuvem do Baidu oferece a mais atual tecnologia 
de computação de placas de vídeo, incluindo arquitetura Pascal™ em 
placas de vídeo NVIDIA® Tesla® P40 e o software de Deep Learning da 
NVIDIA. Ela oferece também aceleração de treinamento e inferências 
para estruturas de Deep Learning de código aberto, como TensorFlow 
e PaddlePaddle (www.nvidia.com.br ).

A busca pela produtividade, 
aliada à redução de custos e à 
qualidade na entrega de pro-
dutos e serviços, é incessante 
no mundo dos negócios. Para 
não ficar atrás da concor-
rência, é necessário investir 
em tecnologia, recurso cada 
vez mais ligado a todos os 
processos da empresa, in-
dependente do segmento de 
atuação. A transformação 
digital, termo que lidera a lista 
de prioridades dos executivos, 
é imprescindível e a solução 
de RPA (do inglês Robotic Process Automation) pode ser um 
importante passo para tal. 

A tecnologia de RPA traz uma série de benefícios, com des-
taque para a redução de custos e melhor utilização do tempo 
e intelecto dos profi ssionais das empresas. Em termos gerais, 
trata-se de um tipo de software “robô” que replica ações do 
usuário interagindo e integrando vários processos e atividades 
realizados dentro da operação. Para que a sua utilização se 
justifi que, essas tarefas devem ser repetíveis, escaláveis e em 
grande volume. Conceito relativamente novo, a solução de 
RPA foi disseminada mais fortemente nos últimos dois anos. O 
crescimento se deve, em grande parte, às difi culdades econô-
micas vividas no Brasil. Quanto maiores a crise e a difi culdade 
fi nanceira, mais espaço há para a automação.

A utilização de RPA ainda 
não chegou à sua plenitude 
por dois fatores. Primeiro, 
ainda há muito desconheci-
mento sobre seu uso e seus 
benefícios. Segundo, deter-
minadas ações e processos 
hoje feitos manualmente 
dependem muito da con-
fi ança no funcionário que 
os executa. Quanto maior o 
conhecimento e confi ança 
dos empresários e gestores 
em sistemas robotizados, 
mais rápido teremos a po-

pularização e o aproveitamento dos ganhos que o RPA 
proporciona. 

Por tudo isso, tenho a convicção de que, apesar do cresci-
mento estabelecido nos últimos anos, há muito espaço ainda 
para Robotic Process Automation no mercado brasileiro. 
Prova disso é que, recentemente, fi zemos um trabalho de 
consultoria para uma empresa do setor de educação e iden-
tifi camos que 80% dos seus processos de emissão de nota 
fi scal e pagamento eram passíveis de automação. Se a sua 
empresa deseja fazer parte da lista de companhias trans-
formadas digitalmente, um bom primeiro passo é buscar e 
implementar soluções de RPA.

(Fonte: Por Rodrigo Coelho, Diretor de Estratégias Digitais da Resource).

RPA: dê o primeiro passo para a 
Transformação Digital

Um estudo realizado pela Consultoria 
Gartner prevê que até o fi nal de 2017, 
89% das empresas utilizarão técnicas 
para aprimorar o Customer Experience. 
A OnYou, organização especializada em 
auditoria da experiência do cliente, listou 
três dicas para corporações que ainda não 
fazem uso desse conceito. Confi ra: 
 • Proporcione satisfação: O cliente 

de hoje é empoderado, deseja aten-
ção e participação em todas as etapas 
da compra. Busque ferramentas que 
facilitam analisar seu atendimento, 
identificar erros e possibilidades 
de melhorias. A metodologia de 
cliente oculto ofertada pela OnYou, 

por exemplo, permite amplo moni-
toramento dos processos utilizados 
e possibilita insights para qualificar 
a assistência.

 • Busque fidelização: Em média, 
manter um comprador constante vale 
dez vezes mais do que conquistar 
um novo. Por isso, ter clientes leais 
de longa data se faz tão importante 
para as corporações. Crie métodos de 
recompensas, leve em consideração 
seus feedbacks e torne o marketing 
do seu negócio um refl exo real do que 
tem a oferecer. 

 • Conquiste fãs: Quando as pessoas 
são surpreendidas durante a compra, 

naturalmente, passam a indicar a 
empresa para os outros. É o que 
chamamos de “advogados da mar-
ca”. Aproveite essa oportunidade 
para implementar ações que gerem 
engajamento direto, com conteúdos 
informativos e estratégicos. Redes 
sociais também são canais para atrair 
o público, e que, apesar de parecer 
óbvio, esse recurso ainda é ignorado 
em 55% dos casos de atendimento. 
Não dispense a chance de interagir 
e pedir a opinião dos seguidores, 
para estar cada vez mais alinhado 
daqueles que compram seu produto 
ou serviço.

Três passos para transformar o 
relacionamento com cliente

Mauricio Andrade de Paula (*)

O processo de aquisição de mercadorias pelos consumidores 
dentro das empresas de varejo (também conhecido por 
compra) nunca foi tão complexo e desafi ador. Misturando 

conceitos de entendimento e gestão da jornada do cliente, co-
nhecimento profundo sobre as características e aplicações dos 
produtos / serviços e domínio sobre os processos de operação 
do varejo em tempos de virtualização das experiências e multi-
canalidade, o mercado varejista se prepara para entrar de uma 
vez por todas na era digital. 

De olho nestes movimentos e com o objetivo de prever ten-
dências, o 27º. relatório anual sobre tecnologias aplicadas ao 
Varejo da RIS (Retail Info Systems) e o estudo da Zebra entitu-
lado “2017 Retail Vision” apresentaram os principais assuntos 
que vão impactar os varejistas nos próximos anos. Pelos dados 
apresentados nas pesquisas, as iniciativas relacionadas à tec-
nologia estarão totalmente focadas na Experiência do Cliente 
(geradores de receita) e na Excelência Operacional (redução 
de custos), sempre usando os dados como matéria prima dos 
processos de tomada de decisão que impactam diretamente os 
processos de negócio. Confi ra a análise do que deve acontecer 
de mais relevante até 2021:

Internet das coisas (IoT)

Apontada como a maior evolução tecnológica recente (base 
do conceito de Indústria 4.0), a Internet das Coisas começa a 
dar suas caras na operação diária do varejo. Apesar do potencial 
de atuação em diversas etapas, os sensores de IoT se destacam 
como elementos que podem provocar melhorias signifi cativas 
na experiência de compra do consumidor e na excelência ope-
racional do varejo. Segundo o “2017 Retail Vision Study”, da 
Zebra, hoje apenas 35% dos varejistas investem em sensores 
que avisam quando um cliente em específi co está na loja, 27% 
customizam a visita de loja e 22% criaram alertas avisando 
quando um comprador online está no estacionamento da loja 
para retirar uma mercadoria. Com a popularização desse tipo 
de ferramenta e o amadurecimento das abordagens analíticas 
que consolidam esses dados, os “poucos” varejistas que contam 
com esse tipo de suporte tecnológico começam a chamar aten-
ção do mercado, desenvolvendo estratégias que personalizam a 
entrada de um cliente na loja, garantem ofertas para o cliente 
certo, no momento certo, através do canal certo, por exemplo, 
entrando em contato com esse consumidor via smartphone no 
instante em que está próximo a uma loja ou olhando algum item 
específi co do sortimento. Essas ações acabam gerando maior 
conforto e confi ança, além de permitir a captura de uma série de 
dados sobre a pessoa. Prova real disso, a mesma pesquisa estima 
que esses números irão dobrar até 2021: 75% dos varejistas irão 
saber quando um determinado cliente está em sua loja, 79% irão 
customizar a visita de cada consumidor e 71% saberão quando 
um cliente irá retirar sua mercadoria comprada on-line na loja 
física (processo de click and collect, por exemplo). 

Visual Analytics

Outra tendência que já está virando realidade são as apli-
cações de Big Data. Passada a fase de estudo e entendimento 
das possibilidades e casos de uso pelo mercado, o varejo vem 
compreendendo que, na era das análises, é impossível gerenciar 
adequadamente um negócio sem uma fábrica de dados bem 
estabelecida, informando as áreas sobre o andamento de suas 
operações e fornecendo conhecimento sobre seus clientes. Se 

Quais tecnologias irão mudar 
o varejo nos próximos anos?

Principais estudos da área mostram que IoT e Visual Analytics irão dominar investimentos nos 
próximos anos

nessa fase de entendimento as aplicações de análise de dados 
eram focadas em especialistas técnicos, hoje o chamado Visual 
Analytics começa a transformar essa realidade, permitindo que 
especialistas de negócio construam e levem análises estratégicas, 
que podem ser feitas em tempo real se necessário, a todos os 
colaboradores de uma empresa, utilizando dashboards dinâmi-
cos e intuitivos que permitem decisões sejam tomadas de forma 
rápida e assertiva. Exemplo real disso é o caso de sucesso da 
Trunk Club, varejista virtual que oferece roupas indicadas por 
personal stylists. Além da linha de negócio arrojada, a empresa 
adotou um sistema de análise de dados dentro de seu depósito, 
dando estatísticas de produtividade e resultados para todos os 
seus colaboradores. O resultado fi nal foi de melhora signifi cante 
na produtividade, já que a maioria dos colaboradores se moti-
vavam mais ao ver o resultado de outras equipes que estavam 
trabalhando no mesmo local. 

Com tantos índices e previsões, fi ca a pergunta: esses investi-
mentos em conhecimento e tecnologia “são também para mim? 
”. E a resposta é sim! A análise dos relatórios mais recentes 
apresentados nesse artigo e a resposta dada por algumas empre-
sas pioneiras neste mercado demonstra que existem resultados 
práticos e tangíveis diretamente relacionados a esses investi-
mentos. Se o seu processo atual de transformação se chama 
“experiência fl uída” ou “varejo omnichannel”, isso realmente é 
menos importante. O que realmente importa é perseguir esses 
resultados de negócio, otimizando sua capacidade de investimento 
no desenvolvimento de conhecimento, defi nição de processos e 
aquisição de tecnologias que permitam ter controle total e efe-
tivo de suas operações e conhecimento real sobre seus clientes, 
aumentando vendas e reduzindo custos. Segundo o relatório da 
Zebra, rupturas de estoque, produtos com menor preço na con-
corrência e sortimento inadequado são os principais problemas 
do varejo atual. Hoje, tudo isso pode ser facilmente solucionado 
com o uso de tecnologias analíticas, permitindo que o consumidor 
tenha uma visualização completa das possibilidades que tem à 
sua disposição no instante da interação (adquirir em outro canal, 
reservar em outra loja, encomendar, etc.). Empoderar ainda 
mais o consumidor moderno, de forma efi ciente e personalizada 
focada em suas reais necessidades - para que ele possa realizar 
o processo de aquisição de mercadorias com o “menor atrito” 
possível – traduz o mantra dos varejistas de futuro (e que repre-
sentam hoje, o futuro do varejo).

(*) É Senior Business Consultant em Analytics e Big Data
para a indústria de Varejo na América Latina
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Esta quinta é o primeiro dia da lunação. Durante a manhã Vênus ingressa em Áries e os afetos serão mais expres-
sivos de forma mais direta e impulsiva até o começo da metade do ano. Ainda de manhã Mercúrio faz conjunção 
com Urano e o astral vai fi car mais agitado. Muita conversa e mudanças de planos que podem nos deixar irritados. 
No início da noite a Lua em mau aspecto com Netuno aumenta o cansaço, e diminui a energia. O melhor é des-
cansar a mente e o corpo. Em seguida a Lua forma um aspecto positivo com Júpiter que nos permite uma conexão 
amorosa com uma ordem maior, muita generosidade e confi ança.
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Durante a manhã Vênus ingressa 
em seu signo, Áries e os afetos serão 
mais expressivos de forma mais 
direta e impulsiva até o começo da 
metade do ano. Aplique um pouco 
do dinheiro que receber em algo que 
traga algum retorno material mais 
tarde. 78/478 – Branco.

O Sol e a Lua em seu signo lhe dão a 
certeza no coração para a realização 
de seus desejos. Ainda de manhã 
Mercúrio faz conjunção com Urano e 
o astral vai fi car mais agitado. Mesmo 
assim o aparecimento de obstáculos 
a sua caminhada sejam os desenten-
dimentos. 84/384 – Azul.

Aguarde o momento e antes de agir 
refl ita muito bem, pois o dia é mais 
difícil. A atuação que se destaca 
quando realizada nos bastidores, 
sem o aplauso e os holofotes, as-
sume hoje importância. Mantenha 
um clima de otimismo no trabalho e 
haja de acordo com o que acredita. 
53/253 – Amarelo.

Ainda de manhã Mercúrio faz 
conjunção com Urano e o astral vai 
fi car mais agitado. Muita conversa e 
mudanças de planos que podem nos 
deixar irritados. O momento e ótimo 
para assuntos fi nanceiros e viagens, 
irá encontrar soluções razoáveis 
para os problemas no fi nal do dia. 
32/832 – Azul.

Sabendo agir irá melhorar sua vida 
tanto no trabalho como no ambien-
te doméstico. A sua dedicação a 
qualquer coisa, sempre dá bons 
resultados, por isso persista em 
seus desejos. No fi nal da tarde e a 
noite haverá força para começar 
uma renovação de conceitos e ideias. 
52/152 – Amarelo.

Difi culdade de comunicação gera 
perdas inesperadas esta semana. 
Um dia de prudência que se transfor-
ma em vantagem na lida com valores 
e bens materiais. Os relacionamen-
tos fi cam cada vez mais próximos e 
íntimos melhorando a relação sexual 
no fi nal do dia. 12/312 – Cinza.

Com o Sol e a Lua em Touro, na casa 
sete é tempo de renovar os relacio-
namentos e apaixonar-se. Toda a 
atuação se destaca quando realizada 
nos bastidores, sem o aplauso e os 
holofotes. Seja corajoso e imponha 
sua vontade. 34/534 – Verde.

Depois da metade da tarde até o fi nal 
da noite haverá força para começar 
uma renovação de conceitos e 
ideias. Dedique sua atenção à pessoa 
amada, à família ou aos amigos. O 
ciúme e o egoísmo diminuem sua 
chance de felicidade abalando re-
lacionamentos e amizades. 58/458 
– Branco.

Até mesmo improvisando virão 
lucros através da sua ousadia e da 
coragem de arriscar. Faça tudo sem 
alarde, pois o for feito em surdina, 
sem demonstrações, dará resultado. 
Terá chance de se sair bem num 
trabalho realizado com disposição e 
coragem. 45/645 – Marrom.

O Sol na casa quatro o aproxima do 
ambiente familiar e faz viver bom 
momento na relação íntima e familiar. 
Faça viagens longas programadas, 
reveja pessoas e encontre seus ami-
gos do passado e será mais feliz. É 
hora de vencer pela simplicidade e 
humildade.  24/524 – Azul.

Lua em mau aspecto com Netuno 
aumenta o cansaço, e diminui a ener-
gia. O melhor é descansar a mente 
e o corpo. A Lua forma um aspecto 
positivo com Júpiter que nos permi-
te uma conexão amorosa com uma 
ordem maior, muita generosidade e 
confi ança. 15/115 – Verde.

Manhã sujeita a nervosismo e a 
imprevistos. Com a Lua em Touro 
terá uma atenção maior de todos 
com quem convive, mas a incom-
preensão pode atrapalhar. Precisa 
de apoio para superar difi culdades 
que atrapalham sua felicidade. 
55/455 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 27 de Abril de 2017. Dia de Santa Zita, São Tertuliano, 
São João, e Dia do Anjo Behael, cuja virtude é a saúde. Dia do Sa-

cerdote, Dia do Engraxate e Dia da Empregada Doméstica. 
Hoje aniversaria o vocalista Dinho Ouro Preto que completa 53 
anos, o jogador de futebol Adhemar que nasceu em 1972, a atriz 
Patrícia de Sabrit que faz 42 anos e a ginasta brasileira Ethiene 
Franco nascida em 1992.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau tem longa vida e consegue a solução 
dos problemas que enfrenta com rara facilidade. Tem profundo respeito 
pelos pais e por pessoas que o tenham apoiado em alguma época da 
vida. Durante toda a vida, sentem-se fascinados pelas coincidências. 
As mulheres sempre são extremamente independentes. No lado ne-
gativo tende a tratar de forma vingativa quem o tenha prejudicado ou 
provocado algum mal para si.

Dicionário dos sonhos
ADULTÉRIO – Se a pessoa desconhecida comete-lo: 
boa sorte e ganhos. Com alguém que conhece: indica 
inveja e desgosto. Ser vítima: aborrecimentos passa-
geiros, com chance de ganhos em seguida. Números 
de sorte: 01, 30, 64, 76 e 78.

Simpatias que funcionam
Para seu Anjo realizar os seus desejos: Sempre 
que puder – em qualquer lugar que esteja – procure 
conversar com seu anjo da guarda. Invente um nome 
carinhoso para o seu amigo invisível e o trate como 
se fosse alguém real, bastante íntimo. Peça a ele 
para guiar você e iluminar seu caminho, e que lhe 
ajude na realização de cada um de seus desejos. Em 
homenagem ao seu angelical conselheiro, acenda uma 
vela e reze uma prece.
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Racismo
Estreia no proximo dia 7 o drama de “Alexandre 

Dal Farra Branco – O Cheiro do Lírio e do Formol”. A 
peça  aborda o racismo que acontece numa família de 
classe média, formada por um menino, seu pai e sua 
tia, é forçada a lidar com mudanças no cotidiano. Com, 
André Capuano, Clayton Mariano e Janaina Leite, que 
também dirige a peça ao lado de Dal Farra.

Centro Cultural São Paulo (CCSP), R. Vergueiro, 1000, tel. 3397-
4002. Sextas e sábados, às 21h e domingos, às 20h. Ingressos: De 
R$ 1 a R$ 5. Até 21/05.

Drama
Cacá Carvalho mergulha novamente no universo 

subterrâneo de um homem que abandona o convívio 
social para enfrentar sua própria consciência no 
drama “2 x 2 = 5 - O Homem do Subsolo”. Tanto pelo 
lado negativo, que cada um traz dentro de si, quanto 
da piedade do homem quando não encontra outras 
vias de saída, por pura falta de discernimento em 
seu próprio pensamento.

Serviço: Teatro FAAP, R. Alagoas, 903, Higienópolis, tel. 3662-
7232. Quartas e quintas, às 20h30. Ingresso: R$ 40. Até 04/05.

Expo
Resultado da pesquisa do 

artista sobre este pássaro e a 
possibilidade de sensibilizar as 
pessoas sobre a importância de 
preservar a natureza. Boleta é 
artista autodidata, tornou-se co-
nhecido por seu estilo próprio em 
suas pinturas, sempre carregadas 
de sentimento e cor. É percursor 
do grafi te psicodélico brasileiro e 
entre suas infl uências estão a ico-
nografi a da tatuagem, a psicodelia 
dos anos 60 e 70, o misticismo e 
elementos da natureza. 

Serviço: Sesc Interlagos, R. Avenida 
Manuel Alves Soares, 1100, Parque Colo-
nial. De quarta a domingo, das 9h às 17h. 
Entrada franca. Até 30/12.

Depois de um ano em cartaz como protagonistas 
de um dos maiores hits da história da Broadway, 
as estrelas de Wicked, Myra Ruiz e Fabi Bang, 
seguiram para novos desafi os em 2017. A primeira 
abraçou mais um papel importante no teatro, a 
Maureen do musical Rent, enquanto a segunda 
migrou para as telinhas como a Nina da novela 
Rock Story. A dupla agora leva ao palco o show 
“Desaiando a Amizade”, uma brincadeira com a 
parceria que começou em Wicked. O espetáculo 
tem direção e roteiro de Miguel Falabella, que 
chegou a contracenar com a dupla em uma par-
ticipação especial que o ator fez em Wicked; além 
da direção musical do Maestro Paulo Nogueira.

Serviço: Teatro Cetip, R. dos Coropés, 88, Pinheiros. Quinta (4) às 21h. 
Ingressos: de R$ 30 a R$ 100.

Myra Ruiz e Fabi Bang.

Kayky Brito e Rodrigo Simas.

A renomada peça do autor Plínio 
Marcos “Dois perdidos numa noite 
suja” é protagonizada pelos atores 
Rodrigo Simas e Kayky Brito e 
encerra suas apresentações no 
próximo domingo, dia 30 de abril. 
A trama apresenta as histórias 
de Paco e Tonho, moradores de 
uma hospedaria e carregadores 
de um caminhão do mercado da 
região. Tonho, personagem vivido 
por Simas, deseja procurar um 
emprego melhor, mas vive se 
lamentado por não possuir um 
par de sapatos decente e inveja 
o seu companheiro de quarto, 
Paco (Kayky), que ostenta belos 
calçados. Como mote principal, 
esse par de sapatos torna-se o 
alvo simbólico desta peça em que, 
entre trocas de farpas, diálogos 

Heavy metal
A banda Alekto, a mais nova 

potência do heavy metal bra-
sileiro, apresenta show de lan-
çamento do debut álbum “The 
Unpleasant Reality”. As bandas 
Furia Inc., Hammurabi, Válvera, 
Forceps e Rotten Pieces tam-
bém participarão do evento.

Serviço: Stage Bar, R. Brigadeiro Galvão 
871. Sexta (28) às 20h. Ingressos: a partir 
de R$ 15.

Cena da peça “No Livro Tudo Tem”.

A peça “No Livro Tudo 
Tem” traz à cena um 
país fi ctício chamado 
Penúria

Certa vez, a maior biblio-
teca desse país teve 
suas portas fechadas, 

para que os livros fossem 
investigados pelo Capitão 
Bigode de Limão e sua tropa. 
A missão era determinar quais 
livros poderiam ou não ser 
lidos pela população. O Sr. 
Formicarius, o velho bibliote-
cário apaixonado pelos livros, 
não admitia que um livro se-
quer fosse proibido. Na busca 
por fazer o capitão mudar de 
ideia, contou com a ajuda de 
suas velhas companheiras, as 

Infantil

Traças. Do lado de fora, as crian-
ças não se conformavam com a 
interdição da biblioteca. O que 
será que vai acontecer? Será 
que os livros serão proibidos? . 
De forma divertida e lúdica, os 
artistas incentivam com este 

espetáculo a leitura e a imagi-
nação. Dos livros saem rainhas e 
navios, e entre músicas criadas 
especialmente para a peça, 
o público pode viajar e curtir 
esta grande aventura, saindo 
com a certeza de que, “No livro, 

tudo tem!”. Com Carlos Escher, 
Gabriel Stippe, Marilia Scofi eld, 
Thales Cristovão.

Serviço: Sesc Consolação (Teatro Anchie-
ta), R. Doutor Vila Nova, 245, tel. 3234-3000. 
Sábados às 11h. Ingressos: R$ 17 e R$ 8,50 
(meia). Até  27/05. 
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Amizade
Diulgação

DÁ AS MÃOS AO CRISTO: Homem, se não queres perder o caminho 
nem te demorares nas estradas por que tu te puseste a viajar, dá as mãos 
ao Cristo. Ele é o verdadeiro roteiro das nossas vidas. Quem anda com 
Jesus não erra a direção. Sejamos conscientes dos nossos deveres, com-
preendendo os valores dos outros e das coisas que nos ajudam a viver. 
Estamos vivendo uma época de valores pessoais e é neste momento que 
devemos buscar os tesouros do Espírito, aqueles indicados por Jesus no 
Seu Evangelho renovador das consciências. Queremos dizer aos leitores 
desta obra que não se amedrontem com certas rejeições da própria mente 
ao levá-la ao fogo renovador. Todas as mudanças causam distúrbios e 
aparentemente destroem. No entanto, quando mudamos com o Cristo 
no coração, passamos a ser melhores do que antes, nascendo um homem 
novo dentro do velho. A vida é uma sucessão de vidas, cada vez mais 
esplendendo para a liberdade e o amor. Se queres melhorar, não deves 
temer as conseqüências benfeitoras da renovação. São forças opostas 
que lutam dentro de ti: o Bem e o Mal, as trevas e a luz. Sê forte e dá as 
mãos a Jesus, que Ele te conduzirá para a plenitude do Bem, que nunca 
morre. Devemos lembrar que, em todas as nossas difi culdades, procura-
mos as mãos do Cristo. Ele sabe nos guiar, pelo excesso de amor que Seu 
coração irradia. Deves dar graças a Deus e cantar hosanas aos anjos pelo 
aparecimento da Doutrina dos Espíritos. Ela veio rasgar o véu que antes 
empanava as verdades anunciadas pelo Cristo de Deus e colocá-las nas 
mãos dos homens. E os homens, com esse tesouro no coração, acertarão 
os passos rumo à verdadeira fraternidade universal. Para tanto, façamos 
uma cirurgia moral em cada pensamento que surgir na mente, que Deus 
e Cristo nos ajudarão a acender o Sol divino na consciência humana. (De 
"Cirurgia moral", de João Nunes Maia, pelo espírito Lancellin).

ríspidos e um humor sarcástico, 
os dois personagens trabalham a 
refl exão de uma sociedade mar-
ginalizada.

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 
318, Barra Funda, tel. 3611-3042. Sábados 
às 21h e domingos às 20h. Ingressos: de 
R$ 30 a R$ 70.

Sociedade marginal
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Apesar de avanços no 

reconhecimento desse 

mecanismo, ele ainda 

é bastante subutilizado 

por empresas do país

Às voltas com as necessi-
dades de adequação ao 
disposto na Lei Anticor-

rupção e na Lei das Estatais, 
o empresariado nacional se 
apressa para ajustar ou imple-
mentar estratégias, políticas e 
processos de conformidade e 
controle interno. Mas para que 
o caminho nessa direção seja 
cumprido, é preciso aliar in-
vestimentos à transposição de 
alguns obstáculos, como, por 
exemplo, o que ainda resiste à 
frente do canal de denúncias. 

Conforme mostra o Relató-
rio Global de Fraude & Risco 
2016/17 da Kroll, 57% das frau-
des sofridas pelas companhias 
nacionais foram perpetradas 
por funcionários, mas apenas 
17% das organizações con-
taram com um denunciante 
interno para a descoberta de 
ilícitos, sendo o meio citado 
com menor frequência entre 
os executivos brasileiros. Já 
globalmente, esse é o principal 
recurso utilizado pela maioria 
das empresas ouvidas (44%). 

Por sua efi cácia na ilumina-
ção de fatos potencialmente 
sombrios, a delação já é um 
expediente inclusive para re-
guladores, como a Securities 
and Exchange Commission 
(SEC), que controla o mercado 
de capitais dos EUA. 

Desde 2011, o órgão paga re-
compensas milionárias a quem 
colaborar para a elucidação de 
irregularidades envolvendo 
empresas com ações no país, na 
tentativa de proteger o interes-
se de investidores americanos. 
De acordo com dados da SEC, 
a maioria dos premiados (65%) 
foi de funcionários das próprias 
companhias investigadas, sen-
do que em 80% dos casos, o 
problema foi antes reportado 
internamente ou acreditava-
se que os responsáveis por 
compliance soubessem.

Para superar essa baixa 
adesão local das organizações 
e melhorar a detecção de frau-
des e improbidades, há dois 
desafi os a serem vencidos. O 
primeiro, de caráter subjetivo, 
tem a ver com o estigma de trai-
dor que permanece em alguma 
medida associado à fi gura do 

whistleblower (denunciante), 
mesmo quando ele está a favor 
da ética e contra a perpetua-
ção de crimes. Nesse sentido, 
a cada vez maior pressão da 
opinião pública por transpa-
rência nos poderes político e 
econômico tende a acelerar 
a mudança dessa percepção 
cultural relevante.

É importante observar que o 
incentivo à denúncia de irre-
gularidades, além de previsto 
na Lei Anticorrupção, pode 
atenuar sanções a pessoas 
jurídicas caso seja comprovada 
a existência de procedimentos 
que a garantam. Já o segundo 
objetivo, envolve a criação de 
condições favoráveis à colabo-
ração de funcionários. Além de 
medidas jurídicas de proteção, 
é importante garantir que 
eventuais revelações sejam 
mantidas em anonimato e sob 
sigilo. Também é necessário 
demonstrar na prática que 
toda acusação com bases reais 
será, de fato, investigada, bem 
como toda conduta imprópria, 
punida.

É apenas sob total segurança 
e convicção quanto à seriedade 
do canal de denúncia que o 
colaborador poderá efetiva-
mente usá-lo. Quando em sua 
plena funcionalidade, esse 
instrumento constrói as bases 
fundamentais para o desenvol-
vimento de uma investigação 
corporativa, já que oferece 
informações privilegiadas sem 
as quais o processo pode ser 
tornar muito mais complexo, 
longo e, consequentemente, 
custoso.

Cabe destacar que a hotline, 
embora de suma importân-
cia, é um entre os múltiplos 
aspectos que compõem uma 
política ou estratégia de ges-
tão de riscos empresariais. Os 
investimentos em compliance 
são legítimos e absolutamente 
justifi cados no contexto atual, 
mas só fazem sentido quando 
se confere à área também in-
dependência, autonomia, con-
fi dencialidade e ferramental de 
trabalho, como a integração de 
sistemas. 

Sem isso, a companhia se 
mantém altamente vulnerável 
e suscetível a todos os impac-
tos fi nanceiros, de imagem e 
reputação que a conformidade 
simplesmente pro forma já 
revelou ostensivamente.

(*) - É diretor sênior
da Kroll no Brasil. 

Denúncia em
favor da governança

Ian Cook (*)

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança,

ou ligue para

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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Programa Comunitário da Reconciliação - CNPJ 96.532.973/0001-40
Demonstrações Contábeis

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Valores expressos em Reais)
ATIVO Notas  
Circulante Explicativas 2016 2015
 Caixa    1.332,24   279,94 
 Bancos - Recursos sem Restições   272.935,33   233.535,51 
 Bancos - Recursos com Restrições    357.928,13   380.330,33 
Caixa e Equivalentes de Caixa  4.A   632.195,70   614.145,78 
Direitos Realiz. a Curto Prazo 
 Subvenções a Receber   537.434,16  -
 Adiant. Funcionários   66.910,43   54.872,28 
 Adto. a Fornecedores   22,90   1.137,76 
 Estoque - (Doações)  -  2.649,30 
 Despesas Antecipadas  -  21,62 
Total do Realizável   604.367,49   58.680,96 
Total do Ativo Circulante  4.A   1.236.563,19   672.826,74 
Imobilizado   05.  
 Bens de Uso  5.a   797.219,67   767.220,87 
 (-) Depreciações e Amortizações  5.b   (477.111,08)  (427.013,84)
Imobilizado Líquido   320.108,59   340.207,03 

Total do Ativo   1.556.671,78   1.013.033,77

PASSIVO Notas  
 Explicativas 2016 2015
Circulante 6.
 Obrigações Fiscais    1.362,71 141,63 
 Obrigações Sociais    10.177,53   - 
 Obrigações Trabalhistas    88.388,33   79.039,20 
 Outras Obrigações    39.571,65   17.130,91 
 Subvenções a Realizar  563.242,01   39.864,82 
Total   702.742,23   136.176,56 
Doações Vinculadas  6.2.  
 Doações   42.506,46  63.059,98 
 (-) Realizações   (42.506,46)  (60.410,68)
Total    -   2.649,30 
Total do Passivo Circulante   702.742,23   138.825,86 
Passivo não Circulante   - -
 PPI - Creche  -   2.796,01 
Patrimônio Líquido 
Patrimônio Social  07.   871.411,90   899.813,57 
 Superávit/Défi cit do Período  8.   (17.482,35)  (28.401,67)
Total do Patrimônio Líquido  853.929,55   871.411,90 
Total do Passivo   1.556.671,78   1.013.033,77

Demonstração do Resultado do Período
em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Valores expressos em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Valores expressos em Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social
em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Valores expressos em Reais)

Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos nos Exercícios 
fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - N. Explic. 3.e

Demonstração do CCL (Capital Circ. Líquido)

 Notas  
Receitas Operacionais Explicativas 2016 2015
 com Restrições
(+) Assistência Social  11  1.109.046,13   991.241,27 
(-) Assistência Social Aplicada  9.   (1.109.046,13) (991.241,27)
Superávit/Défi cit da Atividade Social   -  - 
(+) Educação Convênio  11  635.393,85   614.922,67 
(-) Assistência Educacional Aplicada - Convênio 9.  (635.393,85)  (614.922,67)
Superávit/Défi cit da Atividade Educacional   - -
Projetos Sociais 
Projeto C & A  968,85  15.400,00 
Fundação Heydenreic  45.000,00   45.000,00 
Recursos Aplicados 
Assistência Social    (77.844,15)  (135.426,28)
Assistência Educacional    (21.064,85)  (44.492,58)
Biblioteca - Projeto C & A   (28.853,67)  (10.655,24)
Projeto da Comunidade   (56.351,14)  (201.093,45)
Superávit/Défi cit dos Projetos Sociais  (138.144,96)  (331.267,55)
Voluntários 
(+) Serviços Prestados 14  18.368,35   42.188,65 
(-) Serviços prestados 14  (18.368,35)  (42.188,65)
Superávit/Défi cit
 dos Recursos com Restrições  (138.144,96)  (331.267,55)
Receitas sem Restrições 4.d  264.654,50   428.634,94 
Doações do Exterior    128.312,24   260.351,33 
Doações Cursos  -  2.083,00 
Doações Esporádicas    20.716,89   40.188,00 
H.A. - Hospital Alemão O. Cruz   27.500,00   30.000,00 
Eventos Sociais   29.964,00   35.413,50 
Contribuições de Particulares   48.446,37   50.034,11 
Donativos de Natal   9.715,00   10.505,00 
Donativos Recicláveis  -  60,00 
Outras Despesas Vinculadas   (147.702,64)  (170.927,26)
Despesas Administrativas   (83.048,74)  (101.119,55)
Depreciações e Amortizações   (50.097,24)  (51.202,83)
Impostos taxas e Contribuições   (14.556,66)  (18.604,88)
Superávit/Défi cit
 dos Recursos sem Restrições   116.951,86   257.707,68 
Receitas (Despesas) Financeiras 
Receita Financeira   21.039,19   54.528,96 
Despesas Financeiras   (7.347,21)  (9.564,54)
Resultado Financeiro Líquido   13.691,98   44.964,42 
Outras Receitas e Despesas   
Processo trabalhista   (10.000,00) -
Recuperação de despesas   18,77   193,78 
Material Consumo 4.d  42.506,46   60.410,68 
Material Consumo 4.d  (42.506,46)  (60.410,68)
Outras Receitas e Despesas   (9.981,23)  193,78 
Resultado do Exercício    (17.482,35)  (28.401,67)
Superávit (Défi cit) do Período 8  (17.482,35)  (28.401,67)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

 2016 2015
Superávit/Défi cit do Período  (17.482,35) (28.401,67)
Ajustes do resultado às disponibilidades geradas
Depreciações e amortizações  50.097,24 51.202,83
Parcelamentos  (2.796,01) -
Superávit/Défi cit Líquido Ajustado  32.614,89   22.801,16 
Variações nos ativos circulantes
Atendimentos Realizados
Parceia c/ Entid. Governamentais- Subvenções  (537.434,16) 81.635,45
Adto. a funcionários  (12.038,15)  7.670,90
Adto. a fornecedores  1.114,86   (752,76)
Estoques- Doações  2.649,30   8.342,62
Despesas antecipadas  21,62   667,70
Variações nos passivos circulantes
Obrigações fi scais  1.221,08   (1.086,62)
Obrigações sociais  10.177,53   (15.059,93)
Obrigações trabalhistas  9.349,13   (11.696,95)
Subvenções a Realizar  523.377,19   30.864,82
Receitas Diferidas = Doações  (2.649,30)  (8.342,62)
Outras obrigações  22.440,74   (4.369,38)
(1) Caixa líquido das atividades operacionais 48.048,72 110.674,39
Fluxo de caixa das atividades de investimentos   
 Aplicações no ativo imobilizado   (29.998,80)  (13.147,37)
(2) Caixa líquido aplicado
 das atividades de investimentos (29.998,80) (13.147,37)
(3) Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos - -
(1+2+3) Aumento (Redução)
 de caixa e equivalentes de caixa 18.049,92  97.527,02
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 614.145,78 516.618,76
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício 632.195,70 614.145,78
Aumento (Redução) do
 Caixa e Equivalentes de Caixa 18.049,92 97.527,02

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

 2016 2015 
Origens  
Das Operações  
• Superávit do Período - -
• (+) Ajuste de Depreciações  50.097,24 51.202,83
 50.097,24  51.202,83
Outras 
• Baixa Imobilizado - -
• Aumento Exigível a Longo Prazo  -   2.796,01
Total das Origens  50.097,24   53.998,84
Aplicação dos Recursos  
• Défi cit do Período  17.482,35 28.401,67
• Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado 29.998,90  13.147,37
• Redução Exigível a Longo Prazo 2.796,01  -
• Capital Circulante Líquido  (179,92)  12.449,80
 Total das Aplicações   50.097,34   53.998,84

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

  Superávit/
 Patrimônio  Défi cit do 
 Social Exercício Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2014  654.250,01   245.563,36   899.813,57 
 Défi cit do Período Anterior
  Incorporado ao Patrimônio  245.563,56   (245.563,56) - 
 Défi cit do Período - (28.401,67) (28.401,67)
Saldos em 31 de Dezembro de 2015  899.813,57   (28.401,87)  871.411,90 
 Défi cit do Período Anterior
  Incorporado ao Patrimônio  (28.401,67)  28.401,67  - 
 Défi cit do Período - (17.482,35) (17.482,35)
Saldos em 31 de Dezembro de 2016  871.411,90   10.919,32   853.929,55

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Em Reais)
1. Objetivos Sociais: O Programa Comunitário da Reconciliação é uma associa-
ção civil, de direito privado, sem fi ns lucrativos de natureza fi lantrópica, de acor-
do com o Artigo 2º da Lei 12.101/2009, regulamentada pelo Decreto 7.237/2010 e 
8.242 de 23 de maio de 2014, a Entidade obedece ao Princípio da Universalidade 
do Atendimento e tem por fi nalidade e missão orientar, formar e educar crianças e 
adolescentes provenientes de famílias de poucos recursos, dando a essas pessoas 
a possibilidade de atingir a plena cidadania, e em especial promovendo justiça so-
cial mediante formação e profi ssionalização de adolescentes. Além disso, propor-
ciona um espaço de integração a serviço da comunidade local. De acordo com o Art. 
14 do Código Tributário Nacional e Pareceres Normativos, a entidade: I - Não remu-
nera a Diretoria e nem distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas ren-
das, a qualquer título; II - Aplica integralmente, no País, os seus recursos na ma-
nutenção de seus objetivos institucionais; III - Mantém a escrituração de suas re-
ceitas e despesas em livros revestidos das formalidades exigidas pela lei, capazes 
de assegurar sua exatidão.
2. Assistência Social: A Instituição no atendimento aos seus objetivos estatutá-
rios tem como atividade preponderante a Assistência Social e presta estes servi-
ços 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 va-
lor original e de acordo com a sua competência conforme demonstrado na Nota 12.
3. Apresentação das demonstrações contábeis. (a) Declaração de Confor-
midade:  As demonstrações fi nanceiras da organização para os exercícios fi ndos 
em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro 2015 foram elaboradas e estão sen-
do apresentadas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis às entidades sem 
fi nalidade de lucros, considerando a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Ge-
ral, (NBC) TG 1000 - CTG 1000 - adoção plena, suas interpretações Técnicas e Co-
municados Técnicos, em especial à ITG-2002 (Resolução CFC 1409/2012) que es-
tabelece critérios e procedimentos específi cos de avaliação, de registro das transa-
ções 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 seguindo as práticas contábeis descritas na Nota 4. (b) Auto-
rização das demonstrações Contábeis:  As demonstrações fi nanceiras ineren-
tes aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 estão sendo apresen-
tadas em Reais (R$) e foram autorizadas pela administração no dia 28 de março de 
2017. (c) Formalidade da Escrituração Contábil – Resolução CFC nº 1.330/11 
(NBC ITG 2000). A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus 
atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contá-
beis contem o número de identifi cação dos lançamentos relacionados ao respectivo 
documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que com-
provem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações 
contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e es-
tatutárias, são transcritas no “Livro Diário” da Entidade, e posteriormente registra-
das no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas. Para o ano calendário 2016 as 
pessoas jurídicas imunes e isentas com receitas superiores a R$ 1.200.000,00 fi cam 
obrigadas a manter escrituração contábil digital ECD, a entidade encontra-se nessa 
situação e a obrigação será entregue na data aprazada. A documentação contábil 
da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras 
peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil 
é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, defi ni-
das na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A enti-
dade manter em boa ordem a documentação contábil. (d) Estimativas Contábeis: 
Na elaboração das demonstrações contábeis, é necessário utilizar estimativas para 
contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações contá-
beis da entidade 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. (e) Em dezembro de 2011 foi publicada a Porta-
ria 353 do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome que estabele-
ce em seu Artigo 12 que as entidades com atuação preponderante em Assistência 
Social devem incluir em suas demonstrações a Demonstração das Origens e Apli-
cações 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 mensalmente res-
peitando o princípio da competência, ou seja, as receitas e despesas são reconhe-
cidas no resultado no período em que elas ocorrem, simultaneamente quando se 
relacionarem, independente do efetivo recebimento ou pagamento. (a) Caixa e 
equivalentes de caixa: As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imedia-
ta e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalen-
tes. Os demais investimentos, com vencimento superiores a 90 dias, são reconhe-
cidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo. (b) Contas a Re-
ceber – Subvenções Governamentais: São provenientes de convênios fi rmados 
com a Secretaria Municipal de Assistência Social – SMADS e Secretaria Municipal 
da Educação - SME, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e ativi-
dades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fl uxo 
fi nanceiro e operacional aos órgãos competentes, fi cando também toda documen-
tação a disposição para qualquer fi scalização. (c) A Entidade para a contabilização 

de suas subvenções governamentais, atendeu a NBCT TG 07 R1 que em seu texto 
item 12 relata que uma subvenção governamental deve ser reconhecida como re-
ceita ao longo do período e confrontada com as despesas que pretende compensar, 
em base sistemática. (d) Doações: (d.1) A Entidade recebeu diversas doações, in-
cluindo materiais e alimentos para consumo, repassados integralmente à comuni-
dade atendida pela instituição. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a to-
dos que colaboraram com as mais diversas doações e nos ajudaram a alcançar nos-
sos objetivos no exercício fi ndo. (e) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exi-
gíveis até o encerramento do exercício seguinte são classifi cados como circulante.
5. Ativo Não Circulante: Imobilizado: (a) O imobilizado está registrado pelo cus-
to de aquisição, formação ou construção, deduzido da depreciação e perda por redu-
ção ao valor recuperável acumuladas, quando aplicável. (b) A depreciação é reco-
nhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear. A vida útil 
estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados anual-
mente e os efeitos de quaisquer mudanças nas estimativas são contabilizados pros-
pectivamente. A NBC TG 1000 PME requer que seja realizada avaliação da recupe-
ração de todos os itens integrantes deste subgrupo sempre que houver indício de 
perda, visto que nenhum item deve permanecer registrado por valor maior que o va-
lor de realização, seja pela venda ou pelo uso. A Organização realizou análise de 
indícios de perda no valor recuperável do ativo imobilizado no ano de 2016 e não 
identifi cou a necessidade da realização de avaliação da recuperação do valor des-
ses bens. Os ganhos e as perdas em alienações são apurados comparando-se o va-
lor da venda com o valor contábil e são reconhecidos na demonstração do resulta-
do. (c) Redução ao Valor Recuperável de Ativos (Impairment): A Administração ana-
lisa anualmente se há evidências de que o valor contábil de um ativo não será recu-
perável. Caso se identifi que tais evidências, a administração estima o valor recupe-
rável do ativo. Independentemente da existência de indicação de não recuperação 
de seu valor contábil, se não for possível determinar o valor recuperável de um ati-
vo individualmente, é realizada a análise do valor recuperável da unidade geradora 
de caixa à qual o ativo pertence. 
5.1 Imobilizado
    2016 Adições   Baixas 2015
Edifi cação e Benfeitorias  4% 315.581,32    -  315.581,32
Instalações  10% 14.390,41    -  14.390,41
Máquinas e Equipamentos 10% 66.782,98 3.150,02   -  63.632,96
Móveis e Utensílios  10% 196.443,55 26.848,78  -  169.594,77
Equip. Educacionais  10% 87.380,32    -  87.380,32
Computadores  20% 68.951,09    -  68.951,09
Veículos 20% 47.690,00    - 47.690,00
Valor Contábil   797.219,67 29.998,80  - 767.220,87
5.2. Em 2004, a Entidade recebeu da Igreja Evangélica Luterana de São Paulo a con-
cessão do uso de uma casa de atendimento aos jovens, localizada na Rua Hilário 
Ascabusi no. 23, sem valor nominal de registro. Os gastos incorridos no exercício, 
com a reforma da casa e demais construções, foram registrados como benfeitorias 
em imóveis de terceiros.
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. 6.1 - Doações Vinculadas: No 
exercício de 2016 e 2015, a entidade adotou como critério para contabilização dos 
ativos não monetários recebidos em doação, o estabelecido na NBC TG 07 R1 reco-
nhecendo a receita ao longo do período confrontada com as despesas que pretende 
compensar em base sistemática.
7. Patrimônio Social: Conforme artigo 32 § 1º do Estatuto Social da entidade, o 
patrimônio social, receitas, recursos e eventual superávit operacional do Programa 
Comunitário da Reconciliação serão aplicados integralmente no país, na manuten-
ção e desenvolvimento dos objetivos institucionais; sendo vedada qualquer forma 
de distribuição de resultados, dividendos, benefi ciações, participações ou parcela 
de seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto. O patrimônio líquido é apresen-
tado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resul-
tado do exercício (superávit ou défi cit acumulado).
8. Do Resultado do Exercício – Item 15 ITG-2002 R1: O valor do superávit ou 
défi cit deve ser incorporado ao Patrimônio Social. O superávit, ou parte de que te-
nha restrição para aplicação, deve ser reconhecido em conta específi ca do Patri-
mônio Líquido.
9. Assistência Social - Aplicação dos Recursos: As aplicações dos recursos 
em Gratuidades atenderam o que preceitua a Constituição Federal no Art. 195, I e 
§7º, que concede a isenção da Contribuição Social (INSS) às entidades benefi cen-
tes de assistência social que atendem as exigências estabelecidas no Art. 29 da 
Lei 12.101/2009.
10. Isenções Previdenciárias Usufruídas: Em atendimento art. 29 da Lei 
12.101/2009, aos Decretos n.ºs 8.242/2014 e 7.237/2010 (revogado em 23 de maio 
de 2014) e a norma contábil, ITG 2002, item 27, letra “c” são demonstrados a se-
guir, os valores relativos às isenções previdenciárias, como se devido fosse, goza-
das durante o exercício de 2016 e 2015, de acordo com o item 9.B da interpre-
tação técnica 2015.

Rolf Petermann - Presidente Jorge Celso da Silva - CT.CRC 1SP196805/O-7
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

Ilmos. Srs. Diretores do 
Programa Comunitário da Reconciliação - São Paulo-SP 
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis do Programa Comunitário 
da Reconciliação, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2016 e as respectivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fl uxos de caixa para o exercício fi ndo naquela data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais politicas 
contábeis. Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e fi nanceira do Programa Comunitário da Reconciliação em 31 
de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e seus fl uxos de caixa 
para o exercício fi ndo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil Aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000). Base para 
Opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossa responsabilidade, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção intitulada “ Responsabilidade do auditor pela 
auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à 
entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profi ssional e nas Normas Profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade – CFC e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
de acordo com essas normas. Principais assuntos de auditoria: Principais 
assuntos de auditoria são aqueles que em nosso julgamento profi ssional foram os 
mais signifi cativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram 
tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um 
todo e na formação de nossa opinião sobre as demonstrações contábeis e, portanto, 
não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Responsabilidade 
da administração e da governança pelas demonstrações contábeis: 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas 

 Isenções Usufruídas
  Assist. Social Educação Outros Projetos Total Total
Descrições 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Cota Patronal 66.098,39 76.913,80 90.901,65 81.732,02 29.456,53 37.832,46 186.456,57 196.478,28
Rat  6.609,84 6.513,32 9.090,16 8.173,20 1.737,10 3.783,25 17.437,10 18.469,77
Outras Entidades 14.872,14 14.654,97 20.452,87 18.389,70 3.908,48 8.512,30 39.233,49 41.556,97
Cooperativa -  1.191,35 -  1.195,78 349,88 686,57 349,88 3.073,70
Total 87.580,37 99.273,44 120.444,68 109.490,70 35.451,99 50.814,58 243.477,04 259.578,72

no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações fi nanceiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade da entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração 
pretenda liquidar a entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis 
pela governança da entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações fi nanceiras. Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de uma auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectarão as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profi ssional, e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e conteúdo das demonstrações 
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada. • Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por 

fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtemos evidencia de auditoria apropriada e sufi ciente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, omissão ou 
representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles 
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados nas circunstancias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a efi cácia dos controles internos da entidade. • Avaliamos a adequação 
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação 
do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidencias de auditoria obtidas, se existe uma incerteza signifi cativa em 
relação a capacidade de continuidade operacional da entidade, Se concluirmos que 
existe uma incerteza signifi cativa devemos chamar a 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 evidências de auditoria, obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a entidade 
a não mais se manter em continuidade operacional. Comunicamo-nos com os 
responsáveis pela entidade 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. 

São Paulo, 20 de Março de 2017. 
INSTITUTO NACIONAL DE AUDITORES 

CRC 2SP-00.1375/0-3 
Antonio F. Lopes  - Sócio Diretor  - CRC 1SP-36.878/0-9

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.

 BALANÇO VARIAÇÃO 
 Período Período  Per-
C.C.L Anterior atual Monetária centual
Ativo Circulante   672.826,74   1.236.563,19   563.736,45   83,79 
Passivo Circulante   138.825,86   702.742,23   563.916,37   406,20 
Capital Circulante Líquido   534.000,88   533.820,96   (179,92)  (0,03)

11. Recursos Recebidos de Convênios:
 31 de Dezembro de 2016 31 de Dezembro de 2015
Assistência Social 1.109.046,13 991.241,27
Assistência Educacional 635.393,85 614.922,67
12. Demonstração do cumprimento da aplicação e atendimentos sociais: 
As aplicações em gratuidades por meio dos Programas de Assistência Social fo-
ram observados os preceitos da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, alterada 
pela Lei Nº 12.435, de 6 de julho de 2011, em consonância Resolução nº 109, de 11 
de novembro de 2009 que aprovou a Tipifi cação Nacional de Serviços Sócio assis-
tenciais, dentro desses parâmetros os programas instituídos estão caracterizados 
como de Proteção Social Básica, demonstrado a seguir: 
Aplicação e Atendimentos Sociais - 2016
 Atendimentos Benefi ciários Valores
Projeto s/Mês  s/Anual Aplicados
2. CCA - Centro para 
 Crianças e Adolescentes 668 758 1.286.259,98
CCA 367 380 1.179.079,02
Famílias dos atendidos no CCA 297 374 -
Atendimento Odontológico 367 239 10.552,91
Atendimento de Psicologia 50 108 16.800,00
Atendimento Psicopedagogia 50 85 13.679,98
Atendimento Fonoaudiologia 50 77 14.160,00
Biblioteca Universa das Histórias 360 360 28.853,67
Capoeira 120 120 12.651,20
Trabalho Voluntário 04 04 10.483,20
3. Programas e Projetos
 Cantinho da Comunidade  148  148  97.500,59
Fundação Heydenreich – Jovem Aprendiz 22 22 91.335,34
Salão de Cabeleireiro e manicure 10 10 -
Ofi cinas e artesanatos 61 61 -
Projeto Culinária  36 36 -
 Cantinho do Desabafo 11 11 -
Trabalho Voluntário 08 08 6.165,25
4. CEI – Centro Educação Infantil 90  540 728.211,42
CEI – Cantinho da Criança 90  540 726.491,52
Trabalho Voluntário 04 04 1.719,90
Total Geral   2.111.971,99
Assistência Educacional: A Assistência Educacional está vinculada ao atendi-
mento por meio do Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da 
Secretaria Municipal de Educação do Município de São Paulo e de acordo com o 
Plano de Trabalho aprovado pela Coordenadoria de Educação. O serviço é integral-
mente gratuito, os atendimentos são para crianças na faixa etária de 02 (dois) a 
03 (três) anos de idade. 
A Instituição cumpriu as exigências estabelecidas pela Lei 12.101/2009 e todos os 
alunos matriculados são totalmente gratuitos, conforme segue: 
Aplicação em Assistência Educacional
CEI - Centro Atendimentos Benefi ciários Valores
 Educação Infantil s/Mês  s/Anual Aplicados
2016 90 540 728.211,42
2015 90 450 749.661,15
12.1 Descrições dos Programas de Assistência Social: Os serviços, progra-
mas, projetos e benefícios sócios assistenciais estão inscritos nos respectivos Con-
selhos Municipais de Assistência Social e as atividades desenvolvidas, no contexto 
legal da Filantropia, a Lei Nº 12.101/2009, art. 18 e o Decreto Nº 8.242/2014 art. 38, 

as ações assistenciais foram desenvolvidas conforme segue: 12.2 De atendimen-
to: Atendimento a 360 Crianças e Adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses, ofere-
cendo atividades complementares e projeto pedagógico com proposta sócio educa-
tiva, de contra turno escolar no serviço de Convivência e Fortalecimentos de Víncu-
los, proporcionando o desenvolvimento de atitudes e habilidades para formação ci-
dadã e educação para valores que possam contribuir decisivamente para o suces-
so das crianças, adolescentes e jovens na escola, na convivência familiar, social e 
comunitária e no “futuro” Mundo de Trabalho. Formação e desenvolvimento de 90 
crianças de 02 a 03 anos e 11 meses, envolvendo os aspectos físico, afetivo, cogni-
tivo e ético, bem como garantir proteção, segurança, alimentação, cultura, saúde e 
lazer. Construção do conhecimento da criança e interação com a família e a comu-
nidade, proporcionando um ambiente acolhedor e agradável, de acordo com os ob-
jetivos contidos na legislação em vigor. Atendimento para 148 jovens e adultos no 
Cantinho da Comunidade para população de baixa renda, proporcionando um espa-
ço de convivência social e educacional. Buscando promover o desenvolvimento hu-
mano para plena cidadania das pessoas envolvidas, investindo na valorização hu-
mana, apoiando e valorizando a mulher na busca por seus direitos e incentivando a 
mobilização conjunta da comunidade local. Os serviços foram prestados de acordo 
com a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009 do Conselho Nacional de As-
sistência Social – CNAS. 12.3 Serviços de Proteção Social Básica: a) Serviço 
de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF): Foi elaborado um Pla-
no de Trabalho para 297 famílias no intuito de oportunizar melhores condições so-
ciais e econômicas para as famílias, apoiando-as no exercício de sua cidadania e 
em reais possibilidades para a complementação de sua renda familiar. Atuação no 
desenvolvimento de potencialidades e no fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários; Viabilizando a superação de vulnerabilidades, decorrentes da pobre-
za, exclusão, violência e fragilização de laços afetivo-relacionais e de pertencimen-
to social; Informar as famílias sobre o s programas de garantia dos direitos socioas-
sistenciais e de transferência de renda do governo federal. Nos trabalhos da insti-
tuição a participação nas atividades sócio educativo e benefi cente e nos projetos 
complementares de odontologia e multidisciplinar (atendimento psicológico, psico-
pedagógico e fonoaudiológico) no acompanhamento do público benefi ciário. Exe-
cução: As atividades realizadas com as famílias foram: Encontros Sócios Educa-
tivos com temas focando a política de atendimento, a prevenção e enfrentamento 
dos tipos de violências contra a criança e adolescente, discussões sobre as ques-
tões comportamentais e acompanhamento pedagógico referente às atividades rea-
lizadas na relação educador - educando, visitas domiciliares e abordagem socioas-
sistencial, atendimento psicoterapêutico, ofi cinas e cursos do Cantinho da Comu-
nidade, encaminhamentos ao CRAS/CS e CREAS/CS (Centro de Referência da As-
sistência Social da Capela do Socorro) e redes de serviços (UBS – Unidade Básica 
de Saúde da região, serviços ligados a Proteção Social Básica e Especial, Conse-
lho Tutelar, CAPs Infantil, CAPS Álcool e Droga, Poupa-tempo, Programa Viva Lei-
te e o Programa de Transferência de Renda - Bolsa Família). No ato da matrícula 
na inserção ao programa é feito um Diagnóstico Familiar com assinatura da famí-
lia e/ou responsável entrevistado e os dados inseridos no Banco de Dados interno 
para tabulação das informações e possíveis orientações e encaminhamentos; En-
contros e eventos de integração (bazares e almoços benefi centes, datas comemo-
rativas como Dia das Mães, Festa Junina, a celebração dos 30 Anos da instituição, 
Mostra Cultural com apresentação das atividades realizadas pelas crianças e ado-
lescentes durante o ano). Parada técnica com a equipe para planejamento, avalia-
ção e monitoramento das atividades propostas para o ano, discussão de diversas 
temáticas defi nições de estratégias de intervenção no cuidado do público benefi -
ciário e as ações ofertadas. 14. Voluntário - Gratuidades: Para execução dos pro-
jetos assistenciais e educacionais, a entidade contou com diversos colabora-

dores que voluntariamente nos ajudaram a atingir os objetivos traçados, conforme 
estabelecido no item 19 ITG-2002 R1 e posteriores alterações os custos da pres-
tação de serviços foram reconhecidos pelo valor justo como se tivesse ocorrido o 
desembolso fi nanceiro.
15. Instrumentos fi nanceiros: (a) Identifi cação e valorização dos instrumentos 
fi nanceiros: A Entidade avaliou seus ativos e passivos em relação aos valores de 
mercado, por meio de informações disponíveis e metodologias de avaliação esta-
belecidas pela administração. Os principais instrumentos fi nanceiros ativos e pas-
sivos da Entidade em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 estão descritos a seguir, 
bem como os critérios para sua avaliação. (b) Caixa e equivalentes de caixa, 
outros ativos circulantes e contas a pagar: Os valores contabilizados aproxi-
mam-se dos de realização, as aplicações fi nanceiras que apresentam liquidez ime-
diata e que possuem resgates rotineiros em conformidade com as necessidades de 
caixa são classifi cadas como caixa e equivalentes de caixa.
 2016 2015
Caixa 1.332,24 279,94
Bancos – Recursos livres 272.935,33 233.535,51 
Bancos c/ restrições 357.928,13 380.330,33
Total do Caixa e equivalentes 632.195,70 614.145,78
(c) Derivativos: Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, a Entidade não possuía 
operações envolvendo instrumentos fi nanceiros derivativos.
16. Cobertura de seguros: Em 31 de dezembro de 2015, a cobertura de seguros 
do veículo é considerada sufi ciente pela administração para cobrir eventuais sinis-
tros. Os demais itens do imobilizado estão cobertos pelo seguro administrado pela 
Igreja Evangélica Luterana de São Paulo. Todos os recursos obtidos pela Associa-
ção foram aplicados em suas fi nalidades institucionais de conformidade com seu 
Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.
17. Eventos subsequentes: Não ocorreram até a presente data quaisquer ou-
tros eventos que pudessem alterar de forma signifi cativa as demonstrações contá-
beis, bem como as operações da Entidade. Todos os recursos obtidos pela associa-
ção 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

O Brasil fi cou na 103ª posição 
no ranking mundial de liberda-
de de imprensa, que analisa 180 
países, e foi divulgado ontem 
(26) pela ONG Repórteres Sem 
Fronteiras em sua análise anual 
sobre violação de liberdades de 
jornalistas. Segundo a ONG, 
o Brasil continua sendo um 
dos países mais violentos da 
América Latina para a prática 
do jornalismo. 

No relatório, a ONG também 
afi rma que a ausência de um 
mecanismo nacional de prote-
ção para jornalistas em situação 
de risco, juntamente com o cli-
ma de impunidade - alimentado 
pela corrupção desenfreada e 
pela instabilidade política -, 
ilustrada pelo impeachment da 
ex-presidente Dilma Rousseff 
em 2016, tornam mais difícil a 
atividade jornalística no país. 
A organização criticou ainda 
o panorama da mídia que, se-
gunda ela, continua altamente 
concentrado, “especialmente 
em torno de grandes famílias 
industriais, muitas vezes pró-

ximas à classe política”. 
Em 2015, o Brasil chegou a 

ocupar a 99ª posição da clas-
sifi cação, mas despencou. O 
primeiro lugar do ranking fi cou 
para a Noruéga, que atualmente 
é considerada livre de qualquer 
censura ou pressão política, 
além de a violência contra pro-
fi ssionais da comunicação ser 
raríssima. Em contrapartida, 
o último lugar foi ocupado pela 
Coreia do Norte, que vive desde 
2012 sob o regime ditatorial de 
Kim Jong-un. 

Os Estados Unidos fi caram 
em 43º no ranking geral. Na 
Europa, o 16º lugar foi para a 
Alemanha, o 39º para a França 
e o 40º para o Reino Unido. A 
Itália, por sua vez, fi cou em 52ª 
posição. A ONG afi rmou que o 
país ainda tem um nível de vio-
lência contra jornalistas, além 
de estes sofrerem ameaças da 
máfi a e forte pressão política. 
Na América Latina, a Argentina 
fi cou em 50º lugar, enquanto 
a Venezuela fi cou com a 137ª 
posição. (ANSA/COM ANSA).

Brasil é o 103º país no 
ranking de liberdade 

de imprensa



A crise chegou por conta 

da insufi ciência do 

governo, que não fez sua 

parte

A situação macroeconô-
mica, que começou a 
se agravar em 2014 e 

atingiu seu ápice em 2016 com 
infl ação, desemprego, aumen-
to da taxa de juros e crise fi scal, 
mostra os primeiros sinais de 
melhora e, ao que tudo indica, a 
economia volta a se fortalecer. 
O pior já passou, mas também 
impeliu para um modelo de 
atuação para a sociedade.

O efeito foi duro, mas talvez 
positivo. A Lava-Jato, por 
exemplo, resultou na mudança 
de comportamento das empre-
sas, transformando o modelo 
de se fazer negócio para opera-
ções mais transparentes, sem 
perder o foco na especialidade 
daquilo que se oferece. As 
empresas estão aprendendo 
a nova regra do jogo.

A falta de previsibilidade da 
crise segurou os projetos e o 
mercado aprendeu a conviver 
com esse paradigma, mas agora 
o que vemos é o governo lan-
çando medidas para conter os 
gastos, como a PEC 241, a ter-
ceirização, a reforma do INSS, 
entre outras iniciativas, que 
devem incentivar a retomada 
da economia. Os primeiros 
sinais rumo à prosperidade já 
são visíveis. 

A Moody’s, agência inter-
nacional de risco, alterou a 
perspectiva do ratings dos 
títulos da dívida do Brasil 
de negativa para estável. A 
justifi cativa da agência é que 
os riscos de deterioração 
refl etidos na perspectiva ne-
gativa estão diminuindo e as 
condições macroeconômicas 
se estabilizando. Enquanto 
a economia apresenta sinais 
de recuperação, a inflação 
declina e o cenário fi scal está 
mais claro.

Os investimentos serão 
mais cautelosos por conta 
do contexto que estamos 
vivendo e ainda vemos uma 
certa inércia das empresas. Os 
gestores sabem da necessidade 
de iniciar novos projetos em 
áreas como a de Tecnologia 
da Informação, por exemplo, 
porém, atualmente, qualquer 
investimento terá peso para 
a operação. Fazer uma mano-
bra é algo custoso, tanto em 
relação ao aporte fi nanceiro 
quanto em relação às consequ-
ências do legado que já existe 
e que um dia consumiu outros 
investimentos. Essa situação 
está freando o apetite dos 

investimentos.
Porém, ainda há uma luz 

neste túnel. Alguns setores nos 
mostram sinais de movimen-
tação. O setor fi nanceiro deve 
ser o primeiro a prosperar, pois 
ele se move à medida em que 
a economia começa a aquecer, 
haja vista que para se investir 
é preciso emprestar dinheiro 
das instituições fi nanceiras. 
O segundo é o varejo, pois a 
população começa a consumir 
mais. E, por fi m, a indústria, 
que passa a atender a demanda 
da ponta e, consequentemen-
te, começará a desengavetar 
projetos congelados. E a partir 
dai a roda começa a girar no-
vamente.

Depois da pior recessão da 
história, estamos começando a 
prosperar, mesmo que paula-
tinamente. Em TI, vemos um 
mercado preocupado com os 
investimentos já feitos para o 
legado atual, que não poderá 
ser desperdiçado. Para o se-
gundo semestre de 2017, os 
investimentos serão pequenos 
e isso abrirá brechas para 
projetos pontuais. Com isso, a 
área de tecnologia, começará 
a atender pontos específi cos 
por meio de investimentos 
fracionados. 

Para 2018, uma nova onda 
deve surgir com o aumento de 
volume nos contratos por con-
ta da demanda da terceirização 
dos processos. As empresas es-
tão entendendo que ao invés de 
investir em projetos, é melhor 
terceirizá-los. O Blackbook 
da IDC confi rma que o Brasil 
terá uma maior demanda de 
terceirização de infraestrutura 
se comparado com a demanda 
de terceirização de serviços. 
Isso porque estamos carentes 
de infra para evoluir para novos 
serviços. 

A recuperação econômica 
do Brasil já está em anda-
mento. Ainda que devagar o 
momento é de estabilização 
e para aproveitar o início 
deste crescimento a chave é 
a adaptação ao cenário. Todas 
as empresas, nesta retomada, 
precisarão de investimento e 
de conhecimento para evoluir, 
porém, fazer isso dentro de 
casa é lento e caro. Otimizando 
a infraestrutura das empresas 
poderemos acelerar seus negó-
cios. Além disso, não dá para as 
empresas fi carem experimen-
tando novos projetos. 

O momento é de assertivida-
de para conter riscos, investin-
do de forma fracionada. 

(*) - É presidente da Sonda, maior 
companhia latino-americana de 

soluções e serviços de tecnologia 
(www.sonda.com).

Política, crise e TI: 
perspectivas para

o segundo semestre
Eduardo Borba (*)

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança,

ou ligue para

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: BENJAMIN ANTONIO SALLES ARCURI NETO, solteiro, dentista, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 08/11/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Roberto Antonio Pereira Leite Salles Arcuri e de Mauricéa Martins Helal. A pretendente: 
MARIA JULIANA PEREIRA FARIA, solteira, advogada, natural de Curitiba - PR, nascida 
em 20/07/1983, residente e domiciliada na Vila Madalena - SP, fi lha de Rui Valter Pereira 
Faria e de Maria Eunice de Souza Pereira Faria.

O pretendente: GUILHERME DELLACOLLETTA, solteiro, designer gráfi co, natural de 
Araras - SP, nascido em 22/01/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Altair Valentim Dallacolletta e de Ana Maria Dellacolletta. A pretendente: BEATHRIZ 
DANIELA FERREIRA VILEGAS, solteira, estudante, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 23/01/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Alexandre de Souza 
Vilegas e de Daniela Ferreira Vilegas.

O pretendente: ALISSON DA COSTA BARBOSA, solteiro, comerciante, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 05/06/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Amauri Ribeiro Barbosa e de Maria Regina da Costa Barbosa. A pretendente: ALINE 
CRISTINA SIQUEIRA, solteira, farmacêutica, natural de São Paulo - SP, nascida em 
02/12/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Aparecido Donizete 
Siqueira e de Shirley Sales Pereira Siqueira.

O pretendente: THIAGO ANGELOTTI CORREGIO, solteiro, analista de sistemas, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 15/02/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Silvio Corregio e de Marilda Angelotti Corregio. A pretendente: CAROLINA SCAR-
PELLI MARTINS, solteira, jornalista, natural de São Paulo - SP, nascida em 10/06/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Gilberto Martins e de Marilia 
Inês Scarpelli.

O pretendente: OSWALDO ROLDAN ANDERSON JUNIOR, divorciado, enfermeiro, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 12/04/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Oswaldo Roldan Anderson e de Maria do Carmo Pereira Anderson. O pretendente: 
TIAGO DA CRUZ GUILHERME, solteiro, nutricionista, natural de Guararapes - SP, nas-
cido em 15/04/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Gilberto 
Guilherme e de Luiza Marta da Cruz Guilherme.

O pretendente: DANIEL LIMA DE CARVALHO RIBEIRO, solteiro, professor, natural de 
Rio de Janeiro - RJ, nascido em 21/02/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - 
SP, fi lho de Marcelo Costa Reis Ribeiro e de Bernadete Lima de Carvalho. A pretendente: 
ANA PAULA DE ALMEIDA, solteira, advogada, natural de São Paulo - SP, nascida em 
10/11/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Eduardo de Almeida 
e de Arlete Darci Crispin de Almeida.
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

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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

 

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: EDUARDO CASASANTA MARINI, profi ssão: advogado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Belo Horizonte - MG, data-nascimento: 19/10/1979, residente e 
domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Assis Marini e de Patrícia 
Casasanta Marini. A pretendente: FERNANDA BERTINI, profi ssão: advogada, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/06/1988, residente 
e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Sergio Bertini e de Gisella 
Ghiurghi Bertini.

Balanços Patrimoniais Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais - R$)
Ativo              2016              2015
Circulante   8.408.399,30   8.805.226,59
Disponível   7.409.250,81   8.636.610,77
Caixa e equivalente de caixa (Nota 3) 7.409.250,81 8.636.610,77
Realizável a Curto Prazo     999.148,49     168.615,82
Créditos 16.953,47 43.642,99
Impostos a Recuperar 379.535,09 124.972,83
Despesas a apropriar 602.659,93 –

Não Circulante 68.668.438,30 60.176.128,19
Conta correte Pessoa Consorcio 68.650.799,20 60.160.308,70
Outras contas 10.000,00 –

Imobilizado         7.639,10       15.819,49
Computadores e Periféricos 8.245,14 8.245,14
Móveis e utensilios 4.836,20 13.691,20
(-) Depreciações (5.442,24) (6.116,85)

Total do Ativo 77.076.837,60 68.981.354,78
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais - R$)

Demonstração dos Resultados
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais - R$)Passivo              2016              2015

Circulante      960.536,90       60.314,59
Exigível a Curto Prazo      960.536,90       60.314,59
Fornecedores (Nota 4) 292.879,28 1.446,00
Fornecedores Internacionais 141.836,55 –
Obrigações Tributárias 65.193,53 58.868,59
Outras Contas 460.627,54 –

Não Circulante 72.414.124,37 60.016.248,18
Conta correte Pessoa Consorcio 72.414.124,37 60.016.248,18

Patrimônio Líquido   3.702.176,33   8.904.792,01
Capital (Nota 5)
Capital 200.000,00 200.000,00
Reserva de Lucro 3.502.176,33 8.704.792,01

Total do Passivo 77.076.837,60 68.981.354,78

Capital Reserva Reserva Lucros/Prejuízos
Notas         social      legal         de lucros         acumulados              Total

Saldos em 31 de dezembro de 2014 200.000,00 0,00 17.815.702,95 0,00 18.015.702,95
Capital Social Estrangeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aumento de capital com AFAC - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lucro/prejuízo líquido do exercício - 0,00 0,00 0,00 -1.779.958,91 -1.779.958,91
Destinação do lucro líquido do exercício - 0,00 0,00 -1.790.063,66 1.790.063,66 0,00
Absorção do prejuízo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ajuste de exercicios anteriores - 0,00 0,00 -570.847,28 -10.104,75 -580.952,03
Dividendos distribuídos 6.2 0,00 0,00 0,00 -6.750.000,00 -6.750.000,00
Saldos em 31 de dezembro de 2015 200.000,00 0,00 15.454.792,01 -6.750.000,00 8.904.792,01
Capital Social Estrangeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aumento de capital com AFAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lucro/prejuízo líquido do exercício - 0,00 0,00 0,00 -5.202.615,68 -5.202.615,68
Destinação do lucro líquido do exercício - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Absorção do prejuízo - 0,00 0,00 -5.202.615,68 5.202.615,68 0,00
Ajuste de exercicios anteriores - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendos distribuídos 6.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldos em 31 de dezembro de 2016 200.000,00 0,00 10.252.176,33 -6.750.000,00 3.702.176,33

               2016              2015
Receita Empreitadas – 128.000,00
Receita Consorcio 10.007.545,87 2.488.323,91
(-) Impostos Incidentes sobre Receita (743.377,88) (277.122,78)
Receita Liquida 9.264.167,99 2.339.201,13
(-) Custos (14.431.079,53) (5.455.728,85)

Lucro Bruto (5.166.911,54) (3.116.527,72)
Despesas Operacionais (Nota 6)     (717.297,06)    (380.323,90)
Despesas com Pessoal – (109.682,27)
Despesas Encargos Sociais – (30.746,97)
Despesas Gerais/Administrativas (562.897,88) (197.436,80)
Despesas Tributárias (712,28) (3.871,29)
Despesas Comerciais (22.881,75) (23.376,58)
Despesas Financeiras (117.282,32) (2.009,71)
Despesas Patrimoniais (13.522,83) (13.200,28)

Outras Receitas (Nota 7)       681.592,92   1.868.317,18
Receitas Financeiras 651.389,61 1.745.195,80
Outras Receitas Operacionais 30.203,31 123.121,38

Lucro (Prejuízo) Líquido Antes do IR/CSSL (5.202.615,68) (1.628.534,44)
(-) Imposto de Renda e Contribuição
  Social sobre Lucro Líquido – (151.424,47)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (5.202.615,68) (1.779.958,91)

COMSA S.A. DO BRASILCOMSA S.A. DO BRASILCOMSA S.A. DO BRASILCOMSA S.A. DO BRASILCOMSA S.A. DO BRASIL
CNPJ nº 13.134.415/0001-08

Demonstrações Financeiras

Notas explicativas às demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2016 e de 2015
(Valores expressos em Milhares de Reais, exceto quando de outra forma indicado)

1. Contexto operacional: A Comsa SA do Brasil, foi autorizada a trabalhar no
Brasil através de decreto de autorização da portaria Nº 27 de 19 de agosto
de 2010 publicada no DOU em 24/08/2010, como sucursal da Comsa S.A.,
com sede na Espanha e tem  início de suas atividades em 17 de agosto de
2011. O objetivo principal serviços de engenharia no âmbito nacional, teve
seu capital social integralizado em 04 de abril de 2011. As presentes de-
monstrações financeiras foram aprovadas pela diretoria da empresa em 31
de Março de 2017. 2. Apresentação das demonstrações financeiras e prin-
cipais práticas contábeis adotadas: Caixa e equivalentes de caixa: Inclui
caixa, saldos em conta movimento, aplicações financeiras resgatáveis no
prazo de até 90 dias das datas das transações e com risco insignificante de
mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras incluídas nos
equivalentes de caixa, em sua maioria, são classificadas na categoria “Ati-
vos financeiros ao valor justo por meio do resultado”. A abertura dessas
aplicações por tipo de classificação está apresentada na Nota 3.
3. Caixa e equivalentes de caixa
Representado por:             2016             2015
Caixa 275,35 275,35
Bancos 11.372,04 6.063,42
Aplicações financeiras 7.397.603,42 8.630.272,00

7.409.250,81 8.636.610,77
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a com-
promissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins.
A Companhia considerada equivalentes de caixa uma aplicação financeira de
conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando
sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um
investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando
tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar
da data da contratação. As aplicações financeiras são representadas subs-
tancialmente por Certificados de Depósitos Bancários (CDB), mantidos por
instituições financeiras nacionais, não possuindo garantias atreladas aos
seus saldos. Os “CDBs” possuem rentabilidade acima da variação do Certi-
ficado de Depósito Interbancário (CDI).
4. Fornecedores
Representado por:             2016             2015
Fornecedores Nacionais 292.879,28 1.446,00
Fornecedores Internacionais 141.836,55 –
Total 434.715,83 1.466,00

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bem ou
serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo
classificadas no passivo circulantes se o pagamento for devido no pe-
ríodo de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são representa-
das como passivo não circulante. 5. Patrimônio líquido: 5.1. Capital
social: O capital social estrangeiro em 31 de dezembro de 2010 era de
R$ 200.000,00, o capital social a integralizar em 31 de dezembro 2010
era de R$ 200.000,00, representado por 200.000 ações ordinárias, no-
minativas e sem valor nominal. Em 04 de abril de 2011 o capital social
estrangeiro foi integralizado em sua totalidade valor de R$ 200.000,00,
representado por 200.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal, por meio deposito bancário em conta corrente da empresa. 5.2.
Distribuição de lucros: A distribuição de lucros obedecerá às
destinações de seu estatuto social, o qual contém as seguintes
destinações: • 5% para reserva legal, até o limite de 20% do capital
social integralizado; • Distribuição de dividendos mínimos obrigatórios,
em percentual a ser definido pela assembleia geral, respeitando as re-
gras previstas na legislação vigente.
6. Custos e despesas operacionais: Representado por:
Despesas administrativas e gerais             2016             2015
Custos e despesas tributárias 712,28 3.871,29
Custos e despesas diversas 716.584,78 376.452,61
Total 717.297,06 380.323,90
7. Receitas e despesas financeiras: Representado por:
Receitas financeiras             2016             2015
Rendimento de Aplicação Financeira 651.389,61 1.247.298,64
Recuperação de despesas 9.535,96 114.887,43
Demais Receitas 20.667,35 506.131,11

681.592,92 1.868.317,18
Despesas financeiras             2016             2015
Tarifa Bancaria 4.869,63 665,20
Juros Passivos 112.412,69 1.344,51

117.282,32 2.009,71
8. Demonstração dos resultados abrangentes: Atendendo o disposto no
CPC 26 (IAS 1) - Apresentação das demonstrações contábeis, a Companhia
informa que não existem diferenças a serem apresentadas entre a demons-
tração dos resultado e a demonstração dos resultados abrangentes para os
exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015.

Demonstrações dos fluxos de caixa 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em Reais - R$)

Das atividades operacionais              2016            2015
Resultado antes do imposto de renda
  e da contribuição social (5.202.615,68) (1.779.958,91)
Ajustes para conciliar o resultado
  às disponibilidades geradas – (10.104,75)
(utilizadas) pelas atividades operacionais:
Depreciações e amortizações (674,61) 3.018,22
Custo na venda de ativos – –
Tributos diferidos – –
Resultado de equivalência patrimonial – –
Provisão para garantia – –
Provisão para demandas judiciais – –
Encargos financeiros sobre financiamento – –

Decréscimo/(acréscimo) em ativos
Aplicações financeiras – –
Contas a receber (26.689,52) (43.642,99)
Imóveis a comercializar – -
Tributos a recuperar 254.562,26 34.963,75
Outros ativos (602.659,93) (11.600,00)

(Decréscimo)/acréscimo em passivos
Fornecedores 433.269,83 (7.334,99)
Obrigações trabalhistas e tributárias 6.324,94 1.139.757,27
Adiantamentos de clientes – (1.580.755,04)
Terrenos a pagar – –
Provisões trabalhistas – (30.511,15)

Caixa utilizado nas operações (5.138.482,71) (2.286.168,59)
Imposto de renda e contribuição social (151.424,47)
Caixa líquido utilizado nas
  atividades operacionais (5.138.482,71) (2.437.593,06)
Das atividades de investimento
(Acréscimo)/diminuição de investimentos –
Adiantamentos para futuro aumento de capital – –
Acréscimo do imobilizado 8.180,39 –

Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas)
  atividades de investimento 8.180,39 –
Das atividades de financiamento
Ingressos de empréstimos e financiamentos
Participações de acionistas não controladores – –
Contas a pagar para partes relacionadas 3.902.942,36 (531,25)

Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas)
  atividades de financiamentos 3.902.942,36 (531,25)
Das atividades de
  financiamento com acionistas
Distribuição de dividendos
Integralização de capital Estrangeiro – –

Caixa líquido gerado pelas atividades
  de financiamento com acionistas – –
Aumento/(redução) líquido de caixa
  e equivalentes de caixa (1.227.359,96) (2.438.124,31)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 8.636.610,77 11.074.735,08
No final do exercício 7.409.250,81 8.636.610,77

Aumento/(redução) líquido de caixa
  e equivalentes de caixa (1.227.359,96) (2.438.124,31)

Antonio Simon Llamosas Ingunza
Administrador - CPF: 236.683.398-99

Adilson Fernandes Goulart
Contador - CRC: 1SP237607/O-6 - CPF: 175.892.308-39

38ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000878-
06.2017.8.26.0100. A MM. Juíza de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de 
São Paulo, Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos 
RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS e EVENTUAIS OCUPANTES, bem como seus cônjuges 
e/ou sucessores, que GISELE CATERINA LUZIO, ajuizou-lhes uma ação de REINTEGRAÇÃO DE 
POSSE, visando a retomada dos seus imóveis: 01) PRÉDIO E RESPECTIVO TERRENO, situado à 
Rua Treze de Maio, nº 76 e 78, no 17º Subdistrito Bela Vista, com área total de 87,45 m²; e 02) 
PRÉDIO e seu respectivo terreno situados na Rua Treze de Maio nº. 82, no 17º Subdistrito Bela 
Vista, com área total de 73,09 m², ambos nesta Capital, os quais foram indevidamente invadidos, 
sendo os ocupantes desconhecidos da Autora. Encontrando-se os RÉUS INCERTOS, 
DESCONHECIDOS e EVENTUAIS OCUPANTES bem como seus cônjuges e/ou sucessores com 
qualificação ignorada, foi determinada a 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, 
apresentem contestação. Não sendo contestada a ação, serão considerados revéis, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. 

4ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0004628-09.2012.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional III - 
Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Fresca, na forma da lei, etc. FAZ SABER a MIRIAM 
FAVRIN GOMES, CPF. 765.455.048-00 e WILSON SEPÚLVEDA GOMES, CPF. 583.526.008-30, que 
nos da ação de Execução, proposta por MONT MOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, proposta 
em face de Villa Eugenio Restaurantes LTDA e Outros, foi efetuada as penhoras: 01) veículo 
marca/mod: FORD/ECOSPORT XLS 2.0.L, ano/mod: 2008/2008, placa EEJ 0683, chassi: 
9BFZE12F088969946 de propriedade da coexecutada Mirian Favrin Gomes, e 02) PARTE IDEAL DE 
50% do Apartamento nº 11, localizado no 1º andar do Edifício Maison Saint Honoré, situado na Rua 
Labatut, nº 274, no 18º Subdistrito Ipiranga, matriculado sob nº 105.620 no 6º CRI da Capital, tendo 
sido nomeada depositária MIRIAN FAVRIN GOMES. Estando os executados em lugar ignorado, foi 
deferida a INTIMAÇÃO das penhoras efetuadas por edital, para que em 15 dias, a fluir os 20 supra, 
ofereçam impugnação as penhoras. ADVERTÊNCIA: Ficam ainda INTIMADOS os executados que 
terão o prazo de 15 dias, para oferecerem impugnação, independentemente de nova intimação, na 
ausência dos quais, prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

8ª Vara da Família e Sucessões da Capital. Processo 0061253-29.2013.8.26.0100 - Interdição - 
Tutela e Curatela - P.C.P. e outro - Ante o exposto, julgo procedente a ação e decreto a interdição 
parcial de Yolanda Poiani Panontin, qualificada nos autos, declarando-a, nos termos do artigo 4º, 
III, do Código Civil, parcialmente incapaz de exercer pessoalmente atos da vida civil de natureza 
patrimonial e negocial, não podendo, assim, contratar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, 
emprestar, demandar ou ser demandado, contrair obrigações, doar, receber doação, entre outros. 
Nomeio para a função de curadora Moraima Poiani Panontin e determino prestação de contas 
anuais, devendo ser apresentada, inclusive, prestação referente ao período já transcorrido desde a 
nomeação provisória do requerente Paulo, bem como esclarecimentos acerca do inventário de Milton 
e seus respectivos bens. Anote-se em livro próprio a frequência ora determinada, para controle. Esta 
sentença produz efeitos, nos termos do artigo 1012, parágrafo primeiro do NCPC, desde logo. Custas 
e despesas processuais pelos requerentes. Em obediência ao disposto no artigo 755 do NCPC, 
inscreva-se a presente no Registro Civil competente e publique-se na imprensa local, uma vez e no 
órgão oficial por três vezes, com intervalo de dez dias, constando do edital os nomes da interditanda e 
da curadora, a causa da interdição e limites da curatela.Cópia da presente servirá como: 1. edital, 
para publicação do dispositivo. 

Uma pesquisa da Protiviti 
Brasil, consultoria global 
especializada em Gestão 

de Riscos e Compliance, aponta a 
participação massiva de funcioná-
rios internos em casos de fraudes. 
O resultado do estudo baseia-se 
na análise de 43 casos de fraudes 
corporativas investigados pela 
Protiviti nos últimos dois anos. 
De acordo com o levantamento, 
57% das ações fraudulentas são 
cometidas por gerentes e direto-
res, enquanto 43% são realizadas 
por funcionários abaixo do nível 
executivo. 

O foco da pesquisa é detectar 
as principais vulnerabilidades 
existentes nas relações comerciais 
entre companhias e fornecedores. 
De acordo com o levantamento há 
três principais riscos que rondam 
as organizações atualmente. São 
eles: a clássica fraude interna; o 
conluio entre funcionário interno e 
colaboradores de outras organiza-
ções; e a contratação de empresas 
vírus, que são empresas criadas 
com o objetivo único e exclusivo 
de cometer fraudes.

Dos casos de fraudes internas 
investigados, 58,4% envolvem o 
favorecimento de fornecedores, o 

Áreas críticas como compras, vendas ou relacionamentos com 

cliente são as principais portas de entrada para fraude.

Pesquisa traz o retrato atual da 
fraude corporativa no Brasil

Favorecimento de fornecedores, vazamento de informações e fraudes nos pagamentos estão entre os 
riscos detectados pela consultoria a partir da análise de casos investigados em empresas brasileiras. 
Colarinho branco tem 57% da participação nas ações fraudulentas

Sh
ut

te
rs

to
ck vítimas. Nestes casos isolados, 62% 

têm a participação do alto nível 
executivo.

“Do total de empresas avaliadas, 
24% sofreram ataques de empresas 
vírus, situação que poderia ser 
evitada se houvesse uma análise 
técnica dos fornecedores dessas 
companhias por meio de processos 
como o Due Diligence de terceiros”, 
complementa Hencsey. Desse 
total, 15% das empresas vírus não 
estavam com os registros ativos e 
85,7% atuam como fornecedores 
ou prestadores de serviços. Nestes 
casos, 75% dos funcionários da 
empresa vítima envolvidos são de 
alto escalão.

“São indicadas como medidas 
preventivas a realização de pro-
cessos seletivos que analisem a 
fl exibilidade moral dos colaborado-
res e a implementação de práticas 
de compliance. Essas iniciativas 
são fundamentais para a susten-
tabilidade do negócio e redução 
dos riscos de fraudes advindas de 
relações comerciais predatórias, 
que no fi nal das contas acharcam 
o lucro das empresas”, fi naliza 
Hencsey. 

Fonte e mais informações: (www.
protiviti.com).

confl ito de interesse envolvendo 
amigos e familiares dos funcio-
nários e fraudes de pagamentos. 
“Áreas críticas como compras, 
vendas ou relacionamentos com 
cliente são as principais portas 
de entrada para este tipo de 
fraude”, explica Antonio Carlos 
Hencsey, líder da prática de Ética 
e Compliance da Protiviti e um 
dos coordenadores da pesquisa 
“Perfil da fraude no mercado 
brasileiro”. 

Já nos casos que envolvem 
empresas parceiras, que é quan-

do há conluio entre funcionários 
de uma ou mais instituições, o 
relatório alarma que 41,18% das 
vulnerabilidades são ligadas a 
propinas, enquanto 39,22% são de 
apropriação indébita. Em menores 
proporções, estão o confl ito de 
interesses, com 15,69%, e a cor-
rupção de agentes públicos, com 
3,92%. Vale destacar que 58,82% 
das organizações envolvidas em 
conluio são prestadores de ser-
viços e consultoria, justamente 
pela difi culdade de mensuração e 
controle das entregas às empresas 

30ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1101459-
34.2014.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, do Estado de 
São Paulo, Dr. Márcio Antonio Boscaro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CARLOS DOS SANTOS, 
RG. 10.452.029-2 e CPF. 943.052.938-20, que EDUARDO BITTAR JUNIOR lhe ajuizou uma ação de 
Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança, objetivando a condenação do réu ao pagamento R$ 
8.555,65 (Out/2014), que deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento, oriundos dos 
alugueres e demais encargos vencidos e os que se vencerem referente ao imóvel comercial situado 
no Parque D. Pedro II, nº 900, Loja, nesta Capital. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, foi 
deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
PURGUE a MORA ou CONTESTE o feito. Decorrido o prazo supra, no silêncio, será nomeado curador 
especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. 

 Anpa Administração de Bens e Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 08.846.648/0001-95 - NIRE 35.2.2144761-9

Ata de Assembleia Geral de Transformação de Ltda para S.A.
Data/Hora/Local: 18/03/2016, às 10hs, São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Convocação e Publicação: Dispensada.
Mesa: Presidente-Paola Clemente Trofa, Secretário-Alexandre Roberto Trofa. Ordem do Dia, e Deliberações Aprovadas
por Unanimidade: a)  transformar a Sociedade em S.A., de capital fechado passando a denominar-se Anpa Administração
de Bens e Participações S.A., com a consequente substituição das quotas sociais detidas pelos sócios por igual número
de ações ordinárias nominativas sem valor nominal, com valor de emissão de R$ 100,00 cada uma, passando o quadro social
a apresentar a composição descrita no quadro abaixo. Acionista: Paola Clemente Trofa. Número de Ações Ordinárias:
24.746. Acionista: Antônia Patrícia Trofa. Número de Ações Ordinárias: 3.727. Acionista: Alexandre Roberto Trofa.
Número de Ações Ordinárias: 3.727. Total-Número de Ações Ordinárias: 32.200, todas subscritas e totalmente
integralizadas. c) A Sociedade permanecerá com os mesmos objetivos sociais, mesma escrituração, atendidas as exigências
fiscais e contábeis, e continuará, sem nenhuma interrupção, com todos os seus negócios sociais; d) O Estatuto Social, que
passa a fazer parte integrante do presente instrumento como Anexo I; e) Diretoria Eleita: i) Juliana Trofa Maia, RG
39.492.848-9 SSP/SP, CPF/MF 361.282.858-48; (ii) Karina Prioli Rodrigues Trofa, RG 23.557.552-5-SSP/SP; CPF/MF
250.825.688-92. As diretoras ora eleitas terão o prazo de mandato de 3 anos, sendo permitida a reeleição, e seu mandato
será automaticamente prorrogado até a AGO que eleger os novos diretores, nos termos do Artigo 14 do Estatuto Social. As
Diretoras ora eleitas, aceitaram os cargos para os quais foram nomeadas, afirmando expressamente, sob as penas da lei,
que não estão impedidas, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, e tomaram posse em seus respectivos
cargos, nos termos da legislação aplicável, mediante assinatura do Termo de Posse, lavrado em livro próprio. A remuneração
das Diretoras será definida oportunamente; f) Foi dada a palavra aos presentes, a quem dela quisesse fazer uso, não
tendo ninguém se manifestado foi encerrada a ordem do dia. Encerramento: A Ata foi lida aprovada e assinada por todos
os acionistas. Presidente-Paola Clemente Trofa, Secretário-Alexandre Roberto Trofa. Sócios Presentes: Paola Clemente
Trofa, Antônia Patrícia Trofa, e Alexandre Roberto Trofa. Visto do Advogado: Gustavo Bateman Pela-OAB/SP nº 207.054.
JUCESP/NIRE nº 3530049031-2 e nº 150.442/16-6 em 04/04/2016. Flavia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.
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Foi-se o tempo em 

que somente éramos 

‘importunados’ pelo 

telefone

Vivemos em um mundo 
conectado, em que a 
tecnologia nos permite 

saber de tudo em tempo real – 
estar a um só tempo em contato 
virtual com dezenas de pesso-
as, acessar estudos em biblio-
tecas e portais, assistir vídeos, 
ler jornais e revistas do Brasil 
e do exterior. A cada segundo 
somos instigados a responder a 
uma chamada, a atender a um 
pedido, a ouvir um desabafo, 
a compartilhar sucessos de 
pessoas fi sicamente ausentes. 
Mesmo sozinhos, ouvimos sons 
de todos os lados. É como se 
estivéssemos vivendo dentro 
de uma caixa de surpresas, 
perto de tudo, mas distantes 
de todos. 

Em casa, no escritório ou no 
carro vivemos sob o bombar-
deio constante de informações 
e de convites ao hedonismo 
sobre o qual está baseado 
o mundo moderno. Quando 
todos podem falar, escrever e 
produzir imagens, fi ca difícil 
ouvir, ler e escolher. Mergulha-
dos nesta nova realidade, como 
podemos nos manter equilibra-
dos, operantes e produtivos? 
Convenhamos, não é nada 
fácil, já que não acompanhar 
o que circula ao nosso redor 
pode resultar em isolamento 
na família, entre amigos e 
no ambiente de trabalho. E 
mais difícil: como separar o 
aproveitável do descartável 
nessa fl oresta de surpresas? 
E como nos manter pessoas e 
profi ssionais criativos, críticos 
e independentes – ou estudan-
tes concentrados nos estudos 
e na própria formação?

Este é o novo mundo em 
que vivemos, marcado pela 
instantaneidade, mudanças 
constantes, cobranças cres-
centes e falta de tempo para 
dar conta de todas as deman-
das. O grande risco é virarmos 
‘baratas tontas’, perdermos o 
rumo, indo de um lado para 
outro sem saber aonde quere-
mos chegar, como se fôssemos 
escravos das tecnologias que 
nos envolvem ou que carre-
gamos nas mãos. Apenas para 
ilustrar, foi a “distração” com 
um celular durante a entrega 
do Oscar 2017 que provou a 
troca de envelopes e a gafe 
do ano em Hollywood – com o 
anúncio equivocado do melhor 
fi lme.

Mais do que nunca, preci-
samos parar, fi car uma parte 
do dia em silêncio, reavaliar 
nossos passos e condutas e 
criar uma estratégia para nos-
sas vidas, tendo como norte a 
conquista da felicidade através 
do equilíbrio interior e a da 
vivência de uma vida positiva. 
Não podemos perder o rumo e 
desperdiçar tempo precioso. É 
vital defi nir um plano de vida de 

longo prazo que vai nos ajudar 
a alcançar um grande objetivo, 
planejando cada passo e as 
táticas que usaremos para 
concretizá-lo. Sejamos objeti-
vos: é impossível agir assim se 
não nos abstrairmos dos ruídos 
que a cada minuto nos atacam 
de todos os lados.

O pensamento estratégico é 
uma parte importante da vida. 
Vale para o estudante que bus-
ca uma sólida formação, para o 
jovem que está na fase de deci-
dir que profi ssão quer abraçar, 
para o executivo ou empresário 
que tem como principal missão 
fazer a empresa crescer, para o 
funcionário que busca se fi rmar 
na carreira, para os namorados 
que se preparam para formar 
uma família, para os pais e 
mães que se preocupam com 
a educação dos fi lhos e a ma-
nutenção da casa.

“Seremos gratos a nós mes-
mos no futuro se dedicarmos 
algum tempo agora para defi nir 
o curso da ação que quere-
mos seguir e onde desejamos 
estar nas décadas que temos 
à frente”, diz Ryuho Okawa, 
líder espiritual japonês, em 
“As Leis da Invencibilidade – 
Como desenvolver uma mente 
estratégica e gerencial”. Qual é 
o grande sonho que você quer 
realizar na vida? Desenhe a 
grande estratégia para torná-
lo realidade e defi na as táticas 
que irão ajudá-lo a consolidar 
seu plano, aconselha o autor.

Tenha claro que “nossa vida 
é uma cadeia formada pelos 
muitos ‘sins’ e ‘nãos’ que deve-
mos dizer ao longo do caminho. 
Cada pequena decisão liga-se a 
todas as outras pequenas de-
cisões, para criar nossa cadeia 
única de sucessos ou erros. 
Tomamos decisões todos os 
dias, para dizer sim ou não ou 
para ver as coisas de maneira 
positiva ou negativa. Nossa 
vida irá se encaminhar de 
acordo com nossa capacidade 
de tomar as decisões certas a 
respeito de cada problema que 
surgir à nossa frente” (de ‘As 
Leis da Invencibilidade’).

É importante saber o que 
acontece ao nosso redor e 
fazer bom uso de tudo o que 
a tecnologia da informação 
nos oferece. Mas, sem perder 
o foco. Esta é uma preocupa-
ção e uma tendência que ga-
nham força entre educadores 
preocupados com a falta de 
concentração dos estudantes 
e em muitas empresas, onde 
o acesso às mídias sociais já é 
controlado.  

Para nos manter no rumo 
certo, preservando o equilíbrio 
interior, é vital administrar 
bem o nosso tempo. O relógio 
da vida não anda para trás. 
Saibamos deixar de lado o 
supérfl uo. Fiquemos com o 
essencial.

(*) - É gerente da editora IRH Press 
do Brasil, que publica em português 

as obras de Ryuho Okawa, um dos 
autores mais prestigiados no Japão 

(www.irhpress.com.br).

Como nos manter 
equilibrados sob 
o bombardeio de 

informações?
Kie Kume (*)

São Paulo, quinta-feira, 27 de abril de 2017

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, 

consulte sua agência de 
confi ança, ou ligue parawww.netjen.com.br

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

COINVEST COMPANHIA DE INVESTIMENTOS INTERLAGOS
CNPJ nº 61.460.762/0001-65

RELATÓRIO DA DIRETORIA

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (Em milhares de reais) DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015

(Em milhares de reais, exceto o lucro (prejuízo) por ação)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Companhia (antiga INDÚSTRIAS VILLARES S.A.) está sem 
atividades operacionais desde junho de 2000, tendo fechado seu 
capital junto à Comissão de Valores Mobiliários - CVM em 27 de 
novembro de 2003.
Em 31 de dezembro de 2013 a controladora tomou a decisão de encerrar 
as atividades da mesma a partir do momento que as suas pendências, 
obrigações e responsabilidades trabalhistas, societárias, cíveis, tributárias 
venham a estar integralmente resolvidas e quitadas. A partir daquela data, 
a sociedade não desenvolveu qualquer atividade, a menos que a mesma 
esteja relacionada com o seu encerramento.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas em conformidade com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e estão consistentes com aquelas 
apresentadas no último exercício social.
As principais práticas adotadas na elaboração das demonstrações 
fi nanceiras são como segue:

a) Ativos e passivos sujeitos à indexação
São atualizados aplicando-se os índices correspondentes. As variações 
monetárias são reconhecidas no resultado do exercício.

b) Investimentos
Os investimentos estão registrados pelo custo de aquisição que são 
inferiores ao valor de mercado.

c) Imobilizado
Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. 
A depreciação é calculada pelo método linear a taxas que levam em 
consideração o tempo de vida útil estimada dos bens.

d) Lucro (prejuízo) por ação
Calculado com base nas ações em circulação na data de encerramento 
dos exercícios.

3. IMPOSTOS A RECUPERAR
Os saldos classifi cados no ativo circulante referem-se ao imposto de 
renda retido sobre os rendimentos de aplicações fi nanceiras e créditos de 
impostos. Os valores provenientes de exercícios anteriores são atualizados 
monetariamente de acordo com a legislação vigente.

4. RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS, LÍQUIDAS
As Receitas não operacionais são advindas: a) de recuperações de valores 
fi scais, b) de levantamento de depósitos em processos judiciais, e c) de 
indenizações e reembolsos de apólices de seguros em processos em 
que a sociedade era a parte demandada. As Despesas não operacionais 
incluem a atualização da provisão para contingências descritas na Nota 
Explicativa 7.

5. CAPITAL SOCIAL
O capital social em 31 de dezembro de 2016 é dividido em 100.000 ações 
ordinárias sem valor nominal, no valor total de R$ 130.

6. PREJUÍZOS FISCAIS E BASE NEGATIVA DE CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL ACUMULADOS
A Companhia apresenta, em 31 de dezembro de 2016, saldos de prejuízo 
fi scal de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, no montante de R$ 1.105 e 
base de cálculo negativa de Contribuição Social no montante de R$ 1.105, 
ambos após as quitações identifi cadas acima, montantes em valores 
aproximados, compensáveis com futuros lucros tributáveis, de acordo com 
a legislação pertinente.

7. CONTINGÊNCIAS
As contingências representam processos judiciais e administrativos e 
outras pendências conhecidas até 31 de dezembro de 2016, decorrentes 
do curso normal dos negócios que a Companhia desenvolvia até junho 
de 2000, envolvendo questões cíveis, fi scais, trabalhistas e ambientais. 
Importante destacar que além das contingências que advieram dos seus 
próprios negócios, a sociedade também fi cou responsável e arca com os 
custos e prejuízos das contingências daquelas sociedades que lhe foram 
incorporadas. Dentre estas empresas incorporadas e que tiveram suas 
atividades encerradas citam-se Villares Mecânica S.A. - VIMEC (antiga 

 Capital social  Lucros (Prejuízos)
 realizado Reserva de capital acumulados Total        
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 130 117 (6.883) (6.636)        
Prejuízo do exercício - - (1.217) (1.217)        
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 130 117 (8.100) (7.853)        
Prejuízo do exercício - - (517) (517)        
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 130 117 (8.617) (8.370)        

 2016 2015    
RECEITAS (DESPESAS)
Despesas gerais e administrativas (3.914) (3.061)
Receitas/Despesas fi nanceiras, líquidas (2) -
Receitas/despesas não operacionais, líquidas
 (vide nota explicativa 4) 4.541 2.190    
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
 E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 625 (871)    
Imposto de renda e contribuição social (1.142) (346)    
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO (517) (1.217)    
LUCRO (PREJUÍZO) POR AÇÃO - R$ (5,17) (12,17)    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

ATIVO 2016 2015    
CIRCULANTE
Disponível 12 17
Impostos a recuperar (vide nota explicativa 3) 1 58
Adiantamentos 174 50    
Total do circulante 187 125    

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Depósitos judiciais 386 378
Contas a receber 4.534 111    
Total do realizável a longo prazo 4.920 489    

PERMANENTE
Investimento 165 164
Imobilizado 29 31    
Total do permanente 194 195    

TOTAL DO ATIVO 5.301 809    

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2016 2015     
CIRCULANTE
Impostos e retenções a pagar 795 2
Contas e serviços a pagar 25 24
Provisões - 54    
Total do circulante 820 80    
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Provisão para contingências
 (vide nota explicativa 7) 12.851 8.577    
Total do exigível a longo prazo 12.851 8.577    
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social (vide nota explicativa 5) 130 130
Reserva de capital 117 117
Prejuízos acumulados/reservas de lucros (8.100) (6.878)
Lucro (Prejuízo) do exercício (517) (1.217)    
Total do patrimônio líquido (8.370) (7.848)    
TOTAL DO PASSIVO 5.301 809    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

A Diretoria nas suas atribuições e em atendimento às exigências legais vem apresentar os demonstrativos fi nanceiros da sociedade, do exercício fi ndo em 2016. São Paulo, 31 de março de 2017.   A Administração

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (Em milhares de reais)

 2016 2015    
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro (Prejuízo) do exercício (517) (1.217)    
 (517) (1.217)    
Variação dos ativos operacionais
 fi nanceiros
Tributos a compensar 57 87
Outros créditos (124) 15    
 (67) 102    
Variação dos passivos operacionais
 fi nanceiros
Tributos 792 (6)
Outros passivos (52) 25    
 740 19    
Recursos provenientes das atividades
 operacionais 156 (1.096)    
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aumento do realizável a longo prazo (4.432) (197)
Diminuição do ativo imobilizado 1 1
Aumento do exigível a longo prazo 4.270 1.297    
Recursos das atividades de fi nanciamento (161) 1.101    
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES
 DE CAIXA (5) 5    
Caixa e equivalentes de caixa no início do
 exercício 17 12
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do
 exercício 12 17    
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES
 DE CAIXA (5) 5    

DIRETORIA
 Presidente - Paulo Diederichsen Villares

 Diretor - Caio Weil Villares

Valdenez Silva – Contador – CRC 1SP142819/O-6

EQUIPAMENTOS VILLARES S.A.) em 1996 e Villares Control - VIC (antiga 
ELETROCONTROLES VILLARES S.A.) em 1997.
O valor da provisão está de acordo com as avaliações dos profi ssionais 
responsáveis pelos processos tendo sido acrescido durante o exercício de 
2016 em R$ 4.274 e atingindo em 31 de dezembro de 2016 o montante 
de R$ 12.851. No julgamento da Administração da Companhia, o valor da 
provisão é sufi ciente para cobrir as eventuais perdas com os processos 
em andamento.
Os depósitos administrativos e judiciais, no valor de R$ 386 em 31 de 
dezembro de 2016, correspondem aos valores efetivamente depositados 
dos processos que se encontram em andamento e saldos remanescentes 
de processos já encerrados e ainda não levantados.

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ/MF n° 60.884.756/0001-72

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Diretoria da MARUBENI BRASIL S/A, tem a satisfação de apresentar o Relatório das Atividades da Sociedade, acompanhado do Balanço Patrimonial, 
do Demonstrativo do Resultado, Demonstração dos Fluxos de Caixa e das Mutações Patrimoniais, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016. São Paulo, 26 de abril de 2017.

 Administração da Empresa Tadaaki Kurakake - Diretor Presidente Akinori Obuchi - Diretor Luiz Fujio Sato - Contador CRC 1SP137930/O-8

1. Contexto operacional: A Companhia tem como objetivo a exploração 
do comércio em geral, importação, exportação, representação comercial e 
participação em outras sociedades. 2. Políticas contábeis: As demons-
trações financeiras da Companhia para o exercício findo em 31/12/2016 
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil que compreendem: a legislação societária brasileira e os Pronuncia-
mentos, interpretações e Orientações emitidas pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis. As demonstrações financeiras da Companhia foram 
elaboradas de acordo com diversas bases de avaliação utilizadas nas 
estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação 
das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e 
subjetivos, com base no julgamento da administração para determinação 
do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens 
significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção 
de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas opera-
ções, avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de 
ajuste a valor presente, assim como da análise dos demais riscos para 
determinação de outras provisões, inclusive para contingências. A liqui-
dação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em 
valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações 
financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de 
estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissa periodica-
mente, em prazo não superior a um ano. A Companhia adotou todas as 
normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis (CPC) que estavam em vigor em 31/12/2016. As 
demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico 
como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos e passivos 
como instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo. 
3. Sumário das principais práticas contábeis: a) Apuração do resultado: 
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime 
contábil de competência de exercício. As receitas de vendas estão sendo 
apresentadas brutas, ou seja, incluem os impostos incidentes sobre as 
mesmas, os quais estão apresentados como contas redutoras das recei-
tas. As receitas e despesas de juros são reconhecidas pelo método da taxa 
efetiva de juros na rubrica de receitas ou despesas financeiras. b) Moeda 
funcional e de apresentação das demonstrações financeiras: A moeda fun-
cional da Companhia é o Real. Para a controlada localizada no exterior, a 
Administração concluiu que por possuírem independência administrativa, 
financeira e operacional, portanto sendo uma subsidiária, os seus ativos 
e passivos são convertidos para Reais pela taxa de câmbio das datas de 
fechamento dos balanços e os resultados apurados pelas taxas médias 
mensais dos períodos. Tal controlada é avaliada pelo método de equiva-
lência patrimonial, cujos resultados anuais são reconhecidos na proporção 
da participação da Companhia pelo método de equivalência patrimonial. 
As atualizações da conta de investimentos decorrente de variação cambial 
são registradas em conta de outros resultados abrangentes, no patrimônio 
líquido. c) Transações denominadas em moeda estrangeira: Os ativos e 
passivos monetários denominados em moeda estrangeira, são convertidos 
para a moeda funcional (Real) usando-se a taxa de câmbio vigente na 
data dos respectivos balanços patrimoniais. Os ganhos e perdas resul-
tantes da atualização desses ativos e passivos verificados entre a taxa de 

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Valores em milhares de reais - R$)
Ativo 2016 2015
Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 118.853 248.089
  Contas a receber 8 6
  Contas a receber - partes relacionadas 748 17.147
  Estoques 4.488 135
  Impostos a recuperar 6.416 2.074
  Despesas antecipadas 57 68
  Outros ativos fi nanceiros 23.771 355
  Outros créditos 4.304 145
Total do ativo circulante 158.645 268.019
Não circulante
  Depósitos judiciais 587 571
  Imposto de renda e contribuição social diferido - 26.811
  Investimentos 14.335 14.367
  Imobilizado 1.312 1.152
  Intangível 60 74
Total do ativo não circulante 16.294 42.975

Total do ativo 174.939 310.994

Passivo 2016 2015
Circulante
  Fornecedores 335 2.139
  Empréstimos a pagar 13.335 177.608
  Outros passivos fi nanceiros - 42.438
  Impostos e contribuições a recolher 619 876
  Salários e encargos a pagar 738 647
  Juros sobre capital próprio 6.071 5.527
  Outras contas a pagar 401 598
Total do passivo circulante 21.499 229.833
Não circulante
 Imposto de renda e contribuição social diferido 11 -
  Provisão para demandas judiciais 23.640 21.084
Total do passivo não circulante 23.651 21.084
Patrimônio líquido
  Capital social 79.455 79.455
  Reservas de capital 23 23
  Reservas de lucros 30.061 23.130
  Outros resultados abrangentes 20.250 (42.531)
Total do patrimônio líquido 129.789 60.077
Total do passivo 174.939 310.994

Demonstrações do Resultado para os Exercícios fi ndos
em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Valores em milhares de reais - R$, exceto o lucro por ação)
 2016 2015
Receita operacional líquida 469.906 657.924
  Custo dos produtos vendidos (441.518) (578.607)
Lucro bruto 28.388 79.317
Receitas (despesas) operacionais:
  Despesas com vendas (426) (562)
  Despesas gerais e administrativas (13.171) (13.147)
  Despesas com pessoal (15.515) (13.825)
  Participação em sociedades controladas 257 (139)
  Outras receitas (despesas) operacionais líquidas 9 (29)
Lucro antes do resultado fi nanceiro (458) 51.615
  Despesas fi nanceiras (77.566) (101.192)
  Receitas fi nanceiras 103.266 81.142
Lucro antes do IR e da contribuição social 25.242 31.565
Imposto de renda e contribuição social
  Corrente (12.161) (6.487)
  Diferido 5.942 (2.134)
 (6.219) (8.621)
Lucro líquido do exercício 19.023 22.944
Lucro por ação - em reais 0,239 0,289

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

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

 2016 2015
Fluxo de caixa de atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 19.023 22.944
Depreciação e amortização 466 619
Equivalência patrimonial (257) 139
Provisões para contingências 2.556 3.461
Provisão para obsolescência nos estoques (120) 138
Hedge accounting 95.834 -
Imposto de renda e contribuição social corrente 12.161 6.487
Imposto de renda e contribuição social diferido (5.942) 2.134
 123.721 35.922
Diferenças cambiais sobre conversão de
  operações estrangeiras 289 (573)
Ajustes de capital de giro:
(Aumento) redução em ativos
Contas a receber (2) (6)
Contas a receber - partes relacionadas 16.399 (9.563)
Impostos a recuperar 2.074 (1)
Estoques (4.233) 319
Outros ativos fi nanceiros (23.416) -
Demais ativos (3.907) 361
Aumento (redução) em passivos
Fornecedores (1.804) 896
Impostos e contribuições a recolher (257) 334
Salários e encargos a pagar 91 92
Outros ativos fi nanceiros (42.438) -
Outros contas a pagar (197) 598
Caixa proveniente das atividades operacionais 66.320 28.379
Imposto de renda e contribuição social pago (18.577) (9.890)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 47.743 18.489
Atividades de investimento
Resultado de venda de imobilizado 6 27
Adições ao ativo imobilizado e intangível (619) (571)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos (613) (544)
Atividade de fi nanciamento
Empréstimos a pagar (164.273) 128.648
Imposto de renda retido na fonte sobre
  juros sobre capital próprio (867) (790)
Dividendos pagos (11.226) (25.418)
Caixa líquido gerado (utilizado) nas
  atividades de fi nanciamento (176.366) 102.440
Aumento do caixa e equivalentes de caixa (129.236) 120.385
Caixa e equivalentes de caixa
Saldo inicial 248.089 127.704
Saldo fi nal 118.853 248.089
Aumento do caixa e equivalentes de caixa (129.236) 120.385

Notas explicativas às demonstrações fi nanceiras 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

 2016 2015
Lucro do exercício 19.023 22.944
Diferenças cambiais sobre conversão
  de operações estrangeiras (289) 573
Efeito de imposto de renda - -
 18.734 23.517
Provisão para perda sobre hedge de fl uxo de caixa 95.835 (60.492)
Efeito de imposto de renda (32.763) 20.747
Total dos resultados abrangentes 81.806 (16.228)

Demonstrações dos Resultados abrangentes fi ndo
em 31 de dezembro de 2016 e 2015

câmbio vigente na data da transação e os encerramentos dos exercícios 
são reconhecidos como receitas ou despesas financeiras no resultado. d) 
Investimentos financeiros: Os instrumentos financeiros somente são reco-
nhecidos a partir da data em que a Companhia se torna parte das dis-
posições contratuais dos instrumentos financeiros. Quando reconhecidos, 
são inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido dos custos de 
transação que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. 
e) Caixas e equivalentes de caixa: Estão representadas por caixa, saldos 
positivos em conta movimento, aplicações financeiras resgatáveis no prazo 
de 90 dias das datas dos balanços e com risco insignificante de mudança 
de seu valor de mercado. As aplicações financeiras são demonstradas ao 
custo acrescido dos rendimentos apurados até a data do balanço, não 
excedendo o valor de realização. f) Contas a receber de clientes: Estão 
apresentadas a valores de realização, sendo que as contas a receber de 
clientes no mercado externo estão atualizadas com base nas taxas de 
câmbio vigentes na data das demonstrações financeiras. Foi constituída 
provisão em montante considerado suficiente pela Administração para os 
créditos cuja recuperação é considerada duvidosa. g) Estoques: Estão 
demonstrados ao custo médio de aquisição, que não excede o valor de 
realização. As provisões para estoques são constituídas quando conside-
radas necessárias pela Administração e são periodicamente revisadas e 
avaliadas quanto à sua suficiência. h) Investimentos: O investimento em 
controlada (na qual a Companhia possui influência significativa) é avaliado 
pelo método de equivalência patrimonial. i) Imobilizado: O ativo imobilizado 
é registrado ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método 
linear e leva em consideração o tempo de vida útil estimada dos bens. 
j) Outros ativos e passivos: Os ativos e passivos são classificados como 
circulantes quando se estima que sua realização ou liquidação ocorrerá 
nos próximos 12 meses, caso contrário, são demonstrados como não cir-
culantes. k) Tributação: As receitas de vendas e serviços estão sujeitas 
aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas:
Impostos e contribuições   Alíquotas
PIS   1,65%
Cofins   7,60%
ISS   5,00%
Esses encargos são apresentados como deduções de vendas e serviços 
na demonstração do resultado. Os créditos decorrentes da não cumulativi-
dade do PIS/COFINS são apresentados dedutivamente do custo dos pro-
dutos vendidos na demonstração do resultado. l) Imposto de renda e con-
tribuição social corrente e diferidos: A tributação sobre o lucro compreende 
o imposto de renda e a contribuição social. O imposto de renda é compu-
tado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional 
de 10% para os lucros que excederem R$ 240 no período de 12 meses, 
enquanto que a contribuição social é computada pela alíquota de 9% sobre 
o lucro tributável, reconhecidos pelo regime de competência; portanto, as 
inclusões ao lucro contábil de despesas, temporariamente não dedutíveis, 
ou exclusões de receitas, temporariamente não tributáveis, para apuração 
do lucro tributável corrente geram créditos tributários diferidos. As anteci-
pações ou valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo 
circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua realização. 
m) Estimativas contábeis: São utilizadas para a mensuração e reconhe-

cimento de certos ativos e passivos das demonstrações financeiras da 
Companhia. A determinação dessas estimativas levou em consideração 
experiências de eventos passados e correntes, pressupostos relativos a 
eventos futuros, e outros fatores objetivos e subjetivos. n) Demonstração 
do fluxo de caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas 
e estão apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03. 
o) Instrumentos financeiros derivativos e contabilidade de hedge: A Com-
panhia utiliza instrumentos financeiros, como contratos a termo de moeda 
(NDF) e trava de câmbio de adiantamentos sobre contratos de câmbio. 
Quaisquer ganhos ou perdas resultantes de mudanças no valor justo de 
derivativos durante o exercício são lançados diretamente na demonstração 
de resultado, com exceção da parcela eficaz dos hedges de fluxo de caixa, 
que é reconhecida diretamente no patrimônio liquido em outros resultados 
abrangentes, e, posteriormente reclassificada para o resultado quando o 
item de hedge afetar o resultado. 4) Capital Social: O capital social é repre-
sentado por 79.454.740 ações ordinárias nominativas, assim distribuídas: 
 Quantidade de ações R$ %
Marubeni Corporation - Japão 79.439.429 79.440 99,98
Tadaaki Kurakake 15.311 15 0,02
 79.454.740 79.455 100,00
5. Cobertura de Seguros: A Companhia mantém cobertura de seguros 
para riscos operacionais e outros para resguardar seus ativos. O valor dos 
seguros contratados em 31/12/2016 é considerado suficiente, segundo 
a opinião de assessores especialistas em seguros, para cobrir eventu-
ais perdas. 6. Parecer dos Auditores Independentes: A companhia é 
auditada pela Ernst & Young Auditores Independentes, e o Parecer dos 
Auditores encontra-se à disposição dos acionistas e demais interessados 
na Sede da Companhia.

(Valores em milhares de reais - R$) Reservas de capital Reserva lucros
  Correção      Outros
 Capital monetária Incentivos  Outras Retenção Lucros resultados
 social do capital fi scais Legal Reservas de lucros acumulados abrangentes Total
Saldos em 31 de dezembro de 2014 79.455 1 22 5.895 607 25.420 - (3.359) 108.041
Distribuição de dividendos - - - - - (25.419) - - (25.419)
Estorno de provisão para perda sobre hedge
  de fl uxo de caixa e IRPJ e CSLL diferido - - - - - - - 4.237 4.237
Provisão para perda sobre hedge de fl uxo de caixa - - - - - - - (60.492) (60.492)
IRPJ e CSLL diferido ativo sobre a provisão
  para perda sobre hedge de fl uxo de caixa - - - - - - - 20.747 20.747
Diferenças cambiais sobre conversão de
  operações estrangeiras - - - - - - - 573 573
Juros sobre capital próprio proposto - - - - - - (6.317) - (6.317)
Lucro líquido do exercício - - - - - - 22.944 - 22.944
Reserva legal - - - 831 - - (831) - -
Reserva para retenção de lucros - - - - - 15.796 (15.796) - -
Saldos em 31 de dezembro de 2015 79.455 1 22 6.726 607 15.797 - (42.531) 60.077
Distribuição de dividendos - - - - - (5.157) - - (5.157)
Reversão de provisão para perda sobre hedge
  de fl uxo de caixa e IRPJ e CSLL diferido - - - - - - - 66.911 66.911
Provisão para perda sobre hedge de fl uxo de caixa - - - - - - - 28.923 28.923
Reversão de IRPJ e CSLL diferido ativo sobre a
  provisão para perda sobre hedge de fl uxo de caixa - - - - - - - (22.929) (22.929)
IRPJ e CSLL diferido ativo sobre a provisão para
  perda sobre hedge de fl uxo de caixa - - - - - - - (9.834) (9.834)
Diferenças cambiais sobre conversão
  de operações estrangeiras - - - - - - - (289) (289)
Juros sobre capital próprio proposto - - - - - - (6.936) - (6.936)
Lucro líquido do exercício - - - - - - 19.023 - 19.023
Reserva legal - - - 604 - - (604) - -
Reserva para retenção de lucros - - - - - 11.483 (11.483) - -
Saldos em 31 de dezembro de 2016 79.455 1 22 7.330 607 22.123 - 20.251 129.789

A arrecadação de tributos 
caiu em março, de acordo com 
dados divulgados ontem (26) 
pela Receita Federal. No mês 
passado, a arrecadação federal 
chegou a R$ 98,994 bilhões, 
com queda real (descontada a 
infl ação) de 1,16%, em relação 
ao mesmo mês de 2016. A queda 
no mês veio das receitas admi-
nistradas pelo Fisco (impostos 
e contribuições), com retração 
de 1,54%. No caso das receitas 
não administradas pela Receita 
Federal, que incluem os royal-
ties do petróleo, houve aumen-
to de 27,75%, com volume de R$ 
1,659 bilhão, em março.

De janeiro a março, a arre-
cadação chegou a R$ 328,744 
bilhões, com crescimento de 
0,08% no total. As receitas ad-
ministradas pela Receita caíram 
0,81% e as não administradas 
aumentaram em 47,75%. O 
pequeno aumento na arreca-
dação no primeiro trimestre foi 
infl uenciada pelo acréscimo de 
R$ 4,5 bilhões de recolhimento 
do IRPJ e da CSLL, equivalente 
a um crescimento real (acima 

Arrecadação federal 
caiu 1,16% em março

da infl ação) de 15,43%. 
O chefe do Centro de Estudos 

Tributários da Receita, Clau-
demir Malaquias, disse que a 
expectativa de arrecadação 
para este ano foi reduzida em 
R$ 41,390 bilhões para R$ 
41,308 trilhão. A redução da 
arrecadação de receitas admi-
nistradas pela Receita foi feita 
no último Relatório Bimestral 
de Avaliação de Receitas e 
Despesas, divulgado em março. 
Com isso, a receita vai crescer 
4,49%, praticamente o mesmo 
percentual projetado para a 
inflação. Assim, não haverá 
crescimento real da arrecada-
ção, este ano (ABr).
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O ser humano perdeu 

a visão do signifi cado e 

propósito da vida

Enveredou pela via ma-
terial como se fosse 
única, esquecendo-se 

da alma que precisa e deve 
atuar benefi ciadoramente com 
a colaboração do cérebro que 
quer dominar e impor a sua 
vontade. Para que a verdadeira 
inteligência emocional possa 
atuar, a alma e o cérebro têm 
de trabalhar em conjunto, com 
a alma guiando e o cérebro 
executando. 

Os jovens têm muitas qua-
lidades, mas no século 21 
estão sendo direcionados 
para agir como as máquinas 
de inteligência artifi cial sem 
alma, reduzindo a si mesmos 
e a sua dimensão humana. O 
cérebro não controlado pelo eu 
interior nega-se a ser o instru-
mento a serviço do querer da 
alma consciente, que hoje se 
encontra algemada e precisa 
ser despertada para atuação 
consciente. 

O grande problema no re-
lacionamento humano está 
no cérebro que não quer 
trabalhar em conjunto com a 
alma. Pessoas que se alegram 
espontaneamente ao se encon-
trarem, se benefi ciam mutua-
mente, pois a alegria provém 
da alma. O cérebro sem alma 
se torna dominante devido à 
sua restrição egoística presa 
ao tempo-espaço.

A força dos pensamentos 
e das palavras tem de ser 
utilizada para o bem. A espe-
rança deve se fundamentar 
sobre propósitos benéfi cos. 
A adolescência é a fase mais 
importante da vida, pois nela se 
defi ne o preparo para o futuro 
do indivíduo e da coletividade, 
mas não está sendo tratada 
adequadamente pela socieda-
de. Os indivíduos têm de ser 
fortes e independentes, e bem 
preparados para a vida para 
agir de forma construtiva. 

O escritor Abdruschin ex-
plica no livro A Mensagem do 
Graal. O ser humano e seu livre 
arbítrio a importância dessa 
fase quando o espírito é ligado 
à força sexual para atuar na 
matéria. Nesses anos melancó-
licos e sonhadores, a juventude 
pressente a dor do mundo e 
percebe um poderoso impulso 

natural para cima, para o que 
é ideal, belo e puro. Mas na 
atual situação esses valores 
estão sendo empurrados para 
o que é baixo. 

A lógica da natureza é perfei-
ta, mas o homem não deve se 
sobrepor a ela. Para compre-
ender isso, e obter melhores 
resultados, tem de dar espaço 
para a alma para entender as 
leis da natureza e adaptar-se a 
elas com humildade para cons-
truir e benefi ciar. É preciso 
entender essas leis e perceber 
como tudo na natureza fun-
ciona com lógica impecável. 
Isso tudo deveria motivar as 
crianças a adquirir saber.

Falta compreensão. Faltam 
propósitos. Aumenta a sen-
sação de vazio provocada de 
inúmeras formas. A espécie 
humana está perdendo a 
consciência de sua missão de 
compreender o funcionamento 
das leis da vida e fortalecer o 
espírito, benefi ciando a Cria-
ção.  Os mais atingidos são os 
jovens, que pouco aprendem 
sobre a vida com os pais, com 
a escola e com a mídia, vivendo 
de forma artifi cial. Não sabem 
por que nasceram nem que são 
seres humanos cuja tarefa é 
alcançar a evolução e autoa-
primoramento.

O momento exige um esforço 
redobrado para manter vivos 
os propósitos e valores, não 
permitindo que entrem em 
colapso e arrastem os seres 
humanos para o abismo da 
decadência e destruição. É 
preciso esforço para compre-
ender exatamente as até hoje 
incompreendidas palavras que 
Jesus de Nazaré pronunciou 
quando pendia na cruz: “Pai, 
perdoai-lhes, pois não sabem 
o que fazem!” 

sA humanidade necessita 
de livros escritos com alma, 
que clarifi quem o espírito com 
simplicidade e naturalidade, 
promovendo bom senso e 
iniciativa própria, impedindo 
o apagão espiritual e mental, 
pondo em relevo a essência da 
inteligência. 

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

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

Paulo. É articulista colaborador de 
jornais e realiza palestras sobre 

temas ligados à qualidade de vida. 
Coordena os sites

(www.vidaeaprendizado.com.br)
e (www.library.com.br).

E-mail: (bicdutra@library.com.br). 
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Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (Valores expressos em reais)

MISSIONÁRIOS DO VERBO DIVINO
CNPJ 17.447.779/0001-90

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (Valores expressos em R$)

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

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 2015

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PARECER DO CONSELHO FISCAL

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

1. Contexto Operacional: A Missionários do Verbo Divino é uma associação civil e 
religiosa, sem fi ns lucrativos, de caráter educacional, cultural, religioso e de assistencial 
e tem duração por tempo indeterminado, com sede e foro na cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, à Rua Antonio das Chagas, 124, Chácara Santo Antonio, de acordo com o 
Artigo 2º da Lei 12.101/2009, regulamentada pelo Decreto 8.242 de 23 de maio de 2014 
a Entidade obedece ao Princípio da Universalidade do Atendimento e tem por fi nalidade 
e missão: a) Resgatar a dignidade humana, a autonomia e o direito das pessoas a 
serem atendidas em suas necessidades básicas sem sofrer discriminação, b) Assistir 
e promover pessoas em situação de vulnerabilidade social, c) Promover a educação e 
difusão da fé, da ética e da moral cristã, em resposta à sua Missão específi ca, “ E o 
Verbo se fez carne e habitou entre nós” (Jo 1,14). Na palavra descobrimos a voz de 
Deus que nos chama para uma vida mais justa e fraterna. Alem de promover a difusão e 
o desenvolvimento da educação e da cultura. 2. Apresentação das demonstrações 
contábeis. (a) Declaração de Conformidade: As demonstrações fi nanceiras 
da organização para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 foram 
elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis 
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 seguindo as práticas contábeis descritas na Nota 3. (b) 
Autorização das demonstrações Contábeis: As demonstrações fi nanceiras 
inerentes aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 estão sendo 
apresentadas em Reais (R$) e foram autorizadas pela administração em 17.04.2017. 
(c) Formalidade da Escrituração Contábil – Resolução CFC nº 1.330/11 (NBC ITG 
2000). A associação mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e 
fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contem 
o número de identifi cação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de 
origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem 
fatos e a prática de atos administrativos. (d) As demonstrações contábeis, incluindo as 
notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas 
no “Livro Diário” da Entidade, e posteriormente registrado no Cartório de Registros 
de Pessoas Jurídicas. A documentação contábil da Entidade é composta por todos 
os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a 
escrituração contábil. “A partir do ano calendário 2016, foi instituído a Escrituração 
Contábil Digital – ECD para as entidades imunes e isentas com receitas superiores a R$ 
1.200.000,00, a entidade se enquadra nessa situação e será entregue na data aprazada”. 
(e) Estimativas Contábeis: Na elaboração das demonstrações contábeis, é necessário 
utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As 
demonstrações contábeis da entidade incluem, portanto, estimativas referentes à 
seleção das vidas úteis do ativo imobilizado e outras similares. Os resultados reais 
podem apresentar variações em relação às estimativas. 3. Sumário das principais 
práticas: Em consonância com a NBC ITG 2002 (R1), os registros contábeis das 
receitas e despesas são reconhecidos mensalmente respeitando o princípio da 
competência, ou seja, as receitas e despesas são reconhecidas no resultado no período 
em que elas ocorrem, simultaneamente quando se relacionarem, independente do 
efetivo recebimento ou pagamento. (a) Caixa e equivalentes de caixa: Conforme 
determina a Resolução do CFC Nº 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo 
de Caixa e Resolução do CFC Nº 1.376/11 (NBC TG 26) – As aplicações a curto prazo 
que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas 
como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimento superiores a 
90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo. 
(c) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício 
seguinte são classifi cados como circulante. 4. 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. 
Em setembro de 2012 foi vertido parte do imobilizado da Associação Propagadora 
Soverdi e incorporado ao patrimônio da Associação Missionário do Verbo Divino 
“MVD”, contendo os elementos ativos e passivos relacionados, à base dos registros 
contábeis constantes das demonstrações contábeis, suportado por laudo de avaliação 
emitido por perito independente. Os documentos estão registrados no 3º Ofi cial de 
Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídica da Capital sob nº 647.278 

em 12/12/2012. 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 depreciação é reconhecida com base na vida útil 
estimada de cada ativo pelo método linear. A vida útil estimada, os valores residuais e os 
métodos de depreciação são revisados anualmente e os efeitos de quaisquer mudanças 
nas estimativas são contabilizados prospectivamente. 
4.1 Imobilizado    2016 2015
 Taxas  Depreciação Imobilizado Imobilizado
 % Custo Acumulada Líquido Líquido
Investimentos 4% 65.959.330,22 (23.991.801,53) 41.967.528,69 44.455.124,97
Prédios 4% 25.580.908,57 (12.121.905,24) 13.459.003,33 14.482.137,49
Terrenos - 2.784.852,00 - 2.784.852,00 2.784.852,00
Imóveis  10% 9.079.010,85 (679.689,12) 8.399,321,73 8.762.445,81
Construções e Benfeitoria - 700.691,83 - 700.691,83 700.691,83
Obras em Andamento - 495.149,72 - 495.149,72 495.149,72
Veículos 20% 887.311,78 (490.915,27) 396.396,51 291.891,54
Móveis e Utensílios 10% 193.097,04 (74.864,21) 118.232,83 111.263,88
Instalações Comerciais 10% 14.822,00  (8.185,16) 6.636,84 8.118,96
Bibliotecas 10% 32.000,00 (18.132,88) 13.867,12 17.067,04
Outras Imobilizações  
Equipamento Informática 20% 395.482,89 (325.950,69) 69.532,20 87.951,95
Máquinas Equipamentos 10% 555.663,34 (500.363,27) 55.300,07 64.521,28
Intangível 
Direitos de Uso  8.200,00 - 8.200,00 8.200,00
Total   106.686.520,24 (38.211.807,37) 68.474.712,87 72.269.416,47
4.2 Movimentação 
Descrição 31/12/2015 Acréscimos Baixas Depreciação 31/12/2016
Investimentos 65.959.330,22 -  -   (23.991.801,53) 41.967.528,69
Prédios 25.580.908,57 -  -   (12.121.905,24) 13.459.003,33
Terrenos 2.784.852,00 - -   -  2.784.852,00
Imóveis  9.079.010,85 -  -   (679.689,12) 8.399.321,73
Construções
 e Benfeitoria 700.691,83 -  -   -  700.691,83
Obras em Andamento 495.149,72 -  -   -  495.149,72
Veículos 688.508,20 256.064,78  (57.261,20)  (490.915,27) 396.396,51
Móveis e Utensílios 170.886,39 22.539,65  (329,00)  (74.864,21) 118.232,83
Instalações Comerciais 14.822,00 -  -   (8.185,16) 6.636,84
Bibliotecas 32.000,00 -  -   (18.132,88) 13.867,12
Equipamento
 Informática 385.172,05 10.310,84 -   (325.950,69) 69.532,20
Maquinas
 Equipamentos 551.155,68 4.897,66  (390,00)  (500.363,27) 55.300,07
Direitos de Uso 8.200,00 - -   -  8.200,00
  106.450.687,51   293.812,93   (57.980,20)  (38.211.807,37)  68.474.712,87 
 5. 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.
  2016 2015
Fornecedores  2.188,00   - 
Obrigações Fiscais 6.159,58   4.982,10 
Obrigações Sociais  40.560,50   28.178,49 
Obrigações Trabalhistas  90.633,29   81.263,97 
Outras Obrigações  22.221,33   36.525,32 
Total do Passivo Circulante 161.762,70  150.949,88
6. Patrimônio social: Conforme Capítulo II Art. 7º do Estatuto Social da Associação, o 
patrimônio social, assim como as rendas geradas, deverão ser aplicadas integralmente 
em favor das atividades desenvolvidas no país, e somente poderão ser utilizadas 
para realização dos objetivos institucionais, inclusive, na doação para entidades 
afi ns. 6.1 Ajustes de Exercícios Anteriores: Foram evidenciados valores de fatos 
com efeitos que pertenceram a exercícios anteriores e lançado na conta patrimônio, 
conforme abaixo demonstrado.
Saldo remanescente de conta poupança  1.855,29 
6.2 Ajustes Avaliação Patrimonial Em setembro de 2012 foi vertido parte do 

Receita Operacional Bruta N.E 2016 2015
Receita Operacional Bruta 7.  836.815,51   972.446,22 
 Receitas de Vendas de Produtos   112.830,23   92.031,29 
 Receitas de Serviços    181.473,32   191.271,97 
 Receitas de Donativos   542.511,96   689.142,96 
( - ) Deduções da Receita Bruta  -  - 
Receita Líquida   836.815,51   972.446,22 
( - ) Custos Serviços e Vendas   43.030,27   75.774,98 
 Custo de Serviços e Vendas   43.030,27   75.774,98 
= Superávit Bruto   793.785,24   896.671,24 
( - ) Programas de Assistência Social   1.336.290,23   1.017.804,20 
 Programa Proteção Social Básica   1.003.275,53   714.852,03 
 Programa Amazônia   -   3.762,50 
 Programa Formação Especializada   313.368,34   293.751,04 
 Programa Atend. População Vale Ribeira   14.573,00   - 
 Formação Permanente   5.073,36   5.438,63 
= Resultado Operacional Bruto   (542.504,99)  (121.132,96)
( - ) Despesas Operacionais   9.418.711,96   9.396.246,27 
 Administrativa e Gerais  3.949.004,39   4.014.143,53 
 Despesas com Pessoal   1.236.790,15   1.147.034,68 
 Despesas Tributárias   152.749,25   229.707,42 
 Despesas c/ Depreciações   4.077.325,20   4.004.236,31 
 Outras Despesas   2.842,97   1.124,33 
(-) Resultado Financeiro   (1.813.021,44)  (1.209.052,56)
 ( + ) Receitas Financeiras   1.836.274,30   1.222.572,80 
 ( - ) Despesas Financeiras   23.252,86   13.520,24 
Receitas Operacionais   8.031.176,48   12.868.254,52 
 Renda de Locação   7.947.788,20   8.169.564,98 
 Outras Receitas    83.388,28   4.698.689,54 
Défi cit/Superávit do Período 8.  (117.019,03)  4.559.927,85

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

 Notas
ATIVO Explicativas 2016 2015
Circulante   
Disponível 
Caixa   19.269,12   19.461,58 
Bancos Conta Movimento   241.308,45   153.629,24 
Aplicações de Liquidez Imediata   16.482.111,13   12.916.348,77 
Caixa e Equivaletes de Caixa  3.a   16.742.688,70   13.089.439,59 
Direitos Realiz. a Curto Prazo 
Clientes   14.124,83   2.875,55 
Estoques   37.186,70   25.400,40 
Adto. a Fornecedores   1.424,00   4.498,11 
Impostos a Recuperar    10.213,32   1.165,79 
Outros Créditos   362.379,67   356.684,55 
Despesas Exercício Seguinte   12.970,34   10.570,89 
   438.298,86   401.195,29 
Total do Ativo Circulante  3.c   17.180.987,56 13.490.634,88 
Ativo não Circulante  
Investimentos   41.967.528,69   44.455.124,97 
Imobilizado  4.a 
Bens Tangíveis   40.718.990,02   40.483.157,29 
(-) Depreciações e Amortizações 4.b  (14.220.005,84)  (12.677.065,79)
Bens Intangíveis   8.200,00   8.200,00 
Total Imobilizado   26.507.184,18   27.814.291,50 
Total Ativo não Circulante   68.474.712,87   72.269.416,47 
Total do Ativo   85.655.700,43   85.760.051,35

 Notas
PASSIVO Explicativas 2016 2015
Circulante  5. 
Fornecedores   2.188,00   - 
Obrigações Fiscais   6.159,58   4.982,10 
Obrigações Sociais   40.560,50   28.178,49 
Obrigações Trabalhistas  90.633,29   81.263,97 
Outras Obrigações   22.221,33   36.525,32 
Total do Passivo Circulante 5.  161.762,70   150.949,88 
Patrimônio Líquido 
Patrimônio Social   
Patrimônio Social 6.  59.385.628,47   54.825.700,62 
Ajuste Exercícios Anteriores 6.1  1.855,29   - 
Superávit/Défi cit do Período 7.  (117.019,03)  4.559.927,85 
   -  
Ajuste Avaliação Patrimonial 6.2  26.223.473,00   26.223.473,00 
Total do Patrimônio Líquido   85.493.937,73   85.609.101,47 

Total do Passivo   85.655.700,43   85.760.051,35

Método Indireto 2016 2015 
Défi ct/Superávit do Período  (117.019,03)  4.559.927,85  
Ajustes do resultado às disponibilidades geradas   
Ajuste Exercício Anterior  1.855,29   -
Resultado Alienação/Baixa Ativo Imobilizado  (18.808,67)  (4.690.359,94)
Depreciações e amortizações  4.077.325,20   4.004.236,31
Superávit Líquido Ajustado  3.943.352,79   3.873.804,22 
Variações nos ativos circulantes 
Clientes  (11.249,28)  17.399,80
Estoques  (11.786,30)  9.716,45
Adiantamento a Fornecedores  3.074,11   (351,40)
Impostos a Recuperar   (9.047,53)  (712,45)
Outros Créditos  (5.695,12)  2.054.513,73
Despesas Exercício Seguinte  (2.399,45)  (1.821,88)
Variações nos passivos circulantes
Fornecedores  2.188,00 (1.314,00)
Obrigações fi scais  1.177,48   (1.285,02)
Obrigações sociais  12.382,01   (3.683,61)
Obrigações trabalhistas  9.369,32   (2.981,41)
Outras obrigações  (14.303,99)  (1.786.639,38)
(1) Caixa líquido das atividades operacionais 3.917.062,04 4.156.645,05
Fluxo de caixa das atividades de investimentos   
Recebimento Alienação Ativo Imobilizado  30.000,00   6.191.600,00
Aplicações/Baixas no ativo imobilizado   (293.812,93)  (7.877.302,05)
(2) Caixa líquido aplicado
 das atividades de investimentos (263.812,93) (1.685.702,05)
(3) Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos   
(1+2+3) Aumento (Redução)
 de caixa e equivalentes de caixa 3.653.249,11  2.470.943,00 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 13.089.439,59 10.618.496,59
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício 16.742.688,70  13.089.439,59 
Aumento (Redução) do
 Caixa e Equivalentes de Caixa 3.653.249,11 2.470.943,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

O Conselho Fiscal da MISSIONÁRIOS DO VERBO DIVINO, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Estatuto, tendo procedido a avaliação do material contábil do ano 
de 2016 (meses de janeiro a dezembro), efetuando a análise da prestação de Contas da 
Diretoria, inerentes às atividades de natureza econômica, elaborou o presente Relatório, 
com a emissão do Parecer, a ser submetido à Assembleia Geral. Relatório: 1 - Da 
Documentação Contábil: A documentação contábil foi apresentada em tempo hábil, 
composta dos documentos de despesas, bem como dos respectivos balancetes, diários e 

 Patrimônio Social Ajustes Ajustes Superávit/
 Superávit/ Avaliação Exerc. Défi cit do 
 Défi cit Acum. Patrimonial Anteriores Período Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2014  53.723.872,62   26.223.473,00   -   1.101.828,00   81.049.173,62 
Superávit do Exercício Anterior Incorporado ao Patrimônio  1.101.828,00   -   -   (1.101.828,00)  - 
Superávit/Défi cit Acumulado  -   -  - - -
Superávit do Período  -   -   -   4.559.927,85   4.559.927,85 
Ajuste Avaliação Patrimonial  -   -   -   -   - 
Saldos em 31 de Dezembro de 2015  54.825.700,62   26.223.473,00   -   4.559.927,85   85.609.101,47 
Superávit do Exercício Anterior Incorporado ao Patrimônio  4.559.927,85   -   -   (4.559.927,85)  - 
Superávit/Défi cit Acumulado  -   -  - - -
Ajuste Exerc. Anteriores  -   -   1.855,29   -   1.855,29 
Défi cit do Período  -   -   -   (117.019,03)  (117.019,03)
Ajuste Avaliação Patrimonial  -   -   -   -   - 
Saldos em 31 de Dezembro de 2016  59.385.628,47   26.223.473,00   1.855,29   (117.019,03)  85.493.937,73 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

imobilizado da Associação Propagadora Soverdi e incorporado ao patrimônio da 
Associação Missionário do Verbo Divino “MVD”, contendo os elementos ativos e 
passivos relacionados, à base dos registros contábeis constantes das demonstrações 
contábeis, suportado por laudo de avaliação emitido por perito independente. Os 
documentos estão registrados no 3º. Ofi cial de Registro de Títulos e Documentos e 
Civil de Pessoas Jurídicas da Capital sob nº 647.278 em 12/12/2012. 7. Apuração 
do Superávit ou Défi cit do Período: Em consonância com a NBC ITG 2002 R1, os 
registros contábeis segregam as receitas por área de atuação, programas e projetos, 
as receitas e despesas são reconhecidas mensalmente respeitando o regime de 
competência, ou seja, as receitas e despesas são reconhecidas no resultado no período 
em que elas ocorrem, simultaneamente quando se relacionarem, independente do 
efetivo recebimento ou pagamento. 8. Do Resultado do Período - Item 15 ITG-
2002 (R1):  O valor do superávit ou défi cit deve ser incorporado ao Patrimônio Social. 
O superávit, ou parte de que tenha restrição para aplicação, deve ser reconhecido em 
conta específi ca do Patrimônio Líquido. 9. Dos Fins Filantrópicos: A instituição atende 
as exigências estabelecidas na legislação vigente na época de cada exercício social, 
estando adequada à legislação atual, conforme quadro demonstrativo.
 Demonstrações das Aplicações em Filantropia
 2016 2015
Programa Proteção Social Básica 1.003.275,53 714.852,03
Programa Amazônia - 3.762,50
Programa Formação Especializada 313.368,34 293.751,04
Programa Atendimento População Vale Ribeira 14.573,00 -
Formação Permanente 5.073,36 5.438,63
10. Instrumentos fi nanceiros: (a) Identifi cação e valorização dos instrumentos 
fi nanceiros: A Entidade avaliou seus ativos e passivos em relação aos valores 
de mercado, por meio de informações disponíveis e metodologias de avaliação 
estabelecidas pela administração. (b) Caixa e equivalentes de caixa, subvenções 
a receber, outros ativos circulantes e contas a pagar: Os valores contabilizados 
aproximam-se dos de realização, as aplicações fi nanceiras que apresentam liquidez 
imediata e que possuem resgates rotineiros em conformidade com as necessidades de 
caixa são classifi cadas como caixa e equivalentes de caixa.
Recursos sem Restrições 2016  2015
Caixa  19.269,12  19.461,58
Bancos conta movimento  241.308,45  153.629,24
Aplicações Financeiras  16.482.111,13  12.916.348,77
Total do caixa e equivalentes  16.742.688,70  13.089.439,59
11. Cobertura de seguros: Em 31 de dezembro de 2016, a cobertura de seguros é 
considerada sufi ciente pela administração para cobrir eventuais sinistros. 12. Eventos 
Subsequentes: Não ocorreram até a presente data quaisquer outros eventos que 
pudessem alterar de signifi cativa as demonstrações contábeis, bem como as operações 
da Entidade. São Paulo, 31.12.2016.

extratos bancários. Da análise dos documentos de despesas não encontramos nenhuma 
irregularidade posto que os documentos estão de conformidade com os documentos 
contábeis, não havendo nenhuma ressalva a ser feita. 2 - Da Movimentação Financeira 
Mensal - 2016: Os balancetes, analisados e conferidos, foram apresentados de forma 
cumulativa, tendo este Conselho Fiscal feito a apuração dos lançamentos, mês a mês, 
estando todos em perfeita ordem. 3 - Parecer: O Balanço Geral referente ao exercício 
de 2016 deve ser aprovado pela Assembleia Geral por representarem de forma correta a 

efetiva situação da Missionários do Verbo Divino, no respectivo período.

São Paulo, 17 de Abril de 2017.

 Joaquim Rosa de Paula Fridianus Ati  Shigeyuki Nakanose
 RG 15.943.936-X SSP/SP  RNE nº V561896-C RNE W278402-Z
 CPF 040.416.338-69  CPF 233.773.178-21 CPF 010.704.488-9

À Diretoria dos Missionários do Verbo Divino - São Paulo – SP
1. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis dos Missionários do Verbo Divino, 
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 resumo das principais práticas 
contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis 
anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e fi nanceira dos Missionários do Verbo Divino em 31 de dezembro de 
2016, o desempenho 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 internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir intitulada “Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações 
Contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional e nas Normas Profi ssionais 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 sufi ciente 
e apropriada para fundamentar nossa opinião. 3. Outras Informações que Acompanham 
as Demonstrações Contábeis e o Relatório do Auditor: A administração da Entidade é 
responsável por outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa 
opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com 
a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente 
com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra 
forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 
concluirmos que há uma distorção 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 apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 

das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de 
a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela 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 obter segurança 
razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, 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 auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectarão as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profi ssional, e mantemos ceticismo profi ssional ao 
longo da auditoria. Alem disso: a) Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 
das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. b) Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria, 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, planejamos 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 fraude 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 falsas intencionais. d) Obtemos entendimento 
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
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 administração, 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 relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. 
g) Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, 
inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos 
durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração 
de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de 
independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam 
afetar consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas 
salvaguardas. 6. Outros Assuntos: Auditoria 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 
13 de abril de 2016, o qual não conteve qualquer modifi cação.

Porto Alegre, 20 de abril de 2017

Nilton Antonio Tiellet Borges
Contador CRC RS-015233/O-8 S-SP - CNAI 81
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A doação da medula pode 
benefi ciar o tratamento 
de diversos males que 

afetam as células do sangue, 
entre eles a leucemia, e o fator 
que mais difi culta a realização do 
procedimento é a falta de doador 
compatível, já que as chances são 
de um em cada 100 mil pessoas, 
em média.

Segundo o Instituto Nacional do 
Câncer (INCA), existem no mundo 
mais de 21 milhões de doadores, 
sendo quatro milhões cadastrados 
no Brasil por meio do Registro 
Nacional de Doadores Voluntários 
de Medula Óssea (Redome).  “O 
candidato a doador precisa ter 
entre 18 e 55 anos e gozar de 
boa saúde. Ele deve procurar o 
hemocentro mais próximo de sua 
casa para agendar uma entrevista 
e coletar sangue para a verifi ca-
ção das características genéticas. 
Sempre que surgir um paciente, a 
compatibilidade será verifi cada”, 
explica o oncologista da Oncomed-
BH, Dr. Amândio Soares.

É certo que 2017 será um ano 
de fortes autuações por parte 
do Fisco, e como obrigatorie-
dade legal para o momento em 
que as autoridades solicitarem, 
notas fi scais relacionadas a to-
das as atividades transacionais 
dos últimos cinco anos devem 
estar armazenadas para apre-
sentação quando necessário. 
Devido ao crescente número 
de informações que devem ser 
enviadas ao Fisco e a trans-
parência gerada por sistemas 
automatizados, as empresas 
estão cada vez mais rigorosas 
em manter-se dentro da lei. 

Porém, o grande número 
de informações transacionais 
acaba por difi cultar o armaze-
namento. “Muitas empresas vão 
perceber que suas notas não 
foram armazenadas da forma 
correta, ou até mesmo que 
algumas não estão lá, somente 
quando são autuadas. E então 
é necessário começar um traba-
lho profundo de organização e 
recuperação de notas. O grande 
problema aqui é que há a possi-
bilidade de que algumas tenham 
se perdido, e a companhia acaba 
por fi car vulnerável”, afi rma 
Marcelo Simões, diretor de 
operações da TaxWeb, empresa 
especializada em soluções para 
compliance fi scal.

No caso destas empresas as 
penalidades podem ter um forte 
impacto sobre as operações da 
companhia. A multa chega a 
35% do valor da operação, além 
de gerar a impossibilidade de 
escrituração fi scal com quali-
dade obrigatória relacionada 
aos arquivos SPED FISCAL 
ICMS/IPI e SPED FISCAL PIS/
COFINS. A Nota Fiscal Eletrô-
nica, um dos frutos do Projeto 

SPED, traz o cenário digital. O 
XML tem como objetivo docu-
mentar operações de circulação 
de mercadorias ou prestação de 
serviços, é válido juridicamente 
para todos os fi ns, e por isso 
deve ser armazenado. 

Mesmo com a adoção de 
formatos digitais, há uma certa 
complexidade em guardar estes 
documentos de forma segura e 
todos organizados em um único 
ambiente. Por isso, é cada vez 
mais comum a adoção de sof-
twares que desempenham este 
papel. Mas é importante que a 
empresa se atente as funcionali-
dades do serviço contratado, por 
exemplo se há a possibilidade de 
identifi car erros em documentos 
enviados pelo fornecedor ou se 
cumpre sua função na recupe-
ração de notas. 

Além de difi culdades para 
encontrar a forma correta de ar-
mazenamento, muitas empresas 
cometem o erro de manter o do-
cumento errado. A confusão do 
DANFe com o XML é constante. 
DANFe é apenas a representa-
ção do documento fi scal e sua 
utilidade se limita ao momento 
de transporte da mercadoria. 
“É habitual que em algumas 
companhias colaboradores das 
áreas fi scal e recebimento sal-
vem estes documentos em seus 
próprios computadores, e não 
em um diretório comum. Isso faz 
com que não exista um padrão 
ou controle das informações, e 
é neste momento que documen-
tos errados podem ser salvos. 
Uma ação que pode ser funcional 
é concentrar o recebimento des-
tes documentos em um e-mail 
único”, orienta Simões.

Fonte e mais informações: 
(www.taxweb.com.br).

Falta de doador compatível difi culta 
transplante de medula óssea

Neste mês destinado à conscientização e combate ao Câncer, falar sobre a doação de medula óssea é 
tão necessário quanto abordar a importância da detecção precoce e prevenção à doença

determinada por um conjunto de 
genes localizados no cromossoma 
6, que devem ser iguais entre doa-
dor e receptor. As chances de um 
indivíduo encontrar um doador 
ideal entre irmãos (mesmo pai e 
mesma mãe) é de 25%.

A leucemia é uma doença 
maligna dos leucócitos (glóbulos 
brancos), caracterizada pela pro-
liferação anormal destas células 
na medula óssea, ocasionando 
produção insufi ciente de células 
sanguíneas maduras normais. 
Quando não controlada por 
tratamentos convencionais, a 
realização do transplante passa a 
ser o melhor recurso terapêutico 
para alcançar a sua cura. 

Pode ocorrer infi ltração leucê-
mica de vários tecidos do organis-
mo como fígado, baço, linfonodos, 
sistema nervoso central e outros. 
As leucemias são agrupadas 
com base no tempo de evolução 
(aguda ou crônica) e pelo tipos 
de leucócitos que proliferam 
(linfóides ou mielóides).

A coleta de medula óssea é um 
procedimento seguro, realizado 
em ambiente cirúrgico e feito sob 
anestesia geral. Para doar, não 
há exigência quanto à mudança 
de hábitos de vida, trabalho 
ou alimentação. São realizadas 
múltiplas punções nos ossos pos-
teriores da bacia, e retirado um 
volume de medula de, no máximo, 

20ml por quilo, o que não causa 
qualquer comprometimento à 
saúde e é recuperado inteiramen-
te em poucas semanas.

Para que se realize um trans-
plante de medula é necessário 
que haja uma total compatibili-
dade entre doador e receptor. 
Caso contrário, a medula será 
rejeitada. Esta compatibilidade é 
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Recuperação de notas 
pode poupar

a empresa de multas
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Operações Continuadas                          31 de Dezembro
Receitas Operacional Bruta     NE                   2016                   2015
Receitas de Educação
Anuidades Escolares sem Gratuidades 22 21.278.042,62 18.202.844,54
Anuidades Escolares com Gratuidades 22 2.328.987,56 2.021.858,38
Outras Receitas Educacionais 4.446.107,85 4.586.311,14
Receitas Anuidades Exercícios Anteriores 457.601,81 695.565,02
(-) Gratuídades Bolsas de Estudo - Parciais 26 (162.768,00) (232.402,00)
(-) Gratuídades Bolsas de Estudo - Integrais 26 (2.166.219,56) (1.789.456,38)
(-) Bolsas de Estudo Convenção Coletiva (1.425.312,00) (1.166.792,00)
(-) Descontos Comerciais (7.677.436,30) (6.991.944,90)

Sub-total das Receitas de Ensino 17.079.003,98 15.325.983,80
Outras Receitas
Receitas com Alugueis 2.135.560,73 1.628.513,49
Receita com Subvenções 23 1.193.889,94 1.128.434,63
Receita com Trabalho Voluntário 29 1.250.407,34 1.880.199,10
Outras 1.713.656,71 1.108.685,77

Total das Receitas 23.372.518,70 21.071.816,79
Custos e Despesas
Despesas c/ colaboradores 24 (10.428.702,58) (9.280.823,37)
Despesas c/ serviços prestados (1.375.016,20) (981.438,91)
Despesas impostos e contribuições (91.562,99) (78.439,32)
Despesas administrativas e gerais 25 (4.594.064,02) (2.824.862,65)
Despesas c/ material de consumo (3.170.546,09) (2.717.787,10)
Despesas de depreciação / amortização (1.849.290,50) (1.777.204,13)
Despesas c/ Educação/Assist. Social - Gratuidades 26-27 (4.751.898,35) (3.602.110,65)
(-) Despesas c/ Educação/Assist. Social - Gratuidades 26-27 4.751.898,35 3.602.110,65
Despesas com Contribuições previdenciárias 28 (2.468.359,15) (2.040.810,46)
(-) Isenção de Contribuições previdenciárias 28 2.468.359,15 2.040.810,46
Despesa com Trabalho Voluntário 29 (1.250.407,34) (1.880.199,10)
Outras despesas (2.380.777,66) (55.290,65)

Total dos Custos e Despesas (25.140.367,38) (19.596.045,23)
Superávit / (Déficit) Antes das Receitas/Despesas Financeiras (1.767.848,68) 1.475.771,56
Receitas/Despesas Financeiras
Receitas financeiras 2.402.285,21 1.829.982,32
Despesas financeiras (41.187,83) (41.415,87)

Total Líquido das Receitas/Despesas Financeiras      2.361.097,38      1.788.566,45
Superávit / (Déficit) do Exercício 593.248,70 3.264.338,01

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais 1)

      31/12/2016       31/12/2015
Saldo Inicial 73.557.376,60 70.342.138,63
Transferência (60.587,20) (49.100,04)
Superávit/Deficit do Exercício       593.248,70    3.264.338,01

Saldo Final 74.090.038,10 73.557.376,60

Ativo                        31 de Dezembro
Ativo Circulante     NE                2016                2015
Caixas e Equivalentes de Caixa 6 18.273.023,65 15.579.998,34
Clientes 7 1.169.819,45 1.224.304,71
Adiantamentos 9 129.193,41 91.551,96
Créditos a Receber 11 240.000,00 240.000,00
Despesas antecipadas 10 11.465,33 11.607,96
Total do Ativo Circulante 19.823.501,84 17.147.462,97
Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo 11 5.379.810,83 2.647.014,75
Imobilizado (-) Deprec. Acumulada 12 70.834.599,32 73.572.121,44
Intangível (-) Amortização Acumulada 13 44.956,02 56.412,59
Total do Ativo Não Circulante 76.259.366,17 76.275.548,78
Total do Ativo 96.082.868,01 93.423.011,75

Passivo                        31 de Dezembro
Passivo Circulante     NE                2016                2015
Fornecedores 5 L 277.750,44 400.315,44
Obrigações trabalhistas e sociais 14 448.430,65 337.134,20
Obrigações fiscais e tributárias 15 243.067,22 180.568,20
Anuidades antecipadas 16 1.540.097,62 945.924,40
Provisão contigências curto prazo 17 18.171,90 21.775,00
Outras contas a pagar 18 355.656,40 263.324,99
Total do Passivo Circulante 2.883.174,23 2.149.042,23
Passivo Não Circulante
Provisão para contingencias 17 18.970.455,68 17.716.592,92
Obrigações de longo prazo 139.200,00 –
Total do Passivo Não Circulante 19.109.655,68 17.716.592,92
Patrimônio Líquido
Patrimônio Social 19 73.496.789,40 70.293.038,59
Superávit / (Déficit) acumulado 19 593.248,70 3.264.338,01
Total do Patrimônio Líquido 74.090.038,10 73.557.376,60
Total do Passivo 96.082.868,01 93.423.011,75

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais 1)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)

ABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONALABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONALABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONALABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONALABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL
CNPJ. 62.207.634/0001-77

Balanço Patrimonial 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais 1) Demonstração do Resultado
Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais 1)

Atividades Operacionais                   2016                   2015
Resultado Líquido Ajustado: 4.065.859,05 4.010.440,36
Superavit/Déficit do exercício 593.248,70 3.264.338,01

Despesas/Receitas que não afetam o caixa:
Depreciação e amortização 1.849.290,50 1.777.204,13
Ajuste Depreciação e Amortizações (443.391,11) (208.441,88)
Estimativa de créditos de difícil liquidação 812.848,20 (55.290,65)
Provisão para contingências 1.253.862,76 (767.369,25)

Variações nos Ativos (3.528.657,84) (13.634,03)
Contas a Receber (758.362,94) (301.026,13)
Adiantamentos (37.641,45) 23.897,45
Créditos a receber – 292.932,14
Despesa do exercício seguinte 142,63 (494,26)
Depósitos judiciais para recursos (173.535,42) (28.943,23)
Outras Contas a Receber (2.559.260,66) –

Variações nos Passivos 873.332,00 217.770,52
Fornecedores (122.565,00) 130.921,27
Obrigações fiscais e tributárias 62.499,02 38.302,99
Obrigações trabalhistas e sociais 111.296,45 64.119,65
Adiantamento de clientes 594.173,22 (25.464,17)
Outras obrigações 227.928,31 9.890,78

Caixa Líquido Gerado (Aplicado) nas Atividades Operacionais 1.410.533,21 4.214.576,85
Atividades de Investimentos
Aquisição de imobilizado (1.952.321,06) (1.603.635,11)
Baixas de imobilizado ao valor líquido 3.295.400,36 810.694,85

Caixa Líquido Gerado (Aplicado) nas Atividades de Investimentos 1.343.079,30 (792.940,26)
Atividades de Financiamento
Bens Recebidos em doação (60.587,20) (49.100,04)

Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento (60.587,20) (49.100,04)
Fluxo de Caixa (Aplicado) Gerado no Exercício 2.693.025,31 3.372.536,55
Caixa e equivalentes no início do período 15.579.998,34 12.207.461,79
Caixa e equivalentes no final do período 18.273.023,65 15.579.998,34

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa 2.693.025,31 3.372.536,55

1. Contexto operacional: ABASE - Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional, CNPJ
62.207.634/0001-77, é uma entidade de direito privado, de natureza confessional, beneficente e filantrópica,
sem fins econômicos e lucrativos, de caráter educacional, cultural e de assistência social, constituída sob
os ensinamentos e carisma do Padre André Coindre. A ABASE tem por finalidade a educação e assistên-
cia social como instrumento de promoção, defesa e proteção da infância, da adolescência, da juventude
e de adultos, em consonância com Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Estatuto do Idoso. A
ABASE mantém algumas instituições com o fim específico de prestar serviços educacionais e afins a
sociedade, mediante o pagamento, pelos tomadores de tais serviços, de valores previamente ajustados.
Tais instituições têm a finalidade de obter numerário para ser aplicado nas instituições benemerentes, ou
de assistência social, mantidas pela ABASE. A ABASE mantém instituições prestadoras de assistência
social, que destinam a amparar as crianças e adolescentes em situação de risco, que se encontrem
matriculados em escola regular, mantendo-os em suas dependências em período diurno diverso àquele
em que estudam. Aos quais são oferecidas além da alimentação básica, variada gama de informações
técnicas e de desenvolvimento cultural, bem com recreação esportiva e formação humana e religiosa,
complementares à sua formação como cidadãos. Tem como objetivo geral prestar assistência à criança,
adolescente e seus familiares com vistas à promoção humana, qualidade de vida, fortalecimento de
vínculos e desenvolvimento do protagonismo e da autonomia. Como Entidade Religiosa de ensino e de
assistência social, aplica recursos em Gratuidade nas Atividades Educacionais (Bolsas de Estudos) e
Assistência Social (Projetos) direcionados as pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social. As
receitas auferidas pela Entidade, bem como o superávit de suas operações, não estão sujeitas à tributação,
conforme legislação em vigor aplicável às entidades de fins não econômicos e com finalidade assistencial.
Os Resultados dos períodos são aplicados na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos instituci-
onais. Para manter-se como uma entidade sem finalidade de lucro, as seguintes condições devem ser
seguidas pela entidade, as quais estão sendo rigorosamente cumpridas: a) Não remunerar, por nenhuma
forma, seus dirigentes pelos serviços prestados. b) Aplicar integralmente seus recursos na manutenção
e no desenvolvimento dos seus objetivos sociais. c) Manter escrituração completa de suas receitas e
despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão. d) Conservar em
boa ordem, pelo prazo de dez anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem
de suas receitas e a efetivação de suas despesas, assim como a realização de quaisquer outros atos ou
operações que venham a modificar sua situação patrimonial. e) Apresentar, anualmente, a declaração de
rendimentos. f) Conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de 1 (uma) bolsa de estudo integral
para cada 5 (cinco) alunos pagantes. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As Demonstra-
ções Contábeis foram elaboradas de acordo com as atuais Normas Brasileiras de Contabilidade e con-
siderando também os aspectos a serem observados por entidade sem finalidade de lucro, em conformi-
dade com a ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros aprovada pela Resolução 1.409/12 do
Conselho Federal de Contabilidade. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas
incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações
técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal
de Contabilidade - CF. As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. A
moeda funcional e de apresentação das demonstrações contábeis é o real. 3. Formalidade da Escritu-
ração Contábil Resolução 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. O registro contábil
contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem
externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos
administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposi-
ções legais e estatutárias, serão transcritas no Diário da Entidade, e posteriormente registradas no Car-
tório de Registros de Pessoas Jurídicas. A documentação contábil da Entidade é composta por todos os
documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A
documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, defi-
nidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A entidade mantém em boa
ordem a documentação contábil. 4. Uso de julgamentos e estimativas contábeis: Uso de estimativa:
A preparação das demonstrações financeiras requer que a Administração efetue estimativas e adote
premissas, no seu melhor julgamento possível, que podem afetar os montantes apresentados de ativos e
passivos, assim como os valores de receitas, custos e despesas. Os valores efetivos podem ser diferen-
tes daqueles estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A Entidade
revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente. 5. Principais práticas contábeis: a) Caixa
e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC nº 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demons-
tração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação das Demonstra-
ções Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à
vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de
caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de
mudança de valor. b) Aplicações financeiras: registradas ao custo de aquisição, acrescido dos rendimen-
tos auferidos até a data de encerramento do exercício social, equivalentes ao seu valor de recuperabilidade.
c) Contas de resultado: o regime contábil para apropriação das receitas e despesas é o de competência;
d) Ativo circulante e não circulante: registrados pelo valor de realização acrescido dos rendimentos
incorridos até a data do balanço quando aplicável; e) Clientes: referem-se a direitos a receber de alunos,
pela contra prestação de serviços educacionais, registrados pelo custo da transação, reduzido pela esti-
mativa de perdas por créditos incobráveis, sem necessidade de ajuste a valor presente. f) Depósitos
judiciais: registrados ao custo histórico. g) Ativo imobilizado: são avaliados pelo custo atribuído, deduzi-
dos de depreciação acumuladas e perda por redução ao valor recuperável, quando aplicável. h) Intangível:
registrado ao custo histórico, deduzido da amortização, a qual é calculada pelo método linear considerando
a vida útil do bem, reduzido ao valor recuperável se necessário. i) A entidade utiliza o método de depre-
ciação linear definida com base na avaliação da vida útil estimada de cada ativo; j) Passivo circulante e
não circulante: demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos incorridos; k) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o
encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes; l) Fornecedores: demonstrados
pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos encargos incorridos, quando aplicáveis. O giro
é de curto prazo. m) Provisão de férias e encargos: Foram calculadas com base nos direitos adquiridos
pelos empregados até a data do balanço, e incluem os encargos sociais correspondentes; n) Anuidades
antecipadas: registradas pelo custo da transação firmado contratualmente, correspondente à parcela re-
cebida antecipadamente por conta de serviço a ser prestado no exercício seguinte, momento em que será
reconhecida a receita de ensino. o) Provisões para Contingências cíveis, trabalhistas e tributárias: cons-
tituídas pelo montante considerado suficiente para cobrir as eventuais perdas, sendo revisada periodica-
mente com base na opinião de nossos assessores jurídicos. p) Apuração de resultado: as despesas e
receitas em geral são registradas pelo regime de competência. As receitas provenientes de doações e
contribuições de terceiros são registradas por ocasião de seu recebimento, tendo em vista não haver
razoável segurança de sua realização. q) Demonstração do Fluxo de caixa: A Demonstração do Fluxo de
Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC nº 1.296/10, que aprovou a NBC TG 03
– Demonstração dos Fluxos de Caixa, também de acordo com a Resolução 1.152/2009, que aprovou a
NBC TG 13. r) Prestação de serviços educacionais: A receita é reconhecida na extensão em que for
provável que benefícios econômicos futuros serão gerados para a Associação e quando possa ser
mensurada de forma confiável. As receitas com contribuições dos alunos (mensalidades) são apuradas
em conformidade com o regime de competência dos exercícios levando-se em consideração os períodos
de referência. Além de outras prestações de serviço de ensino. s) Atividade educacional: concessão de
bolsas integrais e parciais – Nas unidades educativas foram concedidas bolsas de estudo, cumprindo-se
as exigências da Lei 12.101/09, e do Decreto nº 8.242/2014, em tudo que se aplica às escolas mantidas pela
instituição. t) Atividade socioassistencial: As despesas com a atividade socioassistencial foram efetuadas
nos centros da ABASE que prestam serviços de forma inteiramente gratuita, respeitando os níveis de
complexidade do Sistema Único de Assistência Social – SUAS; u) Gratuidades: são contabilizados em
contas de resultado ao longo de todo o exercício. As gratuidades são demonstradas no grupo de contas
devedoras de despesas, intituladas “Gratuidades - Educação e Gratuidades - Assistência Social”, porém,
para efeito demonstrativo, estes valores são revertidos dentro do próprio exercício no grupo de contas
credoras do resultado com o título de “ (-) Gratuidades – Educação/Assist. Social” e, seu efeito no resultado
do exercício é nulo. v) Isenção usufruída: a entidade é imune da contribuição empresarial devida ao INSS
sobre a folha de pagamento e sobre serviços tomados de autônomos, as respectivas contribuições dos
valores que seriam devidos são registradas em conta de despesa, porém, para efeito demonstrativo, estes
valores são revertidos dentro do próprio exercício no grupo de contas credoras do resultado com o título
de “INSS Cota Patronal” e, seu efeito no resultado do exercício é nulo.
6. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa
Descrição                 2016                 2015
Total - Caixa e Equivalentes de Caixa  18.273.023,65  15.579.998,34

Caixa e Equivalentes de Caixa S/ Restrição
Descrição                 2016                 2015
Caixa 25.802,02 25.802,02
Bancos conta movimento 36.715,94 88.554,51
Aplicações Financeiras  18.113.690,42  15.426.803,12
Total   18.176.208,38   15.541.159,65

Caixa e Equivalentes de Caixa C/ Restrição
Descrição                 2016                 2015
Bancos conta movimento 5.273,58 19.653,33
Aplicações Financeiras         91.541,69         19.185,36
Total     96.815,27    38.838,69
As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em um montante
conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.
7. Clientes: Os saldos a receber estão substancialmente representados por mensalidades escolares
Descrição                 2016                 2015
Mensalidades a Receber 1.008.863,55 820.385,57
Mensalidades a Receber Inadimplência 2.621.312,30 2.051.427,34
(-) Prov. P/ Créditos de Incobráveis (2.460.356,40) (1.647.508,20)
Total 1.169.819,45 1.224.304,71
8. Perda por redução ao valor recuperável de recebíveis - Estimativa de Créditos de Liquidação Duvi-
dosa: Constituída em montante considerado suficiente para cobrir perdas prováveis na realização dos créditos
a receber, considerando dados históricos e a posição das mensalidades escolares vencidas (Nota nº 7). Os
critérios utilizados para o cálculo dessa estimativa levam em consideração o percentual de recebimentos
ocorridos nos períodos e com base em experiências de períodos anteriores, conforme descritas nos percentuais
abaixo. A Administração revisa anualmente essa estimativa com base na recuperabilidade de seus créditos.
Descrição                 2016                 2015
Saldo Anterior (1.647.508,20) (1.592.217,55)
Novas Constituições    (812.848,20)      (55.290,65)
Saldo Final (2.460.356,40) (1.647.508,20)
Faixas de Vencimento Percentual %
Vencidos até 360 dias 30
Vencidos entre 361 e 720 dias 50
Vencidos entre 721 e 1080 dias 70
Vencidos Acima de 1080 dias 100
9. Adiantamentos
Descrição                 2016                 2015
Adiantamento a Funcionários 21.035,42 20.580,80
Adiantamento de Férias 98.067,51 68.295,86
Adiantamento a Fornecedores 8.090,48 675,30
Adiantamentos Diversos           2.000,00           2.000,00
Total 129.193,41 91.551,96
10. Despesas Antecipadas: As despesas antecipadas são compostas por Seguros como segue abaixo:
Descrição                 2016                 2015
Seguro Respons. Civil 1.833,52 1.823,04
Seguro Veículos 6.352,26 6.122,24
Seguro Imóvel           3.279,55           3.662,68
Total 11.465,33 11.607,96
11. Realizável a Longo Prazo: Em 31 de dezembro os depósitos judiciais sobre as ações movidas pela entidade
e outras contas a receber com expectativa de realização superior a um ano, são classificadas no realizável a
longo prazo, da seguinte forma:
Descrição                 2016                 2015
Contas a Receber (11a - 11b) 3.657.120,25 1.097.859,59
Depósito Judicial - Pis 682.314,01 596.758,28
Depósito Judicial - PM Marília 31.099,98 29.344,73
Depósito Judicial - Caução 42.932,80 4.688,83
Depósito Judicial - RF - DEBCAD´S       966.343,79       918.363,32
Total 5.379.810,83 2.647.014,75
Descrição                 2016
Valor a Receber Venda de Bens Patrimoniais Ativ. Tecnologia (11.a)* 875.120,25
Valor a Receber Venda de Imóvel (2016) (11.b)    2.782.000,00
Total 3.657.120,25
a. Contas a Receber - Longo Prazo - Créditos a receber referente a encerramento das Atividades de Tecnologia:
Com o objetivo de segregar as atividades da ABASE, se restringindo a educação e assistência social. Em 2013
a diretoria resolveu desvincular as atividades de uma filial cujo objeto era atuação na área de tecnologia da
informação: Serviços de Internet. As formalizações dos contratos de venda de bens patrimoniais foram efetuadas
primeiramente na data de 1º de setembro de 2013. Os valores foram determinados pela empresa AXIS Instituto
- Desenvolvimento de Organizações. Na data de 22 de dezembro de 2015, as partes resolveram aditar o contrato
referente ao recebimento da venda de bens. E as especificações para continuação dos pagamentos, que ficaram
assim dispostos para conclusão de pagamento futuro:
Posição - Valores a Receber - Venda de Bens Patrim.
Valor Original a Receber 1.589.737,20
Valor Recebido 2015 a 2016 474.616,95
Valor a Receber Futuramente 1.115.120,25
Descrição                Descrição                 2016
Curto Prazo Créditos a Receber 240.000,00
Longo Prazo* Contas a Receber       875.120,25
Total 1.115.120,25
b. Contas a Receber – Longo Prazo - Créditos a receber referente a Venda de Imóvel: Valor a receber futuramente
referente a venda de imóvel realizada em 2016, na Cidade de Lins no Estado de São Paulo.
Descrição                 2016
Receber Venda de Imóvel    2.782.000,00
Total 2.782.000,00

12. Imobilizado: Demonstrado com base no valor de custo ou de reavaliação, diminuído da depreciação:
Imobilizado 2016                 2015

Depreciação Imobilizado Imobilizado
Descrição    Taxa            Custo    Acumulada         Líquido          Líquido
Edificação 4% 60.782.753,45 (9.323.095,09) 51.459.658,36 53.672.698,84
Terrenos 0 16.825.138,81 – 16.825.138,81 17.622.420,16
Moveis 10% 436.206,85 (171.130,57) 265.076,28 263.357,58
Veiculos 20% 746.477,97 (548.979,68) 197.498,29 144.492,51
Maq. e Equipamentos 10% 979.947,80 (568.855,58) 411.092,22 275.962,69
Biblioteca 10% 72.244,82 (72.244,82) – –
Equipamentos Telefonicos 10% 14.328,77 (3.294,32) 11.034,45 11.514,21
Mobiliario Escolar 10% 522.818,50 (216.163,05) 306.655,45 269.726,50
Ferramentas 10% 6.015,00 (1.497,61) 4.517,39 4.707,35
Computadores/Informatica 20% 816.703,93 (290.961,09) 525.742,84 486.071,20
Material Esportivo 10% 40.292,00 (24.546,59) 15.745,41 17.188,29
Instalacoes Escolares 10% 2.366,44 (2.297,54) 68,90 305,54
Instalacoes Diversas 10% 83.515,00 (71.093,08) 12.421,92 17.061,76
Maq. e Equiptos Odonto 10% 27.184,80 (22.850,55) 4.334,25 7.052,61
Eletrodomesticos 10% 166.561,99 (19.711,51) 146.850,48 130.797,93
Reforma - Extensao Social 0 111.261,93 (174,70) 111.087,23 111.087,23
Material Didatico- Ext.social 10% 6.988,00 – 6.988,00 6.988,00
Reforma Seama 0 530.689,04 – 530.689,04 530.689,04
Total  82.171.495,10 (11.336.895,78) 70.834.599,32 73.572.121,44
(*) Em 2009 nos autos da ação de execução nº 2009.61.82.045662-0 foi lavrado Auto de Penhora de Imóvel
matrícula nº 020.0070.0022-1, localizado em São Paulo e avaliado em R$ 12.998.400,00 (valor contábil líquido
de R$ 9.097.293,15), e outro localizado em Lins, com laudo de avaliação particular no valor de R$ 3.169.037,76
(valor contábil líquido de R$ 2.017.342,33).
Imobilizado                2015 2016
Descrição Taxa              Saldo          Adições            Baixas              Saldo
Edificação 4% 61.954.509,86 991.801,35 2.163.557,76 60.782.753,45
Terrenos 0 17.622.420,16 208.198,65 1.005.480,00 16.825.138,81
Moveis 10% 393.952,55 42.254,30 – 436.206,85
Veiculos 20% 703.497,07 169.343,50 126.362,60 746.477,97
Maq. e Equipamentos 10% 676.168,11 303.779,69 – 979.947,80
Biblioteca 10% 72.244,82 – – 72.244,82
Equipamentos Telefonicos 10% 14.328,77 – – 14.328,77
Mobiliario Escolar 10% 446.945,60 75.872,90 – 522.818,50
Ferramentas 10% 6.015,00 – – 6.015,00
Computadores/Informatica 20% 676.711,03 139.992,90 – 816.703,93
Material Esportivo 10% 40.292,00 – – 40.292,00
Instalações Escolares 10% 2.366,44 – – 2.366,44
Instalações Diversas 10% 83.515,00 – – 83.515,00
Maq. e Equiptos Odonto 10% 27.184,80 – – 27.184,80
Eletrodomesticos 10% 145.484,22 21.077,77 – 166.561,99
Reforma - Extensao Social 0 111.261,93 – – 111.261,93
Material Didatico- Ext. Social 10% 6.988,00 – – 6.988,00
Reforma Seama 0 530.689,04 – – 530.689,04
Total  83.514.574,40 1.952.321,06 3.295.400,36 82.171.495,10
13. Intangível: Abrange ativos incorpóreos, classificados conforme pronunciamento CPC 04, aprovado pelas
NBC T.19.8, Resolução CFC n.º1.139/08, e NBC T.19.8 - IT 1 - Resolução CFC n.º 1.140/08.
Intangível 2016                 2015

Depreciação Imobilizado Imobilizado
Descrição    Taxa            Custo    Acumulada         Líquido          Líquido
Marcas e Patentes  27.398,75 – 27.398,75 27.398,75
Software 20% 170.149,96 (167.613,91) 2.536,05 5.318,06
Poços Artesianos 4% 86.750,65 (71.729,43) 15.021,22 23.695,78
Total 284.299,36 (239.343,34) 44.956,02 56.412,59
Intangível                2015 2016
Descrição    Taxa             Saldo          Adições            Baixas              Saldo
Marcas e Patentes  27.398,75 – – 27.398,75
Software 20% 170.149,96 – – 170.149,96
Poços Artesianos 4% 86.750,65 – – 86.750,65
Total 284.299,36 – – 284.299,36
14. Obrigações trabalhistas e sociais
Descrição                 2016                 2015
Salários a Pagar 444.501,10 333.663,86
Pensão Alimentícia a Pagar           3.929,55           3.470,34
Total 448.430,65 337.134,20
15. Obrigações Fiscais e Tributárias
Descrição                 2016                 2015
IRRF s/ Folha a Recolher 92.693,95 49.484,33
IRRF Terceiros a Recolher 1.221,96 679,96
INSS s/ Folha a Recolher 57.384,90 56.303,47
INSS Terceiros a Recolher 4.664,80 4.268,25
FGTS a Recolher 83.529,54 61.613,89
Contrib. Sindical a Recolher – 26,27
Contrib. Assistencial a Recolher – 55,05
ISS a Recolher – 6.018,98
CSLL           3.572,07           2.118,00
Total 243.067,22 180.568,20
16. Anuidades antecipadas: As mensalidades para o ano letivo subsequente são recebidas de maneira ante-
cipada ou no encerramento do exercício. Em decorrência desse tratamento, esses valores são reconhecidos
como anuidades antecipadas no passivo circulante e serão reconhecidos no resultado do exercício de acordo
com o regime de competência, nos meses em que ocorrer a prestação dos serviços. Nesta rubrica, são registrados
os valores dos planos de pagamento do curso em prazo inferior à sua duração, somados às antecipações de
mensalidades para cursos que se iniciam no ano seguinte, daqueles alunos que escolheram pagar o curso em
tempo inferior ao de sua duração. 17. Provisão para contingências: A Entidade possui contingências de
natureza trabalhista e cível, tendo sido constituída provisão contábil em relação às demandas cuja possibilidade
de perda foi classificada como provável.
Descrição                 2016                 2015
Cíveis 2.171,90 5.775,00
Trabalhista         16.000,00         16.000,00
Curto Prazo 18.171,90 21.775,00
Descrição                 2016                 2015
Trabalhista 1.078.155,44 –
Cíveis 2.171,90 –
Fiscais  17.890.128,34  17.716.592,92
Longo Prazo 18.970.455,68 17.716.592,92
18. Outras Contas a Pagar
Descrição                 2016                 2015
Provisões Férias e FGTS 240.672,43 246.022,95
Processos Cíveis a Pagar 104.400,00 –
Outras         10.583,97         17.302,04
Total 355.656,40 263.324,99
19. Patrimônio Líquido: Compreende o Patrimônio Líquido inicial acrescido dos resultados apurados em
exercícios anteriores desde sua fundação. Em 31 de dezembro de 2016, o Patrimônio Líquido da Entidade é igual
a R$ 74.090.038,10. Em 2015 o valor apresentado foi de R$ 73.557.376,60. O Superávit do período, será incor-
porado ao Patrimônio social, conforme exigência da Resolução de número 1.409, do Conselho Federal de
Contabilidade. 20. Recursos: Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais em
conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas despesas (custeio) e investimentos patrimoniais.
21. Receitas e Despesas: As receitas e despesas da entidade são registradas através de comprovantes de
recebimentos, entre eles, notas fiscais, contratos, avisos bancários, recibos e outros, em conformidade com as
exigências legais e fiscais. 22. Receita de Anuidades Escolares: Em atendimento a Resolução do CFC nº
1.187/09 que aprova a NBC TG 30, as receitas (fontes de recursos) da Entidades oriundas das atividades de
prestação de serviços educacionais, são mensuradas pelo valor da vaga da contraprestação recebida ou a
receber, baseada na Planilha de Custo Educacional (Lei nº 9.870/99) e formalizada pelo contrato de prestação
de serviços educacionais
23. Subvenções e Doações

Subvenções
Público - Prefeituras Municipais

Convenio PM - Campanha 372.587,08
Convenio PM - Paraguaçu 442.902,06
Convenio PM - P. Grossa       368.000,00
Total - Subvenções Prefeituras 1.183.489,14
Convênios Empresas
Banco do Brasil - Campanha         10.400,80
Total - Convênios 10.400,80
Total Geral 1.193.889,94
24. Despesa com Colaboradores
Descrição                 2016                 2015
Salários e Ordenados 7.374.071,72 6.618.636,48
Férias e 13º Salário 1.316.927,71 1.331.700,73
FGTS 1.059.135,23 799.974,12
Outras Despesas C/ Pessoal       678.567,92       530.512,04
Total 10.428.702,58 9.280.823,37
25. Despesas Administrativas e Gerais
Descrição                 2016                 2015
Comunicação Utilidade e Serviço 571.366,67 555.713,75
Conservação e Reparo 2.547.248,20 1.022.416,87
Expediente e Gerais 503.810,09 444.923,42
Outras Despesas Gerais e Administrativas       971.639,06       801.808,61
Total 4.594.064,02 2.824.862,65
26. Gratuidades: a. As Gratuidades concedidas estão quantificadas na Demonstração do Superávit/Déficit do
Exercício sob a denominação de “Despesas c/ Educação/Assist. Social - Gratuidades”, e está assim distribuída:
Descrição                    2016                 2015
Programas Educacionais 2.433.646,54 2.176.698,34
Bolsas Sociais - Educação Básica -100% 2.166.219,56 1.789.456,38
Bolsas Sociais - Educação Básica - 50%          162.768,00       232.402,00
Total Bolsas Sociais 2.328.987,56 2.021.858,38
Educação Social - Educação Básica          104.658,98       154.839,96
Programas Assistência Social 2.318.251,81 1.425.412,31
Assistência Social- Obras Sociais       2.318.251,81    1.425.412,31
Total 4.751.898,35 3.602.110,65
Educação R$ 2.433.646,54
Assistência Social R$ 2.318.251,81
Total R$ 4.751.898,35

b. Demonstrativo do cumprimento do mínimo de bolsas integrais: Em atendimento ao artigo 13 da Lei 12.101/
09 (com alterações Lei 12.868/13) e Regulamentada pelo Decreto Federal No. 8.242/14, a instituição concedeu
1 bolsa integral para cada 5 estudantes pagantes no ano de 2016, conforme demonstração abaixo:

2016
Descrição                 Total
A) Alunos Matriculados                1.649
Descontos Comerciais 100% (12)
Filhos de Funcionários 100% (108)
(-) Bolsa de Estudos Integrais 100% - Concedidos                  (261)
(=) Alunos Pagantes                1.268
B) Quantidade Bolsas Meta - relação 1 para 9 141
Quantidade Bolsas Meta - relação 1 para 5                   254
C) Total Bolsas - 50% Concedidas  25
*Conversão de Bolsas Parciais em Integrais  13
Total Bolsa de Estudos Integrais 100%                   261
Total Bolsa Integrais - Concedidas                   274
D) Quantidade Bolsas Meta - relação 1 para 5 254
Quantidade de Bolsa Concedida Integrais                   274
Saldo de Bolsa Integrais - 1/5  20

c. Segregação do Balanço por área de atuação da entidade - Educação e Assistência Social. A
ABASE desenvolve atividades na área de Educação e também atividades de assistência social,
em atendimento a Lei 12.101/09 - Artigo 29º, e alterada pela Lei 12.868/13 o qual ressaltamos
o artigo 16º parágrafo Único e Decreto 8242/14, demonstra adiante seu balanço segregado por
área de atuação:

Balanço Patrimonial - Segregado por Atividade
31 de Dezembro de 2016 - (Em Reais 1)

                        31 de Dezembro
Ativo Assistência
Ativo Circulante       Educação              Social
Caixas e Equivalentes S/ Restrição 18.383,85 44.134,11
Caixas e Equivalentes C/ Restrição – 5.273,58
Aplicações financeiras S/ Restrição 18.085.107,74 28.582,68
Aplicações financeiras C/ Restrição – 91.541,69
Clientes 1.169.819,45 –
Adiantamentos 100.689,36 28.504,05
Créditos a Receber 240.000,00 –
Despesas antecipadas 11.465,33 –
Total do Ativo Circulante 19.625.465,73 198.036,11
Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo 5.379.810,83 –
Imobilizado (-) Deprec. Acumulada 61.804.836,55 9.029.762,77
Intangível (-) Amortização Acumulada 34.872,37 10.083,65
Total do Ativo Não Circulante  67.219.519,75    9.039.846,42
Total do Ativo 86.844.985,48 9.237.882,53

                        31 de Dezembro
Passivo e Patrimônio Líquido Assistência
Passivo Circulante       Educação              Social
Fornecedores 277.550,44 200,00
Obrigações trabalhistas e sociais 428.759,24 19.671,41
Obrigações fiscais e tributárias 225.979,72 17.087,50
Anuidades antecipadas 1.540.097,62 –
Provisão contingências Curto Prazo 18.171,90 –
Outras contas a pagar 311.901,59 43.754,81
Total do Passivo Circulante 2.802.460,51 80.713,72
Passivo Não Circulante
Provisão para contingências 18.970.455,68 –
Obrigações de Longo Prazo 139.200,00 –
Total do Passivo Não Circulante 19.109.655,68 –
Patrimônio Líquido
Patrimônio social 63.145.481,34 10.351.308,06
Superávit / (Déficit) do acumulado 1.787.387,95 (1.194.139,25)
Total do Patrimônio Líquido  64.932.869,29    9.157.168,81
Total do Passivo 86.844.985,48 9.237.882,53

Demonstração do Resultado - Segregada por Atividade
Findo em 31 de Dezembro de 2016 - (Em Reais)

Exercícios findos
Operações Continuadas                   em 31 de dezembro
Receitaa Operacional Bruta Assistência
Receitas de Educação       Educação              Social
Anuidades Escolares sem Gratuidades 21.278.042,62 –
Anuidades Escolares com Gratuidades 2.328.987,56 –
Outras Receitas Educacionais 4.446.107,85 –
Receitas Anuidades Exercícios Anteriores 457.601,81 –
(-) Gratuidades Bolsas de Estudo - Parciais (162.768,00) –
(-) Gratuidades Bolsas de Estudo - Integrais (2.166.219,56) –
(-) Bolsas de Estudo Convenção Coletiva (1.425.312,00) –
(-) Descontos Comerciais (7.677.436,30) –
Sub-total das Receitas de Educação 17.079.003,98 –
Outras Receitas
Receitas com Alugueis 2.004.753,73 130.807,00
Receita com Subvenções – 1.193.889,94
Receita com Trabalho Voluntário 985.120,76 265.286,58
Outras 1.693.277,81 20.378,90
Total das Receitas 21.762.156,28 1.610.362,42
Custos e Despesas
Despesas c/ colaboradores (9.149.151,15) (1.279.551,43)
Despesas c/ serviços prestados (1.299.017,79) (75.998,41)
Despesas impostos e contribuições (68.590,43) (22.972,56)
Despesas administrativas e gerais (4.298.499,33) (295.564,69)
Despesas c/ material de consumo (2.638.562,56) (531.983,53)
Despesas de depreciação / amortização (1.508.832,81) (340.457,69)
Despesas c/ Educação/Assist. Social - Gratuidades (2.433.646,54) (2.318.251,81)
(-) Despesas c/ Educação/Assist. Social - Gratuidades 2.433.646,54 2.318.251,81
Despesas com Contribuições previdenciárias (2.158.070,19) (310.288,96)
(-) Isenção de Contribuições previdenciárias 2.158.070,19 310.288,96
Despesa com Trabalho Voluntário (985.120,76) (265.286,58)
Outras despesas (2.380.777,66) –
Total dos Custos e Despesas (22.328.552,49) (2.811.814,89)
Superávit / (Déficit) antes das Receitas/Despesas Financeiras (566.396,21) (1.201.452,47)
Receitas/Despesas Financeiras
Receitas financeiras 2.383.012,20 19.273,01
Despesas financeiras (29.228,04) (11.959,79)
Total Líquido das Receitas/Despesas Financeiras      2.353.784,16           7.313,22
Superávit / (Déficit) do Exercício 1.787.387,95 (1.194.139,25)

Demonstração do Valor Adicionado
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais 1)

                         31 de Dezembro
Descrição                   2016                   2015
1 - Receitas 28.124.417,05 24.673.927,44
1.1) Receitas de Educação 17.079.003,98 15.325.983,80
1.2) Receita com Subvenções 1.193.889,94 1.128.434,63
1.3) Receita com Alugueis 2.135.560,73 1.628.513,49
1.4) Gratuidades Educação e Assistência Social 4.751.898,35 3.602.110,65
1.5) Receitas com Trabalho Voluntário 1.250.407,34 1.880.199,10
1.6) Outras Receitas 1.713.656,71 1.108.685,77
2 - Insumos Adquiridos de Terceiros 10.840.986,91 9.113.512,56
2.1) Custos, Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros 10.840.986,91 9.113.512,56
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 17.283.430,14 15.560.414,88
4 - Retenções (3.779.114,90) (1.123.269,98)
4.1) Depreciação, amortização e exaustão (1.849.290,50) (1.777.204,13)
4.2) Devedores e Duvidosos (812.848,20) (55.290,65)
4.3) Contingências (1.116.976,20) 709.224,80
5 - Valor Líquido Produzido pela Entidade (3-4) 13.504.315,24 14.437.144,90
6 - Valor Recebido em Transferência 2.402.285,21 1.829.982,32
6.1) Receitas financeiras 2.402.285,21 1.829.982,32
7 - Valor Total a Distribuir (5+6) 15.906.600,45 16.267.127,22
8 - Distribuição do Valor Adicionado
8.1) Pessoal e encargos 10.428.702,58 9.280.823,37
8.2) Impostos, taxas e contribuições 91.562,99 78.439,32
8.3) Juros, demais despesas financeiras 41.187,83 41.415,87
8.4) Gratuidades Educação e Assistência Social 4.751.898,35 3.602.110,65
8.5) Superávit / (déficit) do exercício 593.248,70 3.264.338,01
8 - Total Valor Distribuido (igual ao item 7) 15.906.600,45 16.267.127,22

continua ...
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Com o crescimento 

da importância do 

mercado de transporte 

e da tecnologia dentro 

da sociedade, as 

empresas do setor se 

viram na necessidade 

de modifi car o modelo 

tradicional de atuação 

rapidamente

Aquelas que não obser-
varam essa mudança 
sofreram com o mo-

mento instável da economia e 
com a baixa da demanda dos 
clientes, muitas tiveram que 
cortar gastos e se colocar de 
outra forma dentro do seg-
mento. Um dos movimentos 
que o mercado precisou inserir 
dentro de sua nova realidade é 
a de compartilhamento. 

Em outras áreas já é bastante 
comum o ato de “share”, isso 
acontece nas redes sociais, 
com seus carros, objetos de 
casa e até com suas próprias 
residências. Atualmente o 
mercado de transportes tem 
como ativos compartilháveis 
as duas pontas: as cargas e os 
caminhoneiros. 

No primeiro caso, temos que 
deixar claro que é o compar-
tilhamento do frete, ou seja, 
você colocaria sua carga junto 
com outras, sem a necessidade 
de um transporte exclusivo 
ou uma carga lotação. Esse 
modelo fracionado é bastante 

interessante, pois é o começo 
de uma economia muito ex-
pressiva. O que se deve levar 
em consideração é que o tempo 
do frete pode ser maior, caso 
exista um planejamento, isso 
não será um empecilho. 

O segundo caso é bastante 
simples e complementar ao de 
compartilhamento de cargas. 
Nesse caso o transporte pode 
ser feito até para aqueles que 
possuem cargas fechadas, pois 
imagine que o caminhão sai 
completo de São Paulo para 
Salvador, quando chegar a 
seu destino, ele pode retor-
nar cheio com outra carga, 
o caminhão é o mesmo, os 
embarcadores podem ou não 
se conhecer, mas a economia 
aconteceu, além do ganho do 
caminhoneiro. É uma atuação 
onde todos ganham. 

A tecnologia, assim como 
nas outras possibilidades de 
compartilhamento, é essencial. 
Onde já existem plataformas e 
alternativas que permitem esse 
tipo de “comunicação”, isso faz 
com que o mercado se torne 
mais competitivo, fazendo com 
que toda a cadeia seja atingida 
pela economia, agilidade e 
inovação desse novo modelo 
de negócio. O mercado precisa 
entender que há novas possibi-
lidades, novidades e que para 
crescer precisa se atualizar 
constantemente. 

(*) - É CEO e Fundador da CargoX 
(www.cargox.com.br).

Economia compartilhada: 
o futuro do transporte 

rodoviário
Federico Vega (*)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2015 e 2016 - Valores em R$

JGCG Participações S/A
CNPJ 05.502.264/0001-67

Demonstrações Financeiras

Ativo 2015 2016
Caixa e Bancos  1,00  1,00
Aplicações Financeiras  3.169,50  3.513.195,24
Contas a Receber  4.909,54  11.909,54
Adiantamentos/Outras Contas a Receber  1.683.542,56  150.000,00
Impostos a Recuperar  55.333,53  2.764,30
Circulante  1.746.956,13  3.677.870,08
C/C Acionista  887.684,47  887.684,47
Imobilizado  1.304.049,45  768.016,85
(-) Depreciações Acumuladas  (508.460,26)  (369.231,34)
Imobilizado Líquido  795.589,19  398.785,51
Não Circulante  1.683.273,66  1.286.469,98
Total do Ativo  3.430.229,79  4.964.340,06

Passivo 2015 2016
Obrigações Fiscais  -  425,84
Outras Contas a Pagar  1.206.600,00  1.043.600,00
Imposto de Renda / Contribuição Social  -  251.719,38
Circulante  1.206.600,00  1.295.745,22
Capital Social  2.504.751,00  2.504.751,00
Reservas de Lucros  -  58.192,19
Reserva de Retenção de Lucros -  1.105.651,65
Lucros (Prejuizos) Acumulados  (281.121,21)  -
Patrimônio Líquido  2.223.629,79  3.668.594,84

Total do Passivo  3.430.229,79  4.964.340,06

Demonstrações dos Fluxos de Caixas
Para os Exercícios findos em 2015 e 2016

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2015 2016
Lucro Líquido  (159.938,43)  1.444.965,05
Depreciação e Amortização  40.467,24  36.610,84
Resultado na Venda de Ativo Imobilizado  -  (2.049.807,16)
(Aumento)/Redução em Contas a Receber  8.206,96  (7.000,00)
(Aumento)/Redução nos Impostos a Recuperar  (2.127,32)  52.569,23
(Aumento)/Redução em Outros Adiantamentos 111.751,75  1.533.542,56
(Aumento)/Redução em Despesas Antecipadas  3.888,44  -
Aumento/(Redução) em Impostos a Recolher  (291,92)  425,84
Aumento/(Redução) em Outras Contas a Pagar  -  (163.000,00)
Aumento/(Redução) em Imposto de Renda e
Contribuição Social  -  251.719,38

 Disponibilidades Líquidas Geradas pelas
Atividades Operacionais  1.956,72  1.100.025,74

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Venda de Imobilizado  -  2.410.000,00
Disponibilidades Líquidas Aplicadas nas
Atividades de Investimentos  -  2.410.000,00

Aumento (Redução) do Caixa e Equivalente
de Caixa  1.956,72  3.510.025,74

Demonstração da Variação do Caixa e
Equivalente de Caixa

No Início do Período  1.213,78  3.170,50
No Fim do Período  3.170,50  3.513.196,24
Aumento (Redução) do Caixa e
Equivalente de Caixa  1.956,72  3.510.025,74

Frederico de Toledo Gottheiner - CPF 369.657.798-70 Roberto Sobreira de Oliveira - Contador-CRC-SP1SP195.425/O-3 - CPF 061.385.658-94

Demonstração das  Mutações do Patrimônio Líquido
Descrição Reserva de Total Lucros Total Patrimônio

Capital Reservas de Lucros Retenção de Lucros Acumulados Líquido
Saldo em 31.12.14- R$  2.504.751,00  - -  (121.182,78)  2.383.568,22
Lucro (Prejuízo) do Exercício - - -  (159.938,43)  (159.938,43)
Saldo em 31.12.15- R$  2.504.751,00  -  -  (281.121,21)  2.223.629,79
Lucro (Prejuízo) do Exercício - - -  1.444.965,05  1.444.965,05
Reserva de Lucros -  58.192,19 -  (58.192,19)  - 
Reserva de Retenção de Lucros - -  1.105.651,65  (1.105.651,65) -
Saldo em 31.12.16 - R$  2.504.751,00  58.192,19  1.105.651,65  -  3.668.594,84

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para os Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2016 - (Expressas em Reais)

1. Contexto Operacional: A sociedade tem por objeto social a prestação
de serviços de consultoria em geral, a gestão de bens próprios, bem como
a participação em sociedades, negócios e empreendimentos de qualquer
natureza, como sócia, acionista, quotista, participante e empreendedora. 2.
Apresentação das demonstrações contábeis: as presentes demonstra-
ções estão expressas em reais e foram elaboradas de acordo com as práti-
cas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações (Lei nº
6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, alterada pela Lei nº 11.638/07, de
28 de dezembro de 2007). 3. Sumário das principais práticas contábeis:
a-) Competência: O regime de competência é observado para registrar as
receitas e despesas do exercício. b-) Aplicações Financeiras: Registradas
pelo custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do encerra-
mento do exercício. c-) Demais ativos e realizáveis a longo prazo: Os de-
mais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo são demonstrados aos

valores de custo ou realização, incluindo, quando aplicável, atualização
monetária. d-) Imobilizado: É registrado ao custo de aquisição, deduzido da
depreciação acumulada. A depreciação do exercício é calculada pelo mé-
todo linear de acordo com a vida útil dos bens. e-) Demais passivos
circulantes e exigíveis a longo prazo: Os demais passivos circulantes e
exigíveis a longo prazo são demonstrados pelos valores conhecidos ou
exigíveis, acrescidos, quando aplicável dos respectivos encargos e varia-
ções monetárias. f-) Apuração do resultado: O resultado é apurado pelo
regime contábil da competência. g-) Lucro (Prejuízo) por ação: O lucro
(prejuízo) por ação foi calculado com base no número de ações na data do
balanço. 4. Patrimônio Líquido: a-) Capital social: O capital social da em-
presa em 31 de dezembro de 2016 está representado por 100 ações ordi-
nárias integralizadas.

Demonstração de Resultados para os Exercícios
Findos em 2015 e 2016 - Valores em Reais

Discriminação 2015 2016
Aluguéis  57.335,24  90.414,48
Receita Operacional Bruta  57.335,24  90.414,48
 Impostos s/Receita Operacional Bruta  (5.303,52)  (8.363,43)
Deduções da Receita Bruta  (5.303,52)  (8.363,43)
Receita Operacional Líquida  52.031,72  82.051,05
Lucro Bruto  52.031,72  82.051,05
 Despesas Administrativas  (211.762,20)  (240.011,47)
 Outras Receitas (Despesas) Operacionais  1.003,81 2.049.807,16
Despesas Operacionais  (210.758,39) 1.809.795,69
 Receita (Despesa) financeira Líquida  (1.211,76)  (27.063,21)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais  (1.211,76)  (27.063,21)
Lucro(Prejuízo)Líquido Antes dos Impostos (159.938,43) 1.864.783,53
Imposto de Renda/Contribuição Social  -  (419.818,48)
Lucro (Prejuizo) Líquido do Exercício  (159.938,43) 1.444.965,05
Lucro (Prejuízo) por Ação  (1.599,38)  14.449,65

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para os Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2016 - (Expressas em Reais)

1. Contexto Operacional: A sociedade tem como objeto social único e ex-
clusivo a gestão de bens próprios, bem como a participação em socieda-
des, negócios e empreendimentos de qualquer natureza, como sócia, acio-
nista, quotista, participante e empreendedora. 2. Apresentação das de-
monstrações contábeis: as presentes demonstrações estão expressas
em reais e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76, de 15
de dezembro de 1976, alterada pela Lei nº 11.638/07, de 28 de dezembro
de 2.007). 3. Sumário das principais práticas contábeis: a) Competên-
cia: O regime de competência é observado para registrar as receitas e des-
pesas do exercício. b) Aplicações Financeiras: Registradas pelo custo,
acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do exer-

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2015 e 2016 - Valores em R$

AJTO Participações S/A
CNPJ 05.502.277/0001-36

Demonstrações Financeiras

Ativo 2015 2016
Caixa e Bancos  38,68  151,00
Aplicações Financeiras  55.632,40  130.811,50
Valores a Receber  1.835,72  11.768,10
Impostos a Recuperar  3.980,13  7.227,93
Adiantamentos  85.200,60  593,05
Circulante  146.687,53  150.551,58
Imobilizado  1.435.465,63  1.435.465,63
(-) Depreciações  (42.661,32)  (45.942,96)
Imobilizado Líquido  1.392.804,31  1.389.522,67
Não Circulante  1.392.804,31  1.389.522,67
Total do Ativo  1.539.491,84  1.540.074,25

Passivo 2015 2016
Obrigações Fiscais  1.427,26  1.616,71
Imposto de Renda / Contribuição Social  553,64  -
Outras Contas a Pagar  4.223,25  12.604,66
Circulante  6.204,15  14.221,37
Capital Social  1.536.000,00  1.536.000,00
Lucros (Prejuízos) Acumulados  (2.712,31)  (10.147,12)
Patrimônio Líquido  1.533.287,69  1.525.852,88

Total do Passivo  1.539.491,84  1.540.074,25
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Total Lucros Total
(Prejuízos) Patrimônio

Descrição Capital Acumulados  Líquido
Saldo em 31.12.14 - R$  1.536.000,00  (43.088,07)  1.492.911,93
Aproveitamento de Prejuízo - 24.637,90  24.637,90
Lucro (Prejuízo) do Exercício - 15.737,86  15.737,86
Saldo em 31.12.15 - R$  1.536.000,00  (2.712,31)  1.533.287,69
Lucro (Prejuízo) do Exercício  (7.434,81)  (7.434,81)
Saldo em 31.12.16 - R$  1.536.000,00  (10.147,12)  1.525.852,88

Demonstrações dos Fluxos de Caixas
para os Exercícios Findos em 2015 e 2016

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2015 2016
Lucro Líquido  15.737,86  (7.434,81)
Depreciação e Amortização  3.281,64  3.281,64
(Aumento) / Redução em Contas a Receber  (1.835,72)  (9.932,38)
(Aumento) / Redução nos Impostos a Recuperar  316,83  (3.247,80)
(Aumento) / Redução em Outros Adiantamentos  (32.311,40)  84.607,55
Aumento / (Redução) em Impostos a Recolher  541,52  189,45
Aumento / (Redução) em Outras Contas a Pagar  1.268,25  8.381,41
Aumento / (Redução) em Imposto de Renda e
Contribuição Social  553,64  (553,64)

Aproveitamento de Prejuízo  24.637,90 -
Disponibilidades Líquidas Geradas pelas
Atividades Operacionais  12.190,52  75.291,42

Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos
Aumento de Capital  -  -
Empréstimos de Sócios / Acionistas  (24.637,90)  -
Empréstimos de Bancos
Disponibilidades Líquidas Geradas pelas
Atividades de Financiamentos  (24.637,90)  -

Aumento (Redução) do Caixa e Equivalente
de Caixa  (12.447,38)  75.291,42

Demonstração da Variação do Caixa e
Equivalente de Caixa

No Início do Período  68.118,46  55.671,08
No Fim do Período  55.671,08  130.962,50
Aumento (Redução) do Caixa e
Equivalente de Caixa  (12.447,38)  75.291,42

Demonstração de Resultados
para os Exercícios findos em 2015 e 2016 - Valores em Reais

Discriminação 2015 2016
Aluguéis  110.904,20  121.844,00
Receita Operacional Bruta  110.904,20  121.844,00
Impostos s/Receita Operacional Bruta  (10.258,66)  (11.270,48)
Deduções da Receita Bruta  (10.258,66)  (11.270,48)
Receita Operacional Líquida  100.645,54  110.573,52
Lucro Bruto  100.645,54  110.573,52
Despesas Administrativas  (81.950,86)  (118.144,70)
Despesas Operacionais  (81.950,86)  (118.144,70)
Receita (Despesa) financeira Líquida  221,02  136,37
Outras Receitas (Despesas) Operacionais  221,02  136,37
Lucro (Prejuízo) Operacional  18.915,70  (7.434,81)
Lucro (Prejuízo) Líquido antes dos Impostos  18.915,70  (7.434,81)
Imposto de Renda/Contribuição Social  (3.177,84)  -
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  15.737,86  (7.434,81)
Lucro (Prejuízo) por Ação  157,38  (74,35)
cício. c) Demais ativos e realizáveis a longo prazo: Os demais ativos
circulantes e realizáveis a longo prazo são demonstrados aos valores de
custo ou realização, incluindo, quando aplicável, atualização monetária. d)
Imobilizado: É registrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação
acumulada. A depreciação do exercício é calculada pelo método linear de
acordo com a vida útil dos bens. e) Demais passivos circulantes e exigíveis

a longo prazo: Os demais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo
são demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos,
quando aplicável dos respectivos encargos e variações monetárias. f) Apu-
ração do resultado: O resultado é apurado pelo regime contábil da compe-
tência. g) Lucro (Prejuízo) por ação: O lucro (prejuízo) por ação foi calcula-
do com base no número de ações na data do balanço. 4. Patrimônio Líqui-
do: a-) Capital social: O capital social da empresa em 31 de dezembro de
2.016 está representado por 100 ações ordinárias integralizadas.
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Balanços Patrimoniais encerrados em 31 de Dezembro de 2015 e 2016 - Valores em R$

Gottheiner Participações S/A.
CNPJ 14.707.420/0001-17

Demonstrações Financeiras

Ativo 2015 2016
Caixa e Bancos 1,00 1,00
Aplicações Financeiras 1.217,25 314.653,25
Adiantamentos/Contas a Receber 779.328,00 3.272.769,21
Estoque de Imóveis 7.625.418,24 -
Impostos Recuperáveis 616,50 616,50
Circulante 8.406.580,99 3.588.039,96
Empresas Ligadas 1.517.147,53 2.051.526,87
Não Circulante 1.517.147,53 2.051.526,87
Total do Ativo 9.923.728,52 5.639.566,83

Passivo 2015 2016
Imposto de Renda / Contribuição Social 6,33 35.780,36
Circulante 6,33 74.000,36
Impostos Diferidos 1.677.023,91 -
Não Circulante 1.677.023,91 -
Capital Social 13.143.855,84 13.143.855,84
Prejuízos Acumulados (4.897.157,56) (7.578.289,37)
Patrimônio Líquido 8.246.698,28 5.565.566,47

Total do Passivo 9.923.728,52 5.639.566,83

Demonstração de Resultados
para os Exercícios Findos em 2015 e 2016 - Valores em Reais

Discriminação 2015 2016
Receitas - 3.733.906,00

Receita Operacional Bruta - 3.733.906,00
Impostos s/Receita Operacional Bruta - (136.287,57)

Deduções da Receita Bruta - (136.287,57)
Receita Operacional Líquida - 3.597.618,43
Custo dos Serviços Prestados
e Produtos Vendidos - (5.948.394,33)

Lucro Bruto - (2.350.775,90)
Despesas Administrativas (137.803,97) (186.479,17)

Despesas Operacionais (137.803,97) (186.479,17)
Receita (Despesa) financeira Líquida 2.315,26 (34.074,60)

Outras Receitas (Despesas) Operacionais 2.315,26 (34.074,60)
Lucro (Prejuízo) Líquido antes
dos Impostos (135.488,71) (2.571.329,67)

Imposto de Renda/Contribuição Social (603,27) (109.802,14)
Lucro (Prejuizo) Líquido do Exercício (136.091,98) (2.681.131,81)
Lucro (Prejuízo) por Ação (0,01) (0,15)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Total Total

Prejuízos Patrimônio
Descrição Capital Acumulados  Líquido
Saldo em 31.12.14 - R$ 13.143.855,84 (4.761.065,58) 8.382.790,26
Lucro (Prejuízo) do Exercício - (136.091,98) (136.091,98)
Saldo em 31.12.15 - R$ 13.143.855,84 (4.897.157,56) 8.246.698,28
Lucro (Prejuízo) do Exercício - (2.681.131,81) (2.681.131,81)
Saldo em 31.12.16 - R$ 13.143.855,84 (7.578.289,37) 5.565.566,47

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2015 2016
Lucro Líquido (136.091,98) (2.681.131,81)
(Aumento) / Redução nos Impostos
a Recuperar (386,92) -

(Aumento) / Redução em Outras Contas
a Receber 15.077,77 (3.027.820,55)

(Aumento) / Redução em Despesas
Antecipadas 8.880,14 -

Aumento / (Redução) em Impostos
a Recolher - 38.220,00

Aumento / (Redução) em Outras Contas
a Pagar - -

Aumento / (Redução) em Imposto
de Renda e Contribuição Social (34,81) 35.774,03

Disponibilidades Líquidas Geradas
pelas Atividades Operacionais (112.555,80) 313.436,00

Fluxos de Caixa das Atividades 2015 2016
de Investimento
Disponibilidades Líquidas Aplicadas
nas Atividades de Investimentos - -

Fluxos de Caixa das Atividades
de Financiamentos
Disponibilidades Líquidas Geradas
pelas Atividades de Financiamentos - -

Aumento (Redução) do Caixa
e Equivalente de Caixa (112.555,80) 313.436,00

Demonstração da Variação do Caixa
e Equivalente de Caixa
No Início do Período 113.774,05 1.218,25
No Fim do Período 1.218,25 314.654,25

Aumento (Redução) do Caixa
e Equivalente de Caixa (112.555,80) 313.436,00

Demonstrações dos Fluxos de Caixas para o Exercícios Findos em 2015 e 2016

1. Contexto Operacional: A Sociedade que tem por objeto social (i) o pla-
nejamento, desenvolvimento, administração e a exploração, por si ou por
terceiros, de empreendimentos imobiliários; e (ii) a participação em empre-
endimentos e no capital de outras sociedades comerciais ou civis, como
sócia ou acionista, no Brasil e/ou no exterior. 2. Apresentação das de-
monstrações contábeis: as presentes demonstrações estão expressas
em reais e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76, de 15

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2016 - (Expressas em Reais)
de dezembro de 1976, alterada pela Lei nº 11.638/07, de 28 de dezembro
de 2.007). 3. Sumário das principais práticas contábeis: a-) Competên-
cia: O regime de competência é observado para registrar as receitas e des-
pesas do exercício. b-) Demais ativos e realizáveis a longo prazo: Os de-
mais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo são demonstrados aos
valores de custo ou realização, incluindo, quando aplicável, atualização
monetária. c-) Demais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo: Os
demais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo são demonstrados

pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicável dos
respectivos encargos e variações monetárias. d-) Apuração do resultado: O
resultado é apurado pelo regime contábil da competência. e-) Lucro (Preju-
ízo) por ação: O lucro (prejuízo) por ação foi calculado com base no núme-
ro de ações na data do balanço. 4. Patrimônio Líquido: a-) Capital social:
O capital social da empresa em 31 de dezembro de 2.016 está representa-
do por 17.352.033 ações ordinárias integralizadas.
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A companhia aérea norte-
americana United Airlines 
foi envolvida em mais uma 
polêmica de proporções mun-
diais na terça-feira (25). Um 
coelho gigante, que se tornaria 
o maior do mundo em bre-
ve, morreu durante um voo 
entre o aeroporto londrino 
de Heathrow e o O’Hare de 
Chicago.

Simon tinha 91,5 centíme-
tros e tinha 10 meses. Ele é um 
dos fi lhotes do coelho Darius, 
o maior do mundo até hoje, 
que tinha 134,1cm. De acordo 
com um entrevista da criadora 
do coelho, a britânica Anette 
Edwards, ao jornal “The Sun”, 
ela está estudando um proces-
so contra a empresa. 

Em nota, a United informou 
que abriu uma investigação 
sobre a morte de Simon e que 
está “triste” com a ocorrência. 
“A segurança e o bem estar de 

todos os animais que viajam 
conosco é algo de extrema 
importância para a United 
Airlines e nosso time PetSafe”, 
escreveu a empresa em nota. 
Ainda de acordo com Edwar-
ds, o animal havia sido vendido 
e que seu futuro dono, que não 
teve a identidade divulgada, 
está “muito chateado” com o 
ocorrido.

“Eu envio coelhos para to-
das as partes do mundo e isso 
nunca aconteceu antes. Simon 
fez um check-up veterinário 
três horas antes de embarque 
e estava muito bem”, disse 
ainda a criadora. O caso de 
Simon ocorre semanas depois 
de funcionários da companhia 
aérea ter arrastado e retirado 
à força um passageiro de um 
voo que estava com exces-
so de pessoas, o chamado 
“overbooking” (ANSA/COM 
ANSA).

Coelho gigante morre 
em voo da United

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

À Diretoria da ABASE – Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional. São Paulo – SP. Opinião:
Examinamos as demonstrações contábeis da ABASE – Aliança Brasileira de Assistência Social e Educa-
cional, 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 contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ABASE – Aliança Brasileira de Assistência
Social e Educacional em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião:
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à ABASE
– Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional, 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: Demonstração do valor adicionado: A demonstração do valor adicionado (DVA) referen-
te ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, elaborada sob a responsabilidade da administração da ABASE
– Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional e apresentada como informação suplementar para
fins de IFRS foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demons-
trações contábeis da ABASE – Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional. Para a formação de
nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis e registros
contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no
Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, a demonstração do
valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos
nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Responsabilidade da administração pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de de-
monstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na
elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a
companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a adminis-
tração pretenda liquidar a ABASE – Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional, ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os
responsáveis pela administração da ABASE – Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contá-
beis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos
são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria con-
tendo 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 pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo, com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o prove-
niente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,

Juvânio Gonçalves Costa
Presidente

Paulo Henrique Pombo Canosa
Contador - CRC 1 SP 264.091/O-4

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 ABASE – Aliança Brasileira
de Assistência Social e Educacional. • 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 con-
cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria ob-
tidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a ABASE - Aliança
Brasileira de Assistência Social e Educacional, a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as
divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
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 iden-
tificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 19 de abril de 2017.

COKINOS & ASSOCIADOS
Auditores Independentes S/S Olivier Yon Legrand
CRC-2SP 15.753/O-0 CRC 1SP273560/0-4

O CAEF - Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais da ABASE - Aliança Brasileira de Assistência
Social e Educacional, havendo procedido ao exame ao Relatório de Atividades e do Balanço Patrimonial, da
Demonstração de Superávit do Exercício, da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, da Demons-
tração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado e das Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2016, com fundamento nos exames
efetuados o CAEF, no cumprimento de suas funções que lhe são atribuídas pelo artigo 88 de seu Estatuto Social,
é do parecer favorável que sejam aprovadas as referidas Demonstrações Contábeis.

Bauru, 03 de Março de 2017.
Luis Eduardo de Oliveira - C.A.E.F
Ricardo Riberio Calori - C.A.E.F
Cláudio Luis Ferreira - C.A.E.F

ABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL - ABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL - ABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL - ABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL - ABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL - CNPJ. 62.207.634/0001-77
...continuação

27. Projetos - Educação/Assistência Social
Projetos - Educação

Nº Nº Recurso
Projeto Cidade Descrição do Objetivo do Projeto Atend. Bolsas Aplicado
Colégio Marilia O ensino ministrado pelo Colégio Cristo Apoio e
Cristo - SP Rei convergiu para os fins mais amplos plantão
Rei da Educação Nacional, expressos na Lei pedagógico 50%

Federal nº 9.394/96, de 20 de dezembro ao Bolsista 30  - 25
de 1996 para, de forma articulada, Acompanhamento
oferecendo ao/a aluno/a uma educação Psicológico 9 522.648,00
equilibrada, visando: I - a sua formação Acompanhamento
de modo a desenvolver seus valores, sócio familiar 30
competências e habilidades básicas Auxílio material 100%
necessárias à integração de seu projeto didático 25 - 25
ao projeto da sociedade em que se situa; Auxílio
II - a sua preparação e orientação à alimentação 1
integração ao mundo em que vive, que
garantindo seu aprimoramento e
permitindo acompanhar as mudanças
que ocorreram no nosso tempo

Escola Marilia O ensino ministrado pela Escola Irmão Auxílio material
Irmão - SP Policarpo convergiu para os fins mais didático 236 100% 1.910.998,54
Policarpo amplos da Educação Nacional, expressos Auxílio Uniforme 236 - 236

na Lei Federal nº 9.394/96, de 20 de
dezembro de 1996 para, de forma
articulada, oferecendo ao/a estudante
uma educação equilibrada, visando:
I - a sua formação de modo a desenvolver
seus valores, competências e habilidades
básicas necessárias à integração de seu
projeto ao projeto da sociedade em que se
situa;II - a sua preparação e orientação à
integração ao mundo em que vive, que
garanta seu aprimoramento e permita
acompanhar as mudanças que ocorrem
no nosso tempo;III - ao desenvolvimento
das competências para continuar
aprendendo de forma autônoma e crítica,
em níveis mais complexos de estudos.

Total Aplicado em Projetos de Educação 286 2.433.646,54

Projetos - Assistência Social
Nº Gratu- Recurso

Projeto Cidade Descrição do Objetivo do Projeto Atend. idade Aplicado
Pronoama Campanha Este projeto atendeu crianças e adolescentes
 - Projeto -MG de famílias em situação de risco, de ambos os
Novo sexos, buscando espaço para que eles
Amanhã desenvolvessem suas potencialidades no

resgate da dignidade humana frente à
sociedade em que convivem. Acolher e
orientar crianças e adolescentes em situação
de risco, motivando-os e incluindo-as na
sociedade segundo cada realidade vivenciada.
Oferecer alimentação básica e reforçada para
que as crianças e adolescentes que frequentam
o projeto possam retornar para suas casas bem
alimentadas, felizes, bem como, para poderem
frequentar a escola com maior motivação e
disposição, reduzindo assim a evasão escolar. 200 100% 861.795,25

Centro Paraguaçu O Centro Social Juvenato é uma entidade de
Social -MG proteção social básica que oferece o serviço
Juvenato de convivência e fortalecimento de vínculos, para

crianças e adolescentes de 6 a 15 anos
proporcionando as mesmas um espaço que
resguarde seu direito e dignidade, por meio do
contra turno escolar, com atividades lúdicas,
culturais, educativas, esportivas, recreativas,
artesanais, musicais diariamente através de
oficinas que buscam o desenvolvimento da
expressão, motricidade, socialização, interação,
aprendizagem e sociabilidade. Baseado no
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e
normativas do Conselho Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente (CONANDA). 180 100% 887.633,54

Centro Ponta A Casa do Piá ofereceu o serviço de convivência
Social Grossa e fortalecimento de vínculos, para crianças e
Casa -PR adolescentes de 6 a 15 anos proporcionando as
do Piá crianças e adolescentes um espaço de

convivência, formação para a participação e
cidadania, desenvolvimento do protagonismo e
da autonomia das crianças e adolescentes, a
partir dos interesses, demandas e
potencialidades dessa faixa etária. 160 100% 568.823,02

Total Aplicado em Projetos de Assistência Social 540 100% 2.318.251,81

28. Isenção usufruída: Adiante, é apresentada a composição dos valores. A forma de contabilização está
descrita na nota 5-v.
Descrição                 2016
Inss Cota Patronal - GILRAT - Terceiros    2.468.359,15
Total 2.468.359,15
29. Voluntários: Atendendo à norma contábil “ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros aprovada pela
Resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade”, a entidade estimou e registrou os valores corres-
pondentes ao voluntariado ofertado pelos Irmãos do Sagrado Coração.
Descrição                 2016
Receita/Despesas com Voluntariado    1.250.407,34
Total 1.250.407,34
Esses valores são contabilizados no resultado da entidade e, como são mera demonstração, foram
lançados em conta de despesa em contrapartida a uma conta de receitas, não produzindo efeitos
finais. 30. Imunidade Tributária: A ABASE – Aliança Brasileira de Assistência Social e Educa-
cional é imune a incidência de impostos por força do art. 150. Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4º
e Artigo 195, parágrafo 7 da Constituição Federal de 5 de Outubro de 1988. A entidade é uma instituição
social sem fins lucrativos e econômicos, previsto no artigo 9º do CTN e por isso imune, usufrui das
seguintes características: • A Instituição é regida pela Constituição Federal; • A Imunidade não pode
ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional; • Não há fato gerador (nascimento da obriga-
ção tributária • Não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo. 31. Cobertura de Segu-
ros: A Entidade mantém cobertura de seguros para os seus bens móveis e imóveis, em montantes
julgados suficientes para cobrir eventuais sinistros.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2016.

Parecer do CAEF (Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais) Exercício 2016
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Engevix Engenharia e Projetos S.A.
CNPJ/MF nº 00.103.582/0001-31

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Relatório de Administração

Demonstrações do Resultado 
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)Ativo Nota    2016    2015

Circulante     315.363    362.049
Caixa e equivalentes de caixa 6 3.660 11.737
Contas a receber de clientes 7 138.495 125.128
Estoques  – 3.069
Tributos a recuperar 8 77.715 129.570
Tributos diferidos 9 20.352 –
Dividendos pagos antecipadamente  – 70.000
Outros ativos  75.141 22.545
Não Circulante
Conta corrente entre empresas 10 341.864 233.606
Tributos diferidos 9 214.030 234.382
Depósitos judiciais     15.435    9.354
        571.329    477.342
Investimentos 11 919.267 12.074
Imobilizado, líquido 12 14.850 18.957
Intangível 13    3.628    6.301
     937.745 37.332

            
Total do ativo     1.824.437    876.723

Passivo e Patrimônio Líquido Nota    2016    2015
Circulante     208.799    239.944
Empréstimos e financiamentos 14 127.079 113.171
Fornecedores  29.608 48.699
Obrigações sociais e trabalhistas 16 25.592 35.222
Obrigações tributárias 17 18.576 27.724
Consórcios 18 6.067 7.458
Outros passivos     1.877    7.670
Não Circulante     372.375    196.742
Empréstimos e financiamentos 14 7.868 9.281
Conta corrente entre empresas 10 320.694 148.678
Obrigações tributárias 17 12.027 19.014
Provisões para contingências 19 31.385 19.257
Provisão para perda em investimentos 11 381 485
Outros passivos     20    27
Patrimônio Líquido 20    1.243.263    440.037
Capital social  564.000 564.000
Ágio na subscrição de ações  908.853 –
Ajuste de avaliação patrimonial  10.078 12.888
Prejuízos acumulados  (459.668) (356.851)
Adiantamento para futuro aumento de capital     220.000    220.000
Total do passivo e patrimônio líquido     1.824.437    876.723

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Srs. Acionistas: Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2016 e 2015. Barueri, 26 de abril de 2017. A Diretoria

    Nota   2016   2015
Receita bruta de serviços prestados  153.030 400.194
Impostos incidentes sobre receitas 
 de serviços    (16.750)  (38.620)
Receita operacional líquida 21   136.280   361.574
Custos operacionais 22   (107.510)  (235.699)
Lucro Bruto    28.770   125.875
Despesas operacionais
Despesas administrativas e gerais 23 (77.274) (63.581)
Equivalência patrimonial 11 1.046 467
Amortização/Depreciação  (5.462) (7.286)
Outras Receitas/Despesas Operacionais    (52)  (1.512)
Lucro (prejuízo) operacional antes do 
 resultado financeiro    (52.972)  53.963
Receitas financeiras 24 7.327 3.797
Despesas financeiras 24   (57.172)  (72.655)
Prejuízo antes do IRPJ e CSLL  (102.817) (14.895)
IRPJ e CSLL – corrente 25 – –
IRPJ e CSLL – diferido 25     –     111.428
Prejuízo líquido do exercício      (102.817)    96.533
Quantidade de ações integralizadas  101.448.845 101.448.845
Lucro (prejuízo) líquido por ação (em R$)  (0,10) 0,10

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

1. Contexto operacional – (i) Objetivo social: A Engevix Engenharia e Pro-
jetos S.A. (anteriormente denominada de Engevix Engenharia S.A.), (“Enge-
vix” ou “Companhia”), com sede social na Alameda Araguaia, nº 3.571, na 
cidade de Barueri, no estado de São Paulo, foi constituída em 09/03/1965 e 
tem como objeto social e atividade preponderante a prestação de serviços 
de engenharia consultiva e de empreitada integral nos setores de energia 
elétrica, óleo e gás, transportes, saneamento básico e indústrias de base, 
sendo responsável pela elaboração de projetos, integração e gerenciamento 
de empreendimentos, construção civil e montagem industrial em geral e a 
participação em outras sociedades empresariais ou civis. A Companhia pos-
sui como controlador final a Nova Engevix Participações S.A. (anteriormente 
denominada de Jackson Empreendimentos S.A.), e atua de maneira inte-
grada com as diversas empresas do grupo na prospecção, desenvolvimento, 
implantação e operação de novos negócios ligados aos seguimentos de 
construção civil, óleo e gás e geração de energia. As atividades envolvem o 
constante desenvolvimento de novos projetos. As operações da Engevix são 
conduzidas no contexto de um conjunto de empresas que atuam integra-
damente, e certas operações têm a coparticipação ou a intermediação de 
partes relacionadas. O benefício dessas operações e os custos da estrutura 
operacional e administrativa, observada a praticabilidade da atribuição, são 
absorvidos em conjunto ou individualmente. (ii) Alteração do razão social 
da Companhia: Em Assembleia Geral Extraordinária, de 02/12/2016, com 
registro na Junta Comercial de São Paulo em 12/12/2016, a denominação 
social da Companhia passou a ser denominada de Engevix Engenharia e 
Projetos S.A.. E da controladora Jackson Empreendimentos S.A. passou a 
ser Nova Engevix Participações S.A. (iii) Alteração da data do exercício 
social da Companhia: Em Assembleia Geral Extraordinária, de 02/12/2016, 
com registro na Junta Comercial de São Paulo em 12/12/2016, foi alterado o 
início e o encerramento do exercício social da Companhia. O exercício social 
passou a ter início em 1º de janeiro e encerramento em 31 de dezembro de 
cada ano. (iv) Transferência de controle acionário: Conforme o Contrato 
de Compra e Venda de Ações, datado de 15 de setembro de 2016, o Grupo 
Engevix que era controlado por três acionistas que detinham participação 
de um terço cada, passou a ser controlado pelo acionista José Antunes 
Sobrinho. Tal instrumento envolve negociação referente à transferência, em 
favor deste acionista, da totalidade das ações que os srs. Cristiano Kok e 
Gerson de Mello Almada detêm, de forma direta ou indireta, na Companhia, 
de modo que o único acionista passe a deter a integralidade das ações da 
Companhia e passe a isoladamente gerir pessoalmente ou por meio da(s) 
pessoa(s) por ele indicada(s), a Companhia e todas suas controladas/coli-
gadas e ativos e passivos. (v) Entidades controladas e controladas em 
conjunto pela Engevix: A Companhia possui participações societárias em 
empresas controladas, as quais estão apresentadas e registradas na rubrica 
de “Investimentos”. Segue abaixo a composição dessas participações socie-
tárias:
    Participação societária (%)
Empresas                     2016     2015
Engevix Mexicana S.A. de CV 100 100
Engevix Engenharia S.A. – Costa Rica (a) – 100
Engevix Engenharia S.A. – Peru 100 100
Engevix Engenharia México S.A. de CV 100 50
Engevix Engenharia S.A. – Equador 100 100
Engevix Engenharia S.A. – Colômbia 100 100
Engevix Engenharia S.A. – Panamá 100 100
Rio Formoso II Fundo de Investimento em Direitos 
 Créditorios Não-Padronizados Multissetorial NP (b)  90,81 –
(a) Em 22/07/2016, a Companhia decidiu pelo encerramento das atividades 
da sucursal na República da Costa Rica, conforme ata registrada na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo em 03/10/2016. (b) Em 24/08/2016, a 
Companhia subscreveu junto ao emissor Rio Formoso II Fundo de Inves-
timento em Direitos Creditórios Não Padronizados Multissetorial NP, os 
direitos creditórios do: procedimento arbitral nº 79/2014/SEC3 em trâmite 
perante o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-
-Canadá como parte requerente o Consórcio Rnest O. C. Edificações; dos 
processos nº 1014321-57.2013.8.24.0023 e 0896149-59.2013.8.24.0023 
junto a 2ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis-SC – contra a Centrais 
Elétricas S/A – ELETROSUL; do processo nº 0333444-48.2014.8.24.0023 
junto a 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Florianópolis-SC – 
contra a Centrais Elétricas S/A – ELETROSUL; do processo nº 0851684-
62.2013.8.24.0023 junto a 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Flo-
rianópolis-SC – contra a Centrais Elétricas S/A – ELETROSUL; do processo 
nº 00459115-88.2014.8.19.0001 junto a 48ª Vara Cível da Comarca do Rio 
de janeiro-RJ; e do processo nº 0002250-92.2015.8.19.0018 junto a 2ª Vara 
Cível da Comarca de Macaé-RJ. O montante de valores envolvidos totaliza 
R$ 1.000.658. Os direitos creditórios são compostos conforme demonstra-
dos abaixo:  Valor corrigido
Cliente            Valor da Causa     até agosto de 2016
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás 181.528 200.967
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás 666.948 666.948
Furnas Centrais Elétricas S.A. 24.949 32.850
Eletrosul Centrais Elétricas S.A. 6.118 10.449
Eletrosul Centrais Elétricas S.A. 3.402 5.546
Eletrosul Centrais Elétricas S.A. 6.328 10.393
Eletrosul Centrais Elétricas S.A.     54.887     73.505
    944.160 1.000.658
(vi) Participação em consórcios: A Companhia participa do desenvolvi-
mento de empreendimentos e obras em conjunto com outros parceiros de 
negócio, mediante a formação de consórcios. A estrutura de administra-
ção desses empreendimentos e a gerência de caixa são centralizadas na 
empresa líder, ou em estrutura própria, constituída para esta finalidade. Em 
ambos os casos sob a monitoria da empresa líder, que também acompa-
nha o desenvolvimento das obras e os orçamentos. Assim, a empresa líder 
do consórcio tem a responsabilidade de assegurar que as aplicações de 
recursos necessários sejam feitas e alocadas de acordo com o planejado. 
As origens e aplicações de recursos dos consórcios estão refletidas nos 
saldos de ativos e passivos, respeitando os respectivos percentuais de par-
ticipação. Os ativos, passivos, ganhos e perdas decorrentes da participação 
da Companhia em consórcios, nos quais o controle é compartilhado, são 
reconhecidos, linha a linha, na proporção das participações da Companhia. 
Os valores referentes aos seus aportes financeiros são demonstrados no 
ativo quando superiores aos seus saldos de participação, caso contrário são 
apresentados no passivo. Os saldos contábeis dos consórcios são inclusos 
nas demonstrações financeiras da Companhia por meio de consolidação 
proporcional com as eliminações das transações intercompany. As práticas 
contábeis dos consórcios estão em linha com as adotadas pela Companhia.
Os principais consórcios com participação da Companhia são:
     Participação (%)
Consórcios                    2016     2015
Consórcio Construtor São Domingos 99,99 99,99
Consórcio Rnest O. C Edificações 99 99
Consórcio Integração 50 50
Consórcio Engevix – UFC Supervisor Metrô – Salvador 60 60
Consorcio Supervisor Tamoios ET 65 65
Consórcio Ferroviário EA 60 60
Consórcio Construtor MGE – CCM 50 50
Consórcio Construtor Minuano 50 50
Consórcio Integradora URC – Engevix/Niplan/NM 38 38
Consórcio Encalso- Engevix- Kallas 40 40
Consórcio Rodobahia Construction 30 30
Consórcio SPE-UDAV 20 20
Consórcio Gestor Edificações Bahia 70 –
Consórcio Linha 13 – EE 70 –
Consórcio Gestor Manejo de Águas Bahia 70 –
2. Apresentação das demonstrações financeiras e resumo das princi-
pais práticas contábeis – 2.1. Base de apresentação: a. Resumo das 
principais práticas contábeis: As políticas e práticas contábeis descritas 
em detalhes abaixo foram aplicadas de maneira consistente na Companhia, 
nas empresas controladas e nos consórcios ao qual possuem participação 
para os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras. b. 
Base de apresentação: As demonstrações financeiras foram elaboradas e 
estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, 
pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). As demonstrações financeiras requerem o uso de cer-
tas estimativas contábeis e o julgamento por parte da Administração da 
Companhia no processo de aplicação de suas práticas contábeis. As princi-
pais áreas, bem como as premissas e estimativas significativas estão apre-
sentadas na nota explicativa nº 3. c. Base de Mensuração: As demonstra-
ções financeiras foram elaboradas com base no custo histórico com exce-
ção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do 
resultado, os quais foram reconhecidos pelo valor justo. 2.2. Conversão de 
moeda estrangeira: a. Moeda funcional e de apresentação das demons-
trações financeiras: Essas demonstrações financeiras são apresentadas 
em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações 
financeiras apresentadas estão em milhares de Real e foram arredondadas 
para o valor mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. b. Tran-
sações em moeda estrangeira: Transações em moeda estrangeira são 
convertidas para as respectivas moedas funcionais da Companhia utilizando 
as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os saldos das con-
tas de balanço são convertidos pela taxa de câmbio vigente nas datas dos 
balanços. Os ganhos e as perdas de variação cambial resultantes da liqui-
dação dessas transações e da conversão de ativos e passivos monetários 
denominados em moeda estrangeira são reconhecidos no resultado do 
exercício, nas rubricas “Receitas financeiras” e “Despesas financeiras”. c. 
Empresas controladas com moeda funcional diferente da Companhia: 
As movimentações de ativos e passivos de operações no exterior são con-
vertidas para Real à taxa de câmbio média mensal, que se aproxima da taxa 
de câmbio vigente na data das correspondentes transações. O balanço 
patrimonial é convertido para reais às taxas de câmbio do encerramento de 
cada exercício. Os efeitos das variações da taxa de câmbio resultantes des-
sas conversões são apresentados sob a rubrica Ajuste de Avaliação Patri-
monial no Patrimônio Líquido. 2.3. Instrumentos financeiros: (i) Ativos 
financeiros: Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo seu valor 
justo quando a Companhia assume direitos contratuais de receber caixa ou 
ativos financeiros de contratos nos quais são parte. Ativos financeiros são 
desreconhecidos quando os direitos de receber fluxo de caixa do ativo finan-
ceiro expiram ou foram transferidos substancialmente todos os riscos e 
benefícios para terceiros, ou não transfere e reteve substancialmente todos 
os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transferiu o controle sobre o 
ativo. Reconhecimento inicial e mensuração: Os ativos financeiros, no 
reconhecimento inicial, são classificados como: mensurados ao valor justo 
por meio do resultado, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. 
A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros 
foram adquiridos. Os ativos financeiros são inicialmente reconhecidos e 
mensurados pelo valor justo por meio do resultado e os custos de transação 
debitados ao resultado do exercício. Os empréstimos e recebíveis são con-
tabilizados pelo custo amortizado. As compras ou vendas de ativos financei-
ros que exijam entrega de ativos dentro de um prazo definido por regula-
mento ou convenção no mercado (negociações em condições normais) são 
reconhecidas na data da negociação, isto é, na data em que a Companhia 
se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros da Com-
panhia incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes 
e contas a receber de partes relacionadas. Mensuração subsequente: Ati-
vos financeiros ao valor justo por meio do resultado: Os ativos financeiros ao 
valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para nego-
ciação, ou seja, designado como tal no momento do reconhecimento inicial. 
Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, principal-
mente, para fins de venda no curto prazo. Os custos da transação são reco-
nhecidos no resultado conforme incorridos. Empréstimos e recebíveis: Os 
empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com paga-
mentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. 
Esses ativos são mensurados inicialmente pelo valor justo acrescido de 
qualquer custo de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os 
empréstimos e recebíveis são mantidos pelo custo amortizado utilizando o 
método dos juros efetivos. São apresentados como ativo circulante, exceto 
aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emis-
são do balanço (estes são classificados como ativos não circulantes). Ativos 
financeiros disponíveis para venda: Os ativos financeiros disponíveis para 
venda são aqueles ativos financeiros não derivativos que são designados 
como disponíveis para venda ou que não são classificados em nenhuma das 
categorias anteriores. As variações no valor justo de títulos monetários, 
denominados em moeda estrangeira e classificados como disponíveis para 
venda, são divididas entre as diferenças de conversão resultantes das varia-

ções no custo amortizado do título e outras variações no valor contábil do 
título. As variações cambiais de títulos monetários são reconhecidas no 
resultado. As variações cambiais de títulos não monetários são reconheci-
das no patrimônio. As variações no valor justo de títulos monetários e não 
monetários, classificados como disponíveis para venda, são reconhecidas 
no patrimônio. Quando os títulos classificados como disponíveis para venda 
são vendidos ou sofrem perda (impairment), os ajustes acumulados do valor 
justo, reconhecidos no patrimônio, são incluídos na demonstração do resul-
tado como “Receitas e despesas financeiras”. Os juros de títulos disponíveis 
para venda, calculados pelo método da taxa efetiva de juros, são reconheci-
dos na demonstração do resultado como parte de outras receitas. Desreco-
nhecimento de ativos financeiros: Um ativo financeiro é desreconhecido 
(baixado) quando, e apenas quando: • os direitos de receber fluxos de caixa 
de ativo financeiro expiram; • a Companhia transfere os direitos de receber 
fluxos de caixa do ativo financeiro; • a Companhia transfere substancial-
mente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo; ou • a Companhia não 
transfere nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios relativos 
ao ativo, mas transferiu o controle sobre o ativo. Redução do valor recupe-
rável de ativos financeiros: A Companhia avalia na data de cada balanço 
se há alguma evidência objetiva que determine se o ativo ou grupo de ativos 
financeiros está registrado por valor acima de seu valor recuperável. A redu-
ção do valor recuperável de um ativo ou grupo de ativos financeiros é consi-
derada apenas, e tão somente, se houver evidências objetivas resultantes 
de um ou mais eventos ocorridos que tenham ocorrido depois do reconheci-
mento inicial do ativo, e tenha impacto no fluxo de caixa futuro estimado do 
ativo ou grupo de ativos financeiros, os quais podem ser estimados com 
segurança. O valor da redução é mensurado como a diferença entre o valor 
contábil dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados 
(excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos) descon-
tados à taxa de juros em vigor original dos ativos financeiros. O valor contá-
bil do ativo é reduzido por meio do uso de uma provisão, e o valor da perda 
é reconhecido na demonstração do resultado do exercício. A receita de juros 
é registrada nas demonstrações financeiras como parte das receitas finan-
ceiras. No caso de empréstimos ou investimentos mantidos até o venci-
mento com taxa de juros variável, a Companhia mensura a não recuperação 
com base no valor justo do instrumento adotando um preço de mercado 
observável. Se, em período subsequente, o valor da perda por não recupe-
ração se reduzir e a redução puder ser associada objetivamente a um 
evento ocorrido após o reconhecimento da provisão (tal como uma melhora 
da classificação de crédito do devedor), a reversão da perda por desvalori-
zação reconhecida anteriormente é reconhecida na demonstração do resul-
tado do exercício. Se uma baixa for recuperada posteriormente, a recupera-
ção é também reconhecida na demonstração do resultado do exercício. (ii) 
Passivos financeiros: A Companhia define a classificação de seus passi-
vos financeiros quando do reconhecimento inicial. Todos os passivos finan-
ceiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e, no caso de emprés-
timos e financiamentos, são acrescidos do custo da transação diretamente 
relacionado. Os passivos financeiros da Companhia incluem fornecedores, 
empréstimos e financiamentos. Mensuração subsequente: Após o reco-
nhecimento inicial, a Companhia deve mensurar todos os passivos financei-
ros pelo custo amortizado usando o método dos juros efetivos. Os ganhos e 
perdas são reconhecidos na demonstração do resultado do exercício 
quando da baixa dos passivos, bem como durante o processo de amortiza-
ção segundo o método da taxa de juros efetiva. Desreconhecimento de 
passivos financeiros: Um passivo financeiro é desreconhecido (baixado) 
quando a obrigação for retirada, cancelada ou expirada. Quando um passivo 
financeiro existente é substituído por outro do mesmo credor, mediante ter-
mos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente são 
substancialmente alterados, tal substituição ou alteração é tratada como 
baixa do passivo original e reconhecimento de um novo passivo, e a dife-
rença entre os respectivos valores contábeis é reconhecida no resultado do 
exercício. (iii) Compensação de instrumentos financeiros: Ativos e passi-
vos financeiros são compensados e apresentados líquidos nas demonstra-
ções financeiras se, e somente se, houver um direito legal corrente e execu-
tável de compensar os montantes reconhecidos e se houver a intenção de 
compensação, ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 
2.4. Caixa e equivalentes de caixa: Incluem caixa, saldos positivos em 
conta corrente movimento, aplicações financeiras pós-fixadas resgatáveis a 
qualquer momento, com risco insignificante de mudança de seu valor de 
mercado e sem penalidades. As aplicações financeiras são registradas ao 
valor de custo, acrescido dos rendimentos proporcionalmente auferidos até 
as datas de encerramento. 2.5. Contas a receber de clientes: O contas a 
receber é composto por valores efetivos faturados e por serviços executados 
a faturar referentes às medições realizadas e aprovadas pelos entes contra-
tantes até a data do balanço. O faturamento é registrado pelo valor bruto, 
incluindo os respectivos tributos diretos de responsabilidade tributária da 
Companhia, menos os tributos retidos na fonte, os quais são considerados 
créditos tributários. Os serviços executados a faturar referem-se às medi-
ções de projetos que serão faturadas mediante emissão futura das notas 
fiscais e são registradas pelo seu valor a ser faturado, incluindo os respecti-
vos impostos diretos de responsabilidade tributária da Companhia, menos 
os impostos retidos na fonte, os quais são considerados créditos tributários. 
2.6. Depósito judicial: Os valores do depósito judicial referem-se a quantias 
depositadas e mantidas em juízo até a resolução das questões legais rela-
cionadas. 2.7. Investimentos em controladas: Os investimentos em 
empresas controladas são registrados e avaliados pelo método de equiva-
lência patrimonial, reconhecido no resultado do exercício como receita (ou 
despesa) operacional. Para efeitos do cálculo da equivalência patrimonial, 
ganhos não realizados entre a Companhia e suas controladas são elimina-
dos, quando aplicável, na medida da participação da Companhia; perdas 
não realizadas também são eliminadas, a menos que a transação forneça 
evidências de perda permanente (impairment) do ativo transferido. Quando 
necessário, as práticas contábeis das controladas são alteradas para garan-
tir consistência com as práticas adotadas pela Companhia. Quando a parti-
cipação da Companhia nas perdas acumuladas das controladas iguala ou 
ultrapassa o valor do investimento, não são reconhecidas perdas adicionais, 
a menos que tenha assumido obrigações ou efetuado pagamentos em 
nome dessas sociedades. Nestes casos, a participação nas perdas acumu-
ladas é registrada na conta “Provisão para perdas em investimento”. Contro-
ladas em conjunto são aquelas nas quais o controle é exercido conjunta-
mente pela Companhia e por um ou mais sócios, situação em que as deci-
sões sobre políticas financeiras e operacionais estratégicas relacionadas às 
atividades da entidade requerem a aprovação de todas as partes que com-
partilham o controle. Os investimentos em empresas com controle compar-
tilhado são reconhecidos pelo método de equivalência patrimonial, desde a 
data em que o controle conjunto é adquirido ou constituído. 2.8. Ágio: O ágio 
é mensurado ao custo, deduzidas de eventuais perdas por não recuperação. 
2.9. Imobilizado: 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 per-
das, quando ocorrem, na alienação de um item do imobilizado são apurados 
pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor con-
tábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas 
(despesas) no resultado. A depreciação é calculada sobre o valor depreciá-
vel, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido 
do valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no 
método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um 
item do imobilizado, já que esse método é o que reflete o padrão de con-
sumo de benefícios econômicos incorporados no ativo. 2.10. Arrendamen-
tos: Ativos mantidos pela Companhia sob arrendamentos que transferem 
substancialmente para a Companhia os riscos e benefícios de propriedade 
inerentes à propriedade de um ativo. Os ativos são reconhecidos pelo valor 
justo ou pelo valor presente dos pagamentos mínimos previstos em contrato, 
dos dois o menor. Os encargos financeiros são apropriados ao resultado ao 
longo do contrato, e são depreciados pelas taxas aplicáveis. 2.11. Intangí-
vel: Ativo intangível refere-se aos gastos com a implantação do ERP e 
licença de uso de software com vida útil definido e mensurado pelo custo, 
deduzido da amortização acumulada e das perdas por redução ao valor 
recuperável (impairment) acumuladas. Amortização é calculada sobre o 
custo do ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. 
E, é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação 
às vidas úteis estimadas de ativos intangíveis, a partir da data em que estes 
estão disponíveis para uso. As vidas úteis estimadas para os períodos cor-
rentes e comparativos são de 5 anos. 2.12. Redução ao valor recuperável 
– Impairment: Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Compa-
nhia, imobilizado e intangível, 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. O valor recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa 
é o maior entre o valor em uso e o valor justo menos despesas de venda. Ao 
avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são desconta-
dos aos seus valores presentes através da taxa de desconto antes de 
impostos que reflita as condições vigentes de mercado quanto ao período 
de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo. Para a finali-
dade de testar o valor recuperável, os ativos que não podem ser testados 
individualmente são agrupados juntos no menor grupo de ativos que gera 
entrada de caixa de uso contínuo que são em grande parte independentes 
dos fluxos de caixa de outros ativos ou grupos de ativos (a “unidade gera-
dora de caixa ou UGC”). Uma perda por redução ao valor recuperável é 
reconhecida caso o valor contábil de um ativo ou sua unidade geradora de 
caixa (UGC) exceda seu valor recuperável estimado. Perdas de valor são 
reconhecidas no resultado. As perdas de valor recuperável reconhecidas em 
períodos anteriores são avaliadas a cada data de apresentação para quais-
quer indicações de que a perda tenha aumentado, diminuído ou não mais 
exista. Uma perda de valor é revertida caso tenha havido uma mudança nas 
estimativas usadas para determinar o valor recuperável. Uma perda por 
redução ao valor recuperável é revertida somente na condição em que o 
valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, 
líquido de depreciação, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida. 
2.13. Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos e financiamentos 
são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos da transa-
ção incorridos, e subsequentemente, são demonstrados pelo custo amorti-
zado. Qualquer diferença entre os valores captados e o valor total a pagar é 
reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os 
empréstimos e financiamentos estejam a vencer, utilizando-se o método da 
taxa de juros efetiva. 2.14. Provisões: Uma provisão é reconhecida, em 
função de um evento presente ou passado, e se a Companhia tem uma 
obrigação legal ou constituída que possa ser estimada de maneira confiável, 
e provável de um recurso econômico exigido para liquidar a obrigação. 2.15. 
Benefícios a empregados e dirigentes: A Companhia não mantém planos 
de pensão, previdência privada ou qualquer outro plano de aposentadoria 
ou de benefícios para os empregados e dirigentes pós sua saída. Adicional-
mente, também não mantêm plano de benefícios a dirigentes e empregados 
na forma de planos de bônus ou de participação nos lucros, exceto os pre-
vistos em leis. 2.16. Receita operacional: (i) Serviços: A receita de servi-
ços prestados é reconhecida no resultado com base no avanço físico do 
serviço contratado na data de apresentação das demonstrações financeiras. 
O avanço físico de conclusão é avaliado pelas medições realizadas e devi-
damente aprovadas pelo ente contratante. (ii) Contratos de construção: A 
receita do contrato compreende o valor inicial acordado no contrato acres-
cido de variações decorrentes de solicitações adicionais, dos pagamentos 
de incentivo contratuais, na condição em que seja provável que elas resul-
tem em receita e possam ser mensuradas de forma confiável. Tão logo o 
resultado de um contrato de construção possa ser estimado de maneira 
confiável, a receita do contrato é reconhecida no resultado na medida do 
avanço físico de conclusão do contrato. Despesas de contrato são reconhe-
cidas quando incorridas, a menos que elas criem um ativo relacionado à 
atividade do contrato futuro. O avanço físico para conclusão é avaliado pela 
referência do levantamento dos trabalhos realizados. Quando o resultado de 
um contrato de construção não pode ser medido de maneira confiável, a 
receita do contrato é reconhecida até o limite dos custos reconhecidos na 
condição de que os custos incorridos possam ser recuperados. Perdas em 
um contrato são reconhecidas imediatamente no resultado. (iii) Venda de 
bens: A receita operacional da venda de bens no curso normal das ativida-
des é medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber. A 
receita operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de 
que os riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade dos 
bens foram transferidos para o comprador e desde que não haja envolvi-
mento contínuo com os bens vendidos, e que seu valor possa ser mensu-
rado de maneira confiável. Caso seja provável que descontos serão conce-
didos e o valor possa ser mensurado de maneira confiável, então o desconto 
é reconhecido como uma redução da receita operacional conforme as ven-
das são reconhecidas. O momento correto da transferência de riscos e 
benefícios varia dependendo das condições individuais do contrato de 

       2016   2015
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (102.817) 96.533
Outros resultados abrangentes a serem
posteriormente reclassificados para o resultado
Ajuste de conversão do exercício   (1.852)  2.786
Total do resultado abrangente do exercício    (104.669)  99.319

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

Demonstrações do Resultado Abrangente 
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

     Ágio na Ajuste de  Adiantamento
    Capital subscrição avaliação Prejuízos para futuro 
    subscrito    de ações    patrimonial    acumulados    aumento de capital    Total
Saldos em 31 de dezembro de 2014 (não auditado) 460.000 – 4.478 (453.384) – 11.094
Lucro líquido do exercício – – – 96.533 – 96.533
Outros resultados abrangentes:
Ajuste de conversão de investimentos no exterior     –    –    2.786    –    –    2.786
Total do resultado abrangente do exercício – – 2.786 96.533 – 99.319
Aumento de capital 104.000 – – – – 104.000
Ajuste de avaliação patrimonial – – 5.624 – – 5.624
Adiantamento para futuro aumento de capital     –    –    –    –    220.000    220.000
Saldos em 31 de dezembro de 2015  564.000    –    12.888    (356.851)   220.000    440.037
Prejuízo líquido do exercício – – – (102.817) – (102.817)
Outros resultados abrangentes: – – – – – –
Ajuste de conversão de investimentos no exterior     –    –    (1.852)   –    –    (1.852)
Total do resultado abrangente do exercício     –    –    (1.852)   (102.817)   –    (104.669)
Ágio na subscrição de capital – 908.853 – – – 908.853
Ajuste de avaliação patrimonial     –     –     (958)    –     –     (958)
Saldos em 31 de dezembro de 2016  564.000    908.853    10.078    (459.668)   220.000    1.243.263

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido – Exercícios fi ndos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais     2016   2015
Prejuízo do exercício (102.817) 96.533
Ajustes por:
Depreciação e amortização 5.462 8.111
Juros sobre empréstimos e financiamentos 19.075 30.603
Equivalência patrimonial (1.046) (467)
Reversão da provisão de crédito de liquidação duvidosa – (8.237)
Provisão (reversão) de contingências 12.128 (8.432)
Tributos diferidos – (132.728)
Ajuste de avaliação patrimonial (2.810) –
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber (13.367) 118.431
Estoques 3.069 (249)
Impostos a recuperar 51.855 2.907
Dividendos pagos 70.000 –
Consórcios (1.391) 9.841
Depósitos judiciais (6.081) 6.149
Impostos diferidos – (6.500)
Outros ativos (52.596) (4.422)
Fornecedores (19.091) (17.870)
Obrigações tributárias (16.135) (7.317)
Obrigações sociais e trabalhistas (9.630) (34.571)

        2016   2015
Conta corrente entre empresas 63.758 (189.454)
Outros passivos   (5.800)  4.499
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais  (5.417)  (133.173)
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Investimentos em controladas (906.251) 35
Ágio na subscrição de ações 908.853 –
Aquisição de imobilizado e intangível (490) (15.715)
Baixa de imobilizado e intangível 3.081 19.205
Receita com vendas de imobilizado   (1.273)  –
Caixa líquido provenientes das atividades 
 de investimento      3.920   3.525
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Aumento de capital – 104.000
Adiantamento para futuro aumento de capital – 220.000
Liquidação de empréstimos e financiamentos    (6.580)  (204.400)
Caixa líquido proveniente das atividades 
 de financiamentos    (6.580)  119.600
Redução do caixa e equivalentes de caixa    (8.077)  (10.048)
No início do exercício 11.737 21.785
No fim do exercício      3.660   11.737
      (8.077)  (10.048)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método Indireto Exercícios fi ndos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

venda. (iv) Receitas e despesas financeiras: As receitas financeiras 
abrangem receitas de juros sobre fundos investidos (incluindo ativos finan-
ceiros disponíveis para venda) e variações no valor justo de ativos financei-
ros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. A receita de juros é 
reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos. As despe-
sas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos, líquidas 
do desconto a valor presente das provisões, variações no valor justo de ati-
vos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e perdas 
por redução ao valor recuperável (impairment) reconhecidas nos ativos 
financeiros. 2.17. Imposto de renda e contribuição social correntes e 
diferidos: O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente 
e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do 
adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto 
de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro 
líquido. A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende 
os impostos correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido 
são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combi-
nação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido 
ou em outros resultados abrangentes. O imposto corrente é o imposto a 
pagar ou compensar sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, a taxas 
de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de apre-
sentação das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a 
pagar com relação aos exercícios anteriores. O imposto diferido é reconhe-
cido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de 
ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados 
para fins de tributação. O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que 
se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas revertem, 
baseando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamente decreta-
das até a data de apresentação das demonstrações financeiras. Os ativos e 
passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de 
compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a 
impostos lançados pela mesma autoridade tributária sobre a mesma enti-
dade sujeita à tributação. Um ativo de imposto de renda e contribuição social 
diferido é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e diferenças tem-
porárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros futuros 
sujeitos à tributação estejam disponíveis e contra os quais serão utilizados. 
Ativos de imposto de renda e contribuição social diferido são revisados a 
cada data de relatório e serão reduzidos na medida em que sua realização 
não seja mais provável. 3. Uso de estimativas e julgamentos – A prepara-
ção das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CPC exige 
que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que 
afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, 
passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo 
essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em 
razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. As prin-
cipais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras, 
envolvendo risco de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ati-
vos e passivos no próximo exercício financeiro são: a. Impairment de ativos 
financeiros: O impairment de ativos financeiros é calculado com base nas 
perdas avaliadas como prováveis na realização dos saldos de contas a rece-
ber e outros ativos financeiros. As despesas com a constituição do impair-
ment de ativos financeiros são registradas na rubrica “Despesas operacio-
nais” na demonstração do resultado. b. Custos orçados: Os custos orçados 
totais, compostos pelos custos incorridos e custos previstos a incorrer para 
o encerramento das obras, são regularmente revisados, conforme a evolu-
ção das obras, e os ajustes com base nesta revisão são refletidos nos resul-
tados da Companhia de acordo com a prática contábil descrita na nota nº 
2.16 (ii). c. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: A 
Companhia está sujeita no curso normal de processos judiciais e procedi-
mentos administrativos em matérias cível, tributária, trabalhista, ambiental e 
societária, dentre outras. Dependendo do objeto das investigações, proces-
sos judiciais ou procedimentos administrativos que sejam movidos contra a 
Companhia, poderão ser adversamente afetados, independentemente do 
respectivo resultado final. A avaliação da probabilidade de perda inclui a 
avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudên-
cias disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância 
no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. 
As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas 
circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de ins-
peções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos 
assuntos ou decisões de tribunais. 4. Gerenciamento de risco financeiro 
– a. Considerações gerais: A Companhia participa em operações envol-
vendo instrumentos financeiros, incluindo caixa e equivalentes de caixa, 
aplicações financeiras, contas a receber de clientes, adiantamento de clien-
tes, outras contas a pagar, fornecedores, adiantamento a fornecedores e 
empréstimos e financiamentos, com o objetivo de administrar a disponibili-
dade financeira de suas operações. b. Gerenciamento de riscos: A Com-
panhia está exposta a riscos de liquidez, em virtude da possibilidade de não 
ter caixa suficiente para atender suas necessidades operacionais, a riscos 
de mercado, decorrentes de variações de taxas de juros e ao risco de cré-
dito, decorrente da possibilidade de inadimplemento de suas contrapartes 
em aplicações financeiras e contas a receber. A Companhia adota procedi-
mentos de gestão de riscos de liquidez, de mercado e de crédito, através de 
mecanismos financeiros que buscam minimizar a exposição dos ativos e 
passivos da Companhia, protegendo a rentabilidade dos contratos e do seu 
patrimônio. c. Risco de crédito: O risco de crédito refere-se ao risco de uma 
contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a Com-
panhia a incorrer em perdas financeiras. As operações que sujeitam a Com-
panhia à concentração de risco de crédito residem, principalmente, nas 
contas correntes bancárias e aplicações financeiras, onde a Companhia fica 
exposta ao risco da instituição financeira envolvida. A Companhia considera 
baixo o risco de crédito das operações que mantém em instituições financei-
ras com as quais opera, que são consideradas pelo mercado como de pri-
meira linha. O risco de crédito em relação às contas a receber, e adianta-
mentos é minimizado, substancialmente, em função do porte financeiro das 
empresas para as quais são prestados os serviços. Adicionalmente, moni-
tora-se continuamente a posição de seus recebíveis, reavaliando, sempre 
que necessário, suas políticas de crédito, objetivando mitigar eventuais per-
das. Sempre que necessário, constitui-se provisão para créditos de liquida-
ção duvidosa para os clientes inadimplentes e aplica procedimentos de 
cobrança e negociação de créditos vencidos. Exposição a riscos de cré-
dito: O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima 
do crédito. A exposição máxima do risco do crédito na data das demonstra-
ções financeiras foi:
    Nota     2016     2015
Caixa e equivalentes de caixa 6 3.660 11.737
Contas a receber de clientes 7 138.495 125.128
Conta corrente entre empresas – ativo 10 341.864 233.606
Conta corrente entre empresas – passivo 10     (320.694)    (148.678)
         163.325     221.793
d. Risco de liquidez: A gestão prudente do risco de liquidez implica manter 
caixa e aplicações financeiras, títulos e valores mobiliários suficientes, bem 
como disponibilidades de captação por meio de linhas de crédito compro-
missadas e capacidade de liquidar posições de mercado. A Administração 
monitora o nível de liquidez da Companhia considerando o fluxo de caixa 
esperado em contrapartida às linhas de crédito não utilizadas. A previsão de 
fluxo de caixa é realizada pela Companhia, sendo sua projeção monitorada 
continuamente, a fim de garantir e assegurar as exigências de liquidez, os 
limites ou cláusulas dos contratos de empréstimos e caixa suficiente para 
atendimento às necessidades operacionais do negócio. A Companhia não 
possui operações com instrumentos financeiros não refletidos nas demons-
trações financeiras de dezembro de 2016 e de 2015, assim como não rea-
lizou operações com derivativos financeiros. e. Risco de taxas de juros: O 
risco da taxa de juros da Companhia decorre de aplicações financeiras e 
empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo. A Administração da 
Companhia tem como política manter os indexadores de suas exposições a 
taxas de juros ativas e passivas atrelados a taxas pós-fixadas. As aplicações 
financeiras e os empréstimos e financiamentos, são corrigidos pelo CDI pós-
-fixado, conforme contratos firmados com as instituições financeiras e por 
meio de negociações de valores mobiliários com investidores desse mer-
cado. 5. Novas normas, alterações e interpretações: Os pronunciamentos 
e as interpretações contábeis abaixo, emitidos até 31/12/2016 pelo Interna-
tional Accounting Standards Board – IASB, não foram aplicados antecipa-
damente pela Companhia nas demonstrações financeiras para o exercício 
findo em 31/12/2016. Os mesmos serão implementados à medida que sua 
aplicação se torne obrigatória. IFRS 9 – Instrumentos Financeiros: Esta 
norma aborda um novo requerimento para classificação e mensuração de 
ativos financeiros, pelo custo amortizado ou valor justo, relacionado ao 
modelo de negócios da entidade e das características de seus fluxos de 
caixa contratuais. A norma requer também a adoção de apenas um método 
para determinação de perdas no valor recuperável dos ativos. Com relação 
aos passivos financeiros, a norma mantém a maioria das exigências do IAS 
39 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. A principal 
alteração está relacionada aos casos em que o valor da variação no valor 
justo atribuível a mudanças no risco de crédito da própria entidade passará 
a ser reconhecido como outros resultados abrangentes e não na demonstra-
ção de resultados, de acordo com determinados critérios. A norma é aplicá-
vel a partir de 01/01/2018 e a Companhia está avaliando efeitos que vai ter 
nas demonstrações financeiras e nas suas divulgações. IFRS 15 – Receita 
de Contratos com Clientes: Esta norma aborda o reconhecimento do mon-
tante da receita refletindo a contraprestação que a Companhia espera rece-
ber em troca do controle dos bens ou serviços. A nova norma irá substituir a 
maior parte da orientação detalhada sobre o reconhecimento de receita que 
existe atualmente nas IFRS. A norma é aplicável a partir de 01/01/2018 e a 
Companhia está avaliando efeitos que vai ter nas demonstrações financei-
ras e nas suas divulgações.
6. Caixa e equivalentes de caixa  2016     2015
Conta movimento 1.866 1.888
Aplicações financeiras 1.794     9.849
    3.660     11.737
As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um 
insignificante risco de mudança de valor. Esses investimentos financeiros 
referem-se substancialmente a operações compromissadas e fundos de 
renda fixa, remunerados a taxa média de 100% do Certificado de Depósito 
Interbancário (CDI). A exposição da Companhia a riscos de taxas de juros 
e a consideração sobre a análise de sensibilidade para ativos e passivos 
financeiros estão divulgadas na nota explicativa nº 27.
7. Contas a receber de clientes   2016     2015
Serviços faturados 127.422 100.155
No exterior 3.289 3.987
Serviços executados a faturar (i) 7.931 20.986
Provisão de créditos de liquidação duvidosa    (147)    –
    138.495     125.128
(i) Os serviços a faturar referem-se às prestações de serviços de projetos 
e consultoria, as quais foram registradas de acordo com o critério contábil 
descrito na nota explicativa nº 2.16 (i).
8. Tributos a recuperar   2016     2015
CSLL a compensar 22.716 42.862
IRPJ a compensar 14.732 37.731
IRRF a compensar 23.877 20.621
INSS a compensar 6.529 27.840
Outros   9.861     516
     77.715     129.570
9. Tributos diferidos – Ativo   2016     2015
IRPJ diferido 172.340 172.340
CSLL diferido  62.042     62.042
    234.382     234.382
Circulante 20.352 –
Não circulante 214.030 234.382
O saldo do IRPJ e CSLL diferidos são compostos por prejuízos fiscais e 
base negativa de contribuição social, sendo que a compensação dos preju-

ízos fiscais de imposto de renda e da base negativa da contribuição social 
está limitada à base de 30% dos lucros tributáveis. As premissas para cons-
tituição desses créditos consideraram os históricos de lucros fiscais e as 
expectativas de auferir lucros fiscais nos próximos exercícios, fundamen-
tados por estudos técnicos que evidenciam como provável a obtenção de 

lucros tributáveis futuros. 10. Conta corrente – Os principais saldos de 
ativos e passivos, assim como as transações que afetam o resultado do 
exercício, relativas a operações com partes relacionadas, decorrem de tran-
sações da Companhia com empresas do mesmo grupo de controle e partes 
relacionadas, sem prazo de vencimento, como segue abaixo:

           Saldos
     Clientes       Conta corrente – ativo       Fornecedores       Conta corrente – passivo
Empresas             2016       2015       2016       2015       2016       2015       2016       2015
Engevix Construções 24.491 5.077 13.829 11.491 6.965 690 35.080 –
Engevix Defesa 1.197 1.197 380 380 – – – –
Engevix Angola – – 561 561 – – – –
Engevix Colombia – – 613 613 – – – –
Engevix Equador – – 343 333 – – – –
Engevix Mexico – – 539 228 – – – –
Fundo Rio Formoso II – – 258 – – – – –
Ecovix – Engevix 2.850 2.850 – – – – 14.902 13.004
Nova Engevix e Participações 6.430 5.756 325.341 220.000 3.951 7.662 270.712 135.674
Infravix Participações 1.289 117 – – – – – –
São Roque Energética     –       –       –     –       –       4.649       –       –
       36.257       14.997       341.864     233.606       10.916       13.001       320.694       148.678

a. Transações com empresas relacionadas: Segue abaixo o quadro com 
os saldos de transações e operações entre partes relacionadas com a Com-
panhia e empresas do mesmo grupo econômico:
Resultado do exercício  2016     2015
Receita de prestação de serviços 14.260 48.907
Custos e despesas administrativas   (7.484)    (6.354)
      6.776     42.553
Segue abaixo a abertura dos valores referente às transações e operações 
entre partes relacionadas:
     Receita    Custos e Despesas
       2016    2015    2016    2015
Engevix Construções 10.582 35.151 (5.802) (1.484)
Engevix Sistemas de Defesa – 3.502 – (4)
Ecovix – Engevix 378 3.566 – (657)
Nova Engevix e Participações 1.390 6.320 (1.683) (3.909)
Infravix Participações – 137 – (215)
São Roque Energética    1.910    231    –    (85)
    14.260    48.907    (7.484)   (6.354)
b. Operações com pessoal-chave da administração: A remuneração 
do pessoal-chave da Administração compreende ao pró-labore mensal e 
remuneração variável. O montante pago no exercício findo em 31/12/2016 
corresponde a R$ 2.034 (R$ 2.345 em 2015).
11. Investimentos em participações societárias – a. Informações finan-
ceiras das principais controladas

      2016
    Participação Lucro Patri-
    no capital  (prejuízo) mônio
Empresas     social %   do exercício   líquido
Engevix Engenharia México S.A. de CV 100% (195) 117
Engevix Mexicana S.A. de CV 100% – –
Engevix Engenharia S.A. – Peru 100% (230) 720
Engevix Engenharia S.A. – Colômbia 100% 655 2.250
Engevix Engenharia S.A. – Panamá 100% – 5.793
Engevix Engenharia S.A. – Equador 100% – (381)
Engevix Engenharia S.A. – Bolívia 100% 979 1.678
Rio Formoso II Fundo de Investimento 90,81% (159) 1.000.670
      2015
    Participação Lucro Patri-
    no capital  (prejuízo) mônio
Empresas     social %    do exercício    líquido
Engevix Engenharia México S.A. de CV 50% (522) 445
Engevix Mexicana S.A. de CV 100% – 45
Engevix Engenharia S.A. – Peru 100% 227 1.509
Engevix Engenharia S.A. – Colômbia 100% 1.438 2.541
Engevix Engenharia S.A. – Panamá 100% – 6.941
Engevix Engenharia S.A. – Equador 100% (1.627) (285)
Engevix Engenharia S.A. – Costa Rica 100% (110) (199)
Engevix Engenharia S.A. – Bolívia 100% 800 817

b. Movimentação de investimentos Participação no Saldo Inves- Ajustes exercí- Equivalência Variação Baixa do Saldo
Empresas capital social %   em 2015   timento   cios anteriores   Patrimonial   cambial   investimento   em 2016
Investimentos
Engevix Engenharia México S.A. de CV 100% 223 – 222 (195) (133) – 117
Engevix Mexicana S.A. de CV 100% 45 – (31) – (13) – –
Engevix Engenharia S.A. – Peru 100% 1.509 – (330) (230) (229) – 720
Engevix Engenharia S.A. – Colômbia 100% 2.539 – (648) 655 (296) – 2.250
Engevix Engenharia S.A. – Panamá 100% 6.941 – – – (1.148) – 5.793
Engevix Engenharia S.A. – Bolívia 100% 817 28 – 979 (146) – 1.678
Rio Formoso II 90,81%   –   1.000.658   –   (144)  –   (91.805)  908.709
       12.074   1.000.686   (788)  1.064   (1.964)  (91.805)  919.267
Passivo a descoberto de investimento
Engevix Engenharia S.A. – Equador 100% (286) – (170) – 75 – (381)
Engevix Engenharia S.A. – Costa Rica 100% (199) 181 – (19) 37 – –
       (485)  181   (170)  (19)  112   –   (381)
       11.589   1.000.867   (958)  1.045   (1.852)  (91.805)  918.886

12. Imobilizado – a. Composição do saldo do imobilizado
    Taxa     2016   2015
    anual de  Depreciação Lí- Lí-
    depreciação   Custos   acumulada   quido   quido
Instalações 10% 574 (147) 427 432
Veículos 20% 1.093 (1.054) 39 98
Móveis e utensílios 10% 9.727 (7.422) 2.305 3.106
Ferramentas, máquinas e
 equipamentos 10% 17.925 (6.355) 11.570 14.036
Equipamentos de
 informática 20% 17.513 (17.004) 509 1.283
Benfeitorias em imóveis 10%   22   (22)  –   2
       46.854   (32.004)  14.850   18.957
b. Movimentação do custo  2015    Adições    Baixas    2016
Instalações 749 2 (177) 574
Veículos 1.093 – – 1.093
Móveis e utensílios 10.270 52 (595) 9.727
Ferramentas, máquinas e
 equipamentos 19.567 300 (1.942) 17.925
Equipamentos de informática 18.669 136 (1.292) 17.513
Benfeitorias em imóveis   24    –    (2)   22
    50.372    490    (4.008)   46.854
c. Movimentação da depreciação  2015    Adições    Baixas    2016
Instalações (317) (182) 352 (147)
Veículos (995) (59) – (1.054)
Móveis e utensílios (7.164) (787) 529 (7.422)
Ferramentas, máquinas e
 equipamentos (5.531) (1.711) 887 (6.355)
Equipamentos de informática (17.386) (826) 1.208 (17.004)
Benfeitorias em imóveis   (22)  –   –   (22)
    (31.415)  (3.383)  2.624   (32.004)
13. Intangível  Amortização     2016     2015
    Custo     acumulada     Líquido     Líquido
Softwares 21.390     (17.762)    3.628     6.301
    21.390     (17.762)    3.628     6.301
Referem-se, basicamente, aos gastos com licença e implantação do soft-
ware do sistema integrado ERP, que iniciaram em fevereiro de 2010 com 
objetivo de melhorar os controles e os processos internos da Companhia.
14. Empréstimos e financiamentos
Modalidade           Taxa     2016     2015
Capital de giro CDI + 1% a 4,15% a.a. 126.798 112.948
FINAME – BNDES TJLP + 3,15% a 3,5% a.a. 7.688 8.884
Leasing  3 162
Outros      458     458
         134.947     122.452
    Circulante 127.079 113.171
    Não Circulante 7.868 9.281
A movimentação dos empréstimos e financiamentos no exercício de 2016:
      Pagamento Juros
Agente Financeiro     2015   Encargos   do principal   pagos   2016
Capital de Giro
Banco do Brasil 30.627 6.746 (355) – 37.018
Banco Bradesco 14.837 2.353 – – 17.190
Banco Pine 8.754 946 – – 9.700
Banco CCB 6.960 1.234 (1.923) (490) 5.781
Banrisul 16.128 2.452 – – 18.580
Banco Panamericano 8.635 881 – – 9.516
Banco BMG 10.838 1.637 – – 12.475
Banco Rendimentos 3.217 552 (2.040) (110) 1.619
Banco ABC  12.952   1.967   –   –   14.919
    112.948   18.768   (4.318)  (600)  126.798
FINAME – BNDES
Banco do Brasil 8.884 307 (1.291) (212) 7.688
Leasing
Banco Trust 162 – (159) – 3
Outros
Consórcios    458   –   –   –   458
Total 122.452   19.075   (5.768)  (812)  134.947
Os empréstimos apresentados acima não possuem garantias concedidas ou 
cláusulas de conversibilidade em ações da Companhia. 15. Arrendamento 
mercantil – A Companhia possui equipamentos de informática no montante 
de R$ 6.046 obtidos por meio de contratos de arrendamento mercantil finan-
ceiro. Os contratos possuem prazo de duração de três anos, com cláusulas 
de opção de renovação, opção de compra e de reajustamento após essa 
data. Durante o exercício findo em 31/12/2016, a Companhia reconheceu no 
resultado os montantes de R$ 4 relativo a despesas financeiras e R$ 505 
relativo à despesa de depreciação.
16. Obrigações sociais e trabalhistas  2016     2015
Salários a pagar 10.822 12.645
Provisões trabalhistas 7.252 9.836
INSS a recolher 2.256 4.157
FGTS a recolher 709 2.360
IRRF sobre folha de pagamento 4.473 6.159
Outros   80     65
    25.592     35.222
17. Obrigações tributárias  2016     2015
ISS a recolher 1.412 7.191
ICMS a recolher 2.115 7.171
PIS a recolher 466 –
COFINS a recolher 2.025 –
Outras obrigações tributárias 1.531 1.726
Parcelamentos federais e previdenciários (i) 23.054     30.650
    30.603     46.738
Circulante 18.576 27.724
Não Circulante 12.027 19.014
(a) Os parcelamentos federais e previdenciários compõem-se de parcela-
mento ordinário PIS e COFINS e do parcelamento simplificado previdenci-
ário, a saber: Parcelamento Ordinário PIS e COFINS: Em 26/06/2013, foi 
deferido o parcelamento ordinário de débitos tributários junto a Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, relativo as contribuições do PIS e COFINS dos 
exercícios de 2011 e 2012. Parcelamento Simplificado Previdenciário: 
Refere-se aos parcelamentos simplificados previdenciários já parcelados 
anteriormente junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativo aos 
exercícios de 2010, 2011, 2013, 2014 e 2015 em 60 parcelas com paga-
mento inicial 26/02/2015. 18. Consórcios – Os resultados dos consórcios 
são registrados no resultado do exercício da Companhia pelos critérios defi-
nidos na nota explicativa nº 1 (iv). Porém, a liquidação financeira e os saldos 
a receber ou a pagar nas participações em consórcio são realizados ao 
longo da vida de cada empreendimento. O prazo médio de desenvolvimento 
e finalização dos empreendimentos em que estão aplicados os recursos é 
de 3 anos, sempre com base nos projetos e cronogramas físico-financeiros 
de cada obra. Essa forma de alocação dos recursos permite que as condi-
ções negociais acertadas com cada parceiro e em cada empreendimento 
fiquem concentradas em estruturas específicas e mais adequadas às suas 
características. A Companhia adotou a prática contábil de apresentar os sal-
dos e movimentações individualmente em cada rubrica das demonstrações 
financeiras, e o valor correspondente ao saldo a receber ou a pagar dos 
consórcios na rubrica especifica “contas correntes de consórcios”. Segue 
abaixo a composição dos saldos de ativo e passivo por consórcios.

Ativo   2016   2015
Consórcio Catarinasan 2.087 2.087
Consórcio PCP-Engevix 1.449 802
Consórcio Cobrape – Engevix – 378
Consórcio Engevix- UFC para apoio ao Gerenciamento
 de Áreas Carentes – 326
Consórcio Gerenciador Nova Tamoio 432 205
Consórcio Geribello 4 163
Consórcio Ferroviário EA 82 181
Consórcio Encalso- Engevix -Kallas – 347
Consórcio Supervisor CEHOP 103 –
Outros Consórcios   778   539
      4.935   5.028
Passivo
Consórcio Rodobahia Construction 2.306 5.736
Consórcio Construtor MGE 4.450 3.533
Consórcio Construtor Minuano 829 1.288
Consórcio PE-ATO – Linha 17 1.356 1.356
Consórcio Consultor Engevix-Planservi-ThemagTúnel 
 Submerso 481 –
Consórcio CEQ Integração 379 –
Consórcio Corredores Salvador ER 300 –
Consorcio Skanska- Engevix – Propeno 202 –
Consórcio Integradora URC 139 175
Consórcio Skanska-Promon-Engevix – SPE – 109
Consórcio Skanska-Engevix – URE 221 –
Outros Consórcios   339   289
Total dos passivos dos consórcios 11.002   12.486
Total líquido dos saldos entre ativo e passivos 
dos consórcios    (6.067)  (7.458)
Os principais Consórcios da Companhia são: a) Consórcio Rodobahia 
Construction: consórcio de empresas formadas pela Isolux Projetos e 
Instalações Ltda. e Engevix. Tem por objeto exploração da infraestrutura 
e da prestação de serviço público de recuperação, operação, manuten-
ção, monitoração, conservação, implantação de melhorias e ampliação de 
capacidade do Sistema Rodoviário, compreendendo as seguintes rodovias: 
Rodovia BR 116/BA, trecho Feira de Santana – Divisa BA/MG, com exten-
são de 554,1km; Rodovia BR 324/BA, trecho Salvador – Feira de Santana, 
com extensão de 113,2 km; Rodovia BA 526, trecho Entr. BR 324 – Entr. 
BA 528, com extensão de 9,3 km; e Rodovia BA 528, trecho Entr. BA 526 
– acesso à Base Naval de Aratu, com extensão de 4 km, e demais ser-
viços complementares necessários à exploração da Concessão, segundo 
os padrões fixados na legislação e regulamentos da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT). b) Consórcio Construtor MGE-CCM: con-
sórcio de empresas formadas pela J.Malucelli Construtora de Obras S.A. 
e Engevix. Tem por objeto construção de linhas de transmissão em 500 
kV de circuito simples, com extensão aproximada de 248 km, origem na 
Subestação Mesquita e término na Subestação de Viana 2, localizada nos 
estados de Minas Gerais e do Espírito Santo; e de linha de transmissão em 
345 kV de circuito duplo, com extensão aproximada de 10 km, com origem 
na subestação de Viana 2 e término na subestação Viana, localizada no 
estado do Espírito Santo; construção de Subestação Viana 2, em 500/345 
kV – 900 MVA, localizada no estado do Espírito Santo; e ampliação das 
subestações de Mesquita e de Viana. c) Consórcio Catarinasan: consór-
cio de empresas formadas pela Prosul – Projetos, Supervisão e Planeja-
mento Ltda., Chuo Kaihatsu Corporation, Nippon Koei Co., Ltd. e Engevix. 
Tem por objeto a prestação de serviços técnico especializado para revisão 
e atualização os projetos de implantação e expansão da rede de esgotos 
para o Programa de Saneamento Ambiental do estado de Santa Catarina. 
d) Consórcio Linha 13 – EE: consórcio de empresas formadas pela EPT 
– Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S.A., e Engevix. Tem por objeto 
os serviços de supervisão ambiental de operações e obras no trecho de 
concessão rodoviários formado por 382,30 km de extensão na Rodovia BR 
101 no estado de Santa Cataria e Rodovias BR 116 e 376 no estado do 
Paraná compreendendo o lote 07 do trecho entre Curitiba e Florianópolis. 
19. Provisão para contingências – A Companhia é parte (pólo passivo) em 
ações judiciais e processos administrativos perante vários tribunais e órgãos 
governamentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo 
questões trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, 
com base em informações de seus assessores jurídicos, análise do histórico 
e das demandas judiciais pendentes, constituiu provisão em montante con-
siderado suficiente para cobrir as prováveis perdas estimadas com as ações 
em curso, como se segue:
        2016     2015
Trabalhista 14.358 13.125
Cível 15.354 5.901
Outros 1.673     231
    31.385     19.257
A Companhia e suas controladas possuem ainda ações de natureza tributá-
ria, trabalhista e cível, envolvendo riscos de perda que a administração, com 
base na avaliação de seus consultores jurídicos, classificou como possíveis, 
no montante de R$ 2.907.698 (R$ 180.515 em 31/12/2015), não sendo, por-
tanto, requerida a sua provisão na data. 20. Patrimônio líquido – Capital 
social: Em 31/12/2016 é de R$ 564.000 (R$ 564.000 em 31/12/2015), com-
posto por 101.448.845 de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, 
conforme quadro acionário apresentado a seguir:
        Ações     %
Nova Engevix Participações S.A. 64.000.000 63,08598
Caixa FIP Cevix   37.448.845     36,91402
Total 101.448.845     100
Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 25/05/2015, foi 
aprovado aumento de capital social, pelo já acionista Caixa FIP Cevix, no 
montante de R$ 100.000, mediante a emissão de 23.374.555 novas ações 
ordinárias nominativas, subscritas no ato e a ser integralizadas até o dia de 
30/09/2015. Os detentores de ações ordinárias têm o direito ao recebimento 
de dividendos conforme definido no estatuto da Companhia. As ações ordi-
nárias dão o direito a um voto por ação nas deliberações da Companhia. 
Os lucros líquidos apurados serão destinados sucessivamente da seguinte 
forma: Reserva legal: A reserva legal é constituída a razão de 5% do lucro 
líquido apurado em cada exercício social nos termos do artigo 193 da Lei 
nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. A Companhia não cons-
tituiu a reserva legal em 2016, uma vez que, o lucro líquido do exercício foi 
integralmente utilizado para compensar o saldo de prejuízos acumulados. 
Dividendos: São destinados 25% do lucro líquido ajustado, em conformi-
dade com o disposto nos artigos 189, 190 e 202 da Lei nº 6.404/76, para dis-
tribuição, como dividendo obrigatório, aos acionistas. Adiantamento para 
futuro aumento de capital: Os valores registrados como adiantamento 
para futuro aumento de capital referem-se ao compromisso firmado pela 
controladora Jackson Empreendimentos S.A. de integralizar o montante até 
o encerramento do exercício de 2016. Em função das reestruturações do 
Grupo, o compromisso firmado passou para o exercício de 2017. Ágio na 
subscrição: Conforme a nota explicativa nº 11, a Companhia é detentora 
de 90,81% do Rio Formoso II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 
Não Padronizados Multissetorial NP. Na subscrição dos direitos, a Compa-
nhia registrou o ágio pela sua totalidade no montante de R$ 1.000.740. Em 
15/09/2016, a Companhia cedeu noventa e dois mil e um inteiros e seis-
centos e sessenta e cinco mil novecentos e sessenta e seis milionésimos 
quotas do FIDC.
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Demonstrações Financeiras - Referente aos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)
Balanço Patrimonial Controladora Consolidado

Ativo 2016 2015 2016 2015
Circulante 24.977 22.168 25.212 22.618
Caixa e equivalentes de caixa 4.037 1.901 4.170 2.109
Contas a receber 4.799 3.288 4.900 3.528
Estoques 15.734 16.505 15.734 16.505
Adiantamentos 111 62 111 62
Impostos a recuperar 124 256 124 258
Outros créditos 172 156 173 156
Não Circulante 10.004 11.166 4.163 3.806
Outros créditos 26 6 51 31
Investimentos em controlada 5.940 7.463 – –
Investimentos em controladas em conjunto 1.629 – 1.629 –
Outros investimentos 90 – 90 –
Propriedade para investimento 1.029 1.914 1.029 1.914
Imobilizado 775 1.469 789 1.488
Intangível 515 314 575 373
Total do Ativo 34.981 33.334 29.375 26.424

Balanço Patrimonial Controladora Consolidado
Passivo 2016 2015 2016 2015
Circulante 16.191 16.535 16.394 16.837
Fornecedores 12.282 12.723 12.282 12.723
Empréstimos e financiamentos 264 1.830 264 1.830
Provisão para perdas em investimentos 1.204 – 1.204 –
Comissões futuras – – – 111
Obrigações sociais 612 660 644 695
Obrigações tributárias 199 120 368 274
Contas a pagar 854 949 856 951
Dividendos provisionados 173 – 173 –
Outras obrigações 603 253 603 253
Não Circulante 10.464 11.775 4.655 4.563
Comissões futuras – – 3.244 3.133
Empréstimos e financiamentos – 223 – 223
Contas a pagar 898 620 898 620
Partes relacionadas 9.343 10.727 – –
Provisão para contingências 223 205 513 587
Patrimônio Líquido Atribuído
 aos Acionistas da Controladora 8.326 5.024 8.326 5.024
Capital social 2.127 1.933 2.127 1.933
Reserva de ágio 1.109 – 1.109 –
Reserva de lucros 935 935 935 935
Lucros acumulados 4.155 2.156 4.155 2.156
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 34.981 33.334 29.375 26.424

Demonstração do Resultado Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

Receita Operacional Líquida 31.044 25.315 33.258 31.902
Custo dos produtos vendidos 
 e taxas de franquia (14.693) (10.778) (14.693) (10.778)
Lucro Bruto 16.351 14.537 18.565 21.124
(Despesas) Receitas Operacionais (12.988) (11.337) (14.960) (17.176)
Pessoal (5.507) (5.480) (5.755) (5.740)
Gerais e administrativas (8.990) (10.377) (9.146) (10.471)
Resultado de equivalência patrimonial 1.835 4.058 228 –
Outras receitas (despesas) 
 operacionais líquidas (326) 462 (287) (965)
Resultado antes do resultado financeiro 3.363 3.200 3.605 3.948
Resultado financeiro (313) (561) (321) (577)
Resultado antes do IR e CS sobre 
 o lucro líquido 3.050 2.639 3.284 3.371
IR e CS (384) – (618) (732)
Lucro Líquido do Exercício 2.666 2.639 2.666 2.639
Lucro líquido por ação 0,14 0,14

Demonstração das 
Mutações do Patrimônio 

Líquido

Atribuível aos acionistas da controladora
Patrimônio

Capital 
Social

Reser-
va de  
ágio

Reser- Lucros líquido acio-
va de  

lucros
acumu- 

lados
nistas con- 
troladores

Saldos em 31/12/2014 1.933 – 803 1.349 4.085
Lucro líquido do exercício – – – 2.639 2.639
Constituição de reserva legal – – 132 (132) –
Dividendos distribuídos – – – (1.700) (1.700)
Saldos em 31/12/2015 1.933 – 935 2.156 5.024
Lucro líquido do exercício – – – 2.666 2.666
Aumento de capital                       194 1.109 – – 1.303
Dividendos provisionados                – – – (173) (173)
Dividendos distribuídos  – – – (494) (494)
Saldos em 31/12/2016 2.127 1.109 935 4.155 8.326

Demonstração dos Fluxos de Caixa Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido do exercício 2.666 2.639 2.666 2.639
Provisão para devedores duvidosos – (1.193) – (819)
Provisão para contingências 18 – (74) 307
Equivalência patrimonial (1.835) (4.058) (228) –
Baixa residual de ativo imobilizado 890 – 890 55
Depreciações e amortizações 466 125 472 190
Resultado ajustado 2.205 (2.487) 3.726 2.372
(Aumento) redução nos ativos:
- Contas a receber (1.511) 2.024 (1.372) 2.107
- Estoques 771 (5.668) 771 (5.668)
- Adiantamentos (49) 134 (49) 134
- Impostos a recuperar 132 (225) 134 (225)
- Outros créditos (36) 141 (37) 143
Aumento (redução) nos passivos:
- Fornecedores (441) 5.171 (441) 5.169
- Provisão para investimentos 1.204 – 1.204 –
- Adiantamento de clientes – (102) – (102)
- Comissões futuras – – – (60)

- Obrigações sociais (48) 82 (51) 88
- Obrigações tributárias 79 12 94 (195)
- Partes relacionadas (1.384) 3.889 – –
- Contas a pagar 183 (331) 183 (329)
- Dividendos provisionados 173 – 173
- Outras obrigações 350 185 350 185
Caixa líquido gerado atividades operacionais 1.628 2.825 4.685 3.619
Fluxo de Caixa Utilizado nas Atividades de Investimentos
Aumento de capital e reservas 1.303 – 1.303 –
Aquisição de propriedade para investimento(1.029) – (1.029) –
Baixa de propriedade para investimento 1.914 – 1.914 –
Aquisição de investimentos (1.491) – (1.491) –
Baixa de investimentos 2.820 775 – –
Aquisição de imobilizado e intangível (863) (168) (865) (174)
Caixa líquido gerado (consumido) 
 nas atividades de investimento 2.654 607 (168) (174)
Fluxo de Caixa Proveniente das Atividades de Financiamento
Dividendos recebidos 310 87 – –
Dividendos provisionados (173) – (173)
Distribuição de lucros (494) (1.700) (494) (1.700)
Liquidação empréstimos e financiamentos (1.789) (2.451) (1.789) (2.451)
Caixa líquido consumido nas atividades 
 de financiamento (2.146) (4.064) (2.456) (4.151)
Acréscimo (Decréscimo) Líquido no 
 Caixa e Equivalentes de Caixa 2.136 (632) 2.061 (706)
Saldo de caixa e equivalentes no início 
 do exercício 1.901 2.533 2.109 2.815
Saldo de caixa e equivalentes no final 
 do exercício 4.037 1.901 4.170 2.109
Acréscimo (Decréscimo) Líquido no 
 Caixa e Equivalentes de Caixa 2.136 (632) 2.061 (706) 

Diretoria
Flávio Miliano Benciowicz Elena Kuflik Benciowicz

Carlos Alberto Gomes do Vale
Técnico Contábil - CRC -1 - SP-124.354/O-0

As Demonstrações Contábeis encontram-se disponíveis 
na sede da Companhia

Engevix Engenharia e Projetos S.A.… continuação
21 Receita operacional líquida   2016     2015
Serviços prestados 141.934 258.603
Revendas de mercadoria 604 5.647
Serviços executados a faturar (13.063) 107.649
Outras receitas  23.555     28.295
Receita bruta  153.030     400.194
Impostos incidentes sobre a receita  (16.750)    (38.620)
     136.280     361.574
22. Custos operacionais   2016   2015
Folha de pagamento, encargos, benefícios (75.459) (152.539)
Serviços prestados de terceiros (15.064) (31.617)
Materiais (5.149) (19.419)
Locação de máquinas e equipamentos (2.590) (6.594)
Gerais (viagens, passagens e hospedagens) (3.847) (13.929)
Ocupação (depreciação, aluguel e seguros patrimoniais) (1.243) (3.041)
Outros custos   (4.158)  (8.560)
    (107.510)  (235.699)
23. Despesas administrativas e gerais   2016     2015
Folha de pagamento, encargos, benefícios (23.684) (40.750)
Serviços prestados de terceiros (5.434) (11.986)
Ocupação (depreciação, aluguel e seguros patrimoniais) (2.809) (7.898)
Luz, água, telefone e correios (934) (1.492)
Gerais (viagens, passagens e hospedagens) (23.262) (4.199)
Provisões para créditos de liquidação duvidosa (147) –
Provisão para contingências (trabalhistas, fiscais 
 e cíveis) (11.791) 8.432
Outras despesas   (9.213)  (5.688)
     (77.274)   (63.581)
      2016     2015
Folha de pagamento, encargos, benefícios (75.459) (152.539)
Serviços prestados de terceiros (15.064) (31.617)
Materiais (5.149) (19.419)
Locação de máquinas e equipamentos (2.590) (6.594)
Gerais (viagens, passagens e hospedagens) (3.847) (13.929)
Ocupação (depreciação, aluguel e seguros patrimoniais) (1.243) (3.041)
Outros custos   (4.158)  (8.560)
    (107.510)  (235.699)
24. Resultado financeiro  2016     2015
Receitas financeiras
Juros recebidos e auferidos 5.487 2.215
Variações monetárias e cambiais ativas 1.475 –
Rendimento de aplicações financeiras – 1.406
Descontos obtidos 68 173
Outras receitas financeiras    297     3
      7.327     3.797
Despesas financeiras
Juros financeiros (37.427) (48.893)
Juros e multas de mora (17.307) (18.321)
Fiança e seguro garantia (1.093) (4.289)
Multas contratuais – (5)
IOF – Impostos sobre operações financeiras (1.890) (180)
Variação monetária e cambiais passivas – –
Tarifas e serviços bancários (30) (68)
Outras despesas financeiras    575     (899)
     (57.172)    (72.655)
A uniformidade no tratamento de riscos na Companhia é assegurada atra-
vés da Política de Seguros e da Política de Garantias (“Políticas”), que 
definem os conceitos básicos, diretrizes gerais e competências para a con-
tratação e administração dos mesmos e para o relacionamento com o mer-
cado segurador. Para o exercício findo em 31/12/2016 e 2015, as “Políticas” 
foram cumpridas em toda sua extensão, não havendo notícia de qualquer 
risco sob o amparo das “Políticas” que não tenham sido devidamente ana-
lisados e mitigados, ou de ocorrência de sinistro sem cobertura adequada. 
25. Imposto de renda e contribuição social
Reconciliação da despesa de imposto de renda e da contribuição 
social corrente e diferido
      2016     2015
Lucro (prejuízo) operacional antes dos impostos (102.817) (14.895)
Provisões não dedutíveis 26.281 (107.588)
Demais despesas não dedutíveis 2.652 21.791
Resultado de equivalência patrimonial   (1.210)    (467)
Lucro real antes da compensação de 
 prejuízos fiscais  (75.094)  (101.159)
Compensação de prejuízo fiscal e base de 
 cálculo negativa de CSLL     –     –
Lucro real depois da compensação de 
 prejuízos fiscais  (75.094)  (101.159)
Alíquota nominal combinada do imposto de renda 
 e da contribuição social – % 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social correntes – –
Impostos diferidos do exercício     –    111.428
26. Cobertura de seguros e garantias – a. Seguro patrimonial: A Compa-
nhia possui um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de deli-
mitá-los, contratando no mercado coberturas compatíveis com o seu porte 

e operação. As coberturas foram contratadas por montantes considerados 
suficientes pela administração para cobrir eventuais sinistros, considerando 
a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a 
orientação de seus consultores de seguros. Em 31/12/2016, a Companhia 
apresentava as principais apólices de seguro contratadas:
      Limite máximo
Modalidade  Riscos cobertos   de indenização
Empresarial Incêndio/queda de raio/explosão 24.000
    Danos elétricos 1.000
    Tumultos, Greves, Lockout e Atos Dolosos 1.000
    Equipamento eletrônico sem roubo 2.000
    Equipamentos portáteis 10
    Impacto de veículo terrestre 1.500
    Perda ou pagamento de aluguel a terceiros 500
    Quebra de vidros, espelhos, mármores e granitos 300
    Responsabilidade civil das operações 2.000
    Responsabilidade civil – empregador 1.000
    Roubo ou furto qualificado de bens 300
    Vendaval, furacão, ciclone, granizo, tornado e fumaça 500
Auto frotas Casco  FIPE
    Danos materiais 800
    Danos corporais 1200
    Danos morais 160
Equipamentos Básica  12.503
    Danos elétricos 1.180
    Roubo/Furto 12.324
    Danos materiais 900
    Danos corporais 900
b. Carta de fiança bancária e garantias: A empresa contratou cartas de 
fiança bancária e seguros garantias como forma de garantir a prestação de 
serviços de seus contratos, demonstradas abaixo:
Bancos/Seguradora  Avais e fianças     Valor da dívida
Banco Pottencial Carta de fiança bancária 184
Banco Itaú Carta de fiança bancária 2.936
Banco Bradesco Carta de fiança bancária 2.235
Seguradora Chubb Seguro garantia 2.311
Seguradora J. Malucelli Seguro garantia 58.507
Seguradora Swiss Re Seguro garantia 2.238
Seguradora Berkley Seguro garantia 4.228
Seguradora Fator Seguro garantia 11.873
Seguradora Zurich Seguro garantia 303
Banco Itaú Seguro garantia 16.050
Seguradora Austral Seguro garantia 81.929
Seguradora AIG Seguro garantia 11.016
Seguradora Argo Seguro garantia 1.499
Seguradora Allianz Seguro garantia 767
Seguradora Pottencial Seguro garantia 166
c. Garantidor solidário de operações de créditos bancários da Ecovix: 
Em dezembro de 2016, a Ecovix – Engevix Construções Oceânicas S.A., 
empresa do Grupo, protocolou o pedido de recuperação judicial na 2ª Vara 
Cívil da Comarca de Rio Grande no estado do Rio Grande do Sul. Em fun-
ção da Companhia e a sua controladora serem os garantidores solidários de 
operações dos empréstimos bancários contraídos pela Ecovix, as mesmas 
estão sujeitas a eventuais cobranças por essas instituições financeiras, caso 
a Ecovix não cumprir com os seus vencimentos. 27. Instrumentos financei-
ros – a. Análise de sensibilidade: Em atenção ao disposto no CPC 39 Ins-
trumentos financeiros – Apresentação, a Companhia não está apresentando 
a análise de sensibilidade dos seus instrumentos financeiros, por entender 
que os potenciais ajustes/efeitos que sofra em decorrência da exposição 
dos seus instrumentos financeiros indexados aos índices de Taxa de Juros 
de Longo Prazo – TJLP e Certificados de Depósitos Interbancários – CDI, 
não sejam relevantes no contexto das operações da Companhia. b. Instru-
mentos financeiros por categoria
    Ativos ao valor
31/12/2016         justo por Emprés- Passivo
Ativos e passivos, confor-  meio do timos e ao custo
 me o balanço patrimonial resultado  recebíveis  amortizado  Total
Caixa e equivalentes de caixa 3.660 – – 3.660
Contas a receber de clientes – 138.495 – 138.495
Conta corrente entre empresas – 341.864 – 341.864
Outros ativos     –  75.141  –  75.141
      3.660  555.500  –  559.160
Fornecedores – – 29.608 29.608
Empréstimos e financiamentos – – 127.079 127.079
Conta corrente entre empresas – – 320.694 320.694
Outros passivos     –  –  1.899  1.899
        –  –  479.279  479.279
    Ativos ao valor
31/12/2015         justo por Emprés- Passivo
Ativos e passivos, confor-  meio do timos e ao custo
 me o balanço patrimonial resultado  recebíveis  amortizado  Total
Caixa e equivalentes de caixa 11.737 – – 11.737
Contas a receber de clientes – 125.128 – 125.128
Conta corrente entre empresas – 233.606 – 233.606
Outros ativos     –  22.545  –  22.545
      11.737  381.279  –  393.016

    Ativos ao valor
    justo por Emprés- Passivo
    meio do timos e ao custo
    resultado  recebíveis  amortizado  Total
Fornecedores – – 48.699 48.699
Empréstimos e financiamentos – – 122.452 122.452
Conta corrente entre empresas – – 148.678 148.678
Outros passivos     –  –  7.697  7.697
        –  –  327.526  327.526
c. Determinação do valor justo dos instrumentos financeiros: A Compa-
nhia divulga seus ativos e passivos financeiros a valor justo, com base nos 
pronunciamentos contábeis pertinentes que definem valor justo, os quais se 
referem a conceitos de avaliação e requerimentos de divulgações sobre o 
valor justo. Especificamente quanto a essa divulgação, a Companhia aplica 
os requerimentos de hierarquização, que envolve os seguintes aspectos: 
• Definição do valor justo é a quantia pela qual um ativo poderia ser trocado, 
ou um passivo liquidado, entre partes conhecedoras e dispostas a isso em 
transação sem favorecimento; • Hierarquização em 3 níveis para a mensura-
ção do valor justo, de acordo com inputs observáveis para a valorização de 
um ativo ou passivo na data de sua mensuração. A valorização em 3 níveis 
de hierarquia para a mensuração do valor justo é baseada nos inputs obser-
váveis e não observáveis. Inputs observáveis refletem dados de mercado 
obtidos de fontes independentes, enquanto inputs não observáveis refletem 
as premissas de mercado da Companhia. Esses dois tipos de inputs criam 
a hierarquia de valor justo apresentada a seguir: • Nível 1 – Preços cotados 
para instrumentos idênticos em mercados ativos; • Nível 2 – Preços cotados 
em mercados ativos para instrumentos similares, preços cotados para ins-
trumentos idênticos ou similares em mercados não ativos e modelos de ava-
liação para os quais inputs são observáveis; e • Nível 3 – Instrumentos cujos 
inputs significantes não são observáveis. A composição abaixo demonstra 
ativos financeiros da companhia à classificação geral desses instrumentos 
em conformidade com a hierarquia de valorização.
Descrição           Nível da hierarquia    2016    2015
Ativos
Ativos financeiros:
Ativo financeiro mensurado pelo 
 valor justo por meio do resultado 2 – 232
Os investimentos em ativos financeiros nas modalidades de fundo de inves-
timentos são classificados no Nível 2, pois a forma de valorização a valor 
justo ocorre através da cotação de preços de instrumentos financeiros 
semelhantes em mercados não ativos. 28. Benefícios a empregados – 
Plano de suplementação de aposentadoria – A Companhia não mantém 
planos de pensão, previdência privada ou qualquer outro plano de aposen-
tadoria ou de benefícios para os empregados e dirigentes pós sua saída. 
Adicionalmente, também não mantêm plano de benefícios a dirigentes e 
empregados na forma de planos de bônus ou de participação nos lucros, 
além daqueles exigidos por lei. 29. Operação “Lava Jato” – Em março de 
2014, a Companhia tomou conhecimento da denominada “Operação Lava 
Jato”. A Administração da Companhia, apoiada por especialistas externos 
por ela contratados, adotou diversas medidas objetivando esclarecer os 
fatos, identificar possíveis riscos e as consequências nas operações e nas 
demonstrações financeiras. A Administração e seus especialistas contra-
tados analisaram os registros contábeis e financeiros, e efetuaram inves-
tigações de natureza forense nos arquivos, documentos e transações da 
Companhia, com o objetivo de identificar eventuais indícios de desvios de 
conduta ou descumprimento das normas de Compliance, regidas pelo Pro-
grama Interno de Gestão da Ética e Integridade. Em decorrência destas 
investigações, pagamentos efetuados a prestadores de serviços avaliados 
como suspeitos foram desconsiderados das despesas dedutíveis. Em Ação 
Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal através da Justiça 
Federal do Estado do Paraná, a Companhia garantiu o juízo no montante 
de R$ 153 milhões, através do bloqueio de bens imóveis e ações da Com-
panhia detidas pela holding Nova Engevix Participações S.A.. A Companhia 
estima que já incorreu em prejuízo em contratos com a Petrobras, desde 
2011 até a presente data, no montante de R$ 700 milhões. As investiga-
ções continuam em andamento e, portanto, outros fatos poderão vir a ser 
conhecidos e serão avaliados pela Administração, se houver impacto na 
continuidade das operações e capacidade financeira. A Administração e 
seus consultores jurídicos avaliam que o eventual desembolso, se houver, 
decorrente dos riscos quantificados será exigido no médio e longo prazos 
e poderão ser suportados pelo fluxo de caixa gerado pelas operações. A 
Companhia está em negociação com o Ministério Público Federal, con-
forme documento datada de abril de 2017, para formalizar o acordo de leni-
ência visando aperfeiçoar seus controles internos e garantir continuidade 
nas suas operações. 30. Sistema de Gestão de Compliance – Com o 
objetivo de fortalecer o Programa de Integridade da Nova Engevix foi criado 
o Comitê Independente de Compliance para a gestão dos controles inter-
nos. Com um formato moderno e arrojado, este Comitê é formado por 3 
membros independentes, de grande experiência e reconhecida capacitação 
no mercado brasileiro. Sua atuação será absolutamente independente com 
respeito a acionistas e corpo funcional da empresa. O Comitê, possui entre 
outras e não se limita as seguintes atribuições: – Zelar pelos princípios 
estabelecidos na Política; – Estabelecer novas diretrizes, quando necessá-
rio; – Avaliar continuamente os trabalhos de Controle Interno; – Recomen-
dar ações corretivas, ações preventivas, ações de melhoria para tratativa 
de possíveis situações, bem como, para a melhoria contínua do Programa 
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Ao Conselho de Administração, Administradores e Acionistas da
Engevix Engenharia e Projetos S.A. – Barueri-SP
Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações financeiras da 
Engevix Engenharia e Projetos S.A. (“Companhia”), anteriormente denomi-
nada Engevix Engenharia S.A., as quais compreendem o balanço patrimo-
nial 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 correspon-
dentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contá-
beis. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos e possíveis efeitos dos assun-
tos descritos na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, 
as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Engevix Engenharia e Projetos S.A. em 31 de dezembro de 2016, o desem-
penho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base 
para opinião com ressalva: Realização de credito tributário: Conforme 
demonstrado na nota explicativa nº 9, a Companhia registrou os créditos 
tributários relativos a prejuízo fiscal e base negativa de imposto de renda e 
contribuição social, cuja realização depende do sucesso da implementação 
do plano de negócios da Companhia. No entanto, em função de prejuízos 
operacionais apresentados nos últimos anos e pela não apresentação de 
evidências quanto a expectativa de auferir lucros fiscais nos próximos anos, 
o montante de R$ 234 milhões (R$ 234 milhões em 2015) registrado como 
ativo diferido será de difícil realização nos próximos anos. Dessa forma, o 
saldo de ativo diferido, resultado do exercício e patrimônio líquido estão 
superavaliados em R$ 234 milhões (R$ 234 milhões em 2015). Compensa-
ção de saldos ativos e passivos: A Companhia está apresentando, em 31 
de dezembro de 2016, de forma líquida os saldos relativos as suas opera-
ções de clientes com adiantamento de clientes, fornecedores com adianta-
mento a fornecedores. Como consequência, os valores do ativo estão suba-
valiados em R$ 137 milhões (R$ 314 milhões em 2015) e os do passivo 
estão subavaliados em R$ 24 milhões (R$ 534 milhões em 2015). FIDC – 
Fundo Rio Formoso II: Conforme notas explicativas nº 1 (v) b e 11, a Com-
panhia transferiu seus direitos creditórios para fins de constituição dos ativos 
do Rio Formoso II Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-
-Padronizados Multisetorial NP. Os ativos apresentados nas demonstrações 
financeiras deste fundo, na qual a Companhia detém 90,81% de cotas não 
estão apresentados a valor de mercado conforme regras e procedimentos 
definidos pela Administradora (Intrader Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários Ltda.), aceitos pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de 
Valores Mobiliários aplicáveis aos fundos de investimentos em direitos cre-
ditórios. Adiantamento para futuro aumento de capital: Conforme nota 
explicativa nº 20, a Companhia registrou na rubrica adiantamento para 
futuro aumento de capital, o montante de R$ 220 milhões, por parte de sua 
controladora Nova Engevix Participações S.A.. No entanto, tal registro não 
está suportado por documentação hábil e comprobatória que pudesse veri-
ficar tal obrigação. Dessa forma, o ativo e o patrimônio líquido está apresen-
tado a maior em R$ 220 milhões. Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabi-
lidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações financeiras”. Somos independentes em relação a 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 audi-
toria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com 
ressalva. Ênfase – Garantias: Conforme nota explicativa nº 26 c, a Compa-
nhia é garantidor solidário, juntamente com a Nova Engevix Participações 
S.A., em operações de crédito bancário da Ecovix-Engevix Construções 
Oceânicas S.A. (empresa do grupo). Em 16 de dezembro de 2016, a Ecovix 
protocolou o pedido de recuperação judicial na 2ª Vara Cívil da Comarca de 
Rio Grande após um processo de reestruturação financeira e operacional 
em função da rescisão por parte da Petrobrás dos contratos EPC’s 
3500.0000001.10.2 (Guara BV) e 3900.0000001.10.2 (Tupi BV) relativos à 
construção de oito cascos para as plataformas de petróleo. Ênfase – Ope-
ração “Lava Jato” Conforme mencionado na nota explicativa nº 29, a Com-
panhia está sendo investigada na “Operação Lava Jato”. A Companhia ofe-
receu em garantia o montante de R$ 153 milhões, por meio de bloqueio de 
bens imóveis e ações da Companhia detidas pela holding Nova Engevix 
Participações S.A., e os pagamentos efetuados a prestadores de serviços 
como suspeitos desta operação foram levantados e serão considerados 
passíveis de tributação. As investigações continuam em andamento e, por-

tanto, outros fatos poderão vir a ser conhecidos. Nossa opinião não está 
ressalvada em função desse assunto. A Companhia também é alvo de 
investigação na operação Pripyat, desdobramento da 16ª fase da Operação 
Lava Jato, a Radioatividade, deflagrada em julho de 2016 referente à obra 
da Usina de Angra 3. As investigações continuam em andamento e, por-
tanto, outros fatos poderão vir a ser conhecidos. Nossa opinião não está 
ressalvada em função desse assunto. Ênfase – Auditoria do ano anterior: 
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 
2015 foram por nós auditada e emitimos relatório de auditoria com ressal-
vas, datado em 18 de julho de 2016, referentes a realização de créditos tri-
butários e compensação de saldos ativos e passivos conforme ressalvas 
descritas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, e pelos possí-
veis efeitos pela não obtenção de respostas de circularização de assessores 
jurídicos contratados pela Companhia. Responsabilidades da administra-
ção e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração 
é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstra-
ções 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 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 da Companhia continuar operando, divulgando, quando apli-
cável, 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 ope-
rações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoá-
vel 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 alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria reali-
zada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distor-
ções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevan-
tes 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 dis-
torção 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 audito-
ria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o pro-
veniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencio-
nais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a audi-
toria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circuns-
tâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 
dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políti-
cas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e res-
pectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a ade-
quação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade opera-
cional 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 Com-
panhia. Se concluirmos que existe incerteza 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, 
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se man-
ter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estru-
tura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações 
e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transa-
ções e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a res-
peito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e 
das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiên-
cias significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. Barueri, 21 de abril de 2017. Unity Auditores Independentes – 
CRC 2SP 026.236; Edison Ryu Ishikura – Contador CRC 1SP 200.894/O-0
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de Compliance. – Dirimir controvérsias; – Rever os parâmetros de riscos 
e controles; – Estabelecer periodicidade para reuniões e registro em atas; 
– Avaliar metodologias de Controle Interno e Compliance. O Comitê Inde-
pendente deCompliance encontra-se periodicamente em reuniões onde 
são tratados assuntos inerentes ao Programa de Integridade, por exemplo: 
1 – Os processos da(s) EMPRESA(s) e do(s) CONTRATO(s); 2 – A manu-
tenção da implantação do Programa de Integridade obedecendo os requi-
sitos da Lei 12.846/13 regulamentada pelo Decreto 8.420/15 quanto aos 
seus dezesseis parâmetros. Depois da crise instaurada em 2014, o Grupo 

ENGEVIX, sob um Sistema de Gestão da Qualidade, Meio Ambiente, Segu-
rança e Saúde Ocupacional, denominado SIG e Certificado, INMETRO e 
IQNet, pela FCAV – Fundação Carlos Alberto Vanzolini, sob a ótica da ISO 
– Internacional Standard Organization, validado pela ABNT – Associação 
Brasileira de Normas Técnicas, implantado e melhorado ao longo de 15 
anos incluindo conscientização dos colaboradores e principalmente engaja-
mento dos gestores, apresentou e defendeu em Abril e Julho de 2015: Pro-
cesso nº 00190.025829/2014-39, o seu Sistema de Gestão de Compliance 
ao CGU – Controladoria Geral da União.

Essa foi a principal con-
clusão de uma pesquisa 
realizada por especia-

listas do Instituto Neurologico 
Mediterraneo de Pozzilli (Irccs 
Neuromed) em colaboração 
com o Instituto Superior de 
Saúde e com o Istituto Der-
mopatico dell’Immacolata de 
Roma (IDI), conduzida por 
George Pounis, do Neuromed, 
e publicada na revista “Interna-
tional Journal of Cancer”. 

Os pesquisadores italianos 
estudaram o consumo de café 
de cerca de 7 mil homens re-
sidentes da região do Molise e 
que participam do projeto epi-
demiológico Moli-sani. “Anali-
sando os costumes relativos ao 
consumo de café e os casos de 
câncer de próstata registrados 
na amostra, pudemos evidenciar uma diminuição do risco, de 
53%, nas [pessoas] que bebiam mais de três taças por dia”, 
disse Pounis. Já na segunda parte do estudo, os pesquisadores 

testaram as ações dos extratos de café com ou sem cafeína nas 
células de tumores em proveta. 

Os primeiros mostraram a capacidade de reduzir signifi cante-
mente o crescimento das células cancerígenas e a capacidade 

Café pode diminuir risco de 
câncer de próstata, diz estudo

O café, melhor se não for descafeinado, pode representar uma arma na ajuda da prevenção do câncer de próstata. 
De acordo com um estudo italiano, três xícaras da bebida por dia, principalmente se for preparada ‘a la italiana’, 
pode reduzir em mais de 50% o risco deste tumor

Os pesquisadores italianos estudaram o consumo de café de cerca de 7 mil homens residentes da 

região do Molise e que participam do projeto epidemiológico Moli-sani.
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de se formar uma metástase. O efeito do café em grande parte 
desaparece com o descafeinado, sinal que o efeito benéfi co 
observado é muito provavelmente devido à cafeína em si mais 
do que a outras substâncias contidas na bebida. “O nosso es-
tudo indica que os consumidores habituais de café que bebem 
mais de três taças por dia têm menores probabilidades de ter 
tumores na próstata; naturalmente é bom que os excessos que 
podem ter efeitos negativos de outro tipo sejam evitados”, 
afi rmou Francesco Facchiano, um dos estudiosos envolvidos 
na pesquisa. 

Já a italiana Licia Iacoviello, outra pesquisadora do estudo 
disse que também é necessário levar em conta que a pesquisa se 
relaciona “com uma população 
que bebe o café rigorosamente 
a la italiana, ou seja, com alta 
pressão e com a temperatura 
da água muito elevada” e que 
“este método, diferente dos 
seguidos em outras áreas do 
mundo, pode determinar uma 
maior concentração de subs-
tâncias bioativas”

Em 1991, o café foi incluído 
em uma lista em que aparecia 
como “provável causador” 
de câncer de bexiga. Porém 
agora, após analisar cerca de 
500 estudos publicados nos 
últimos 25 anos sobre a bebida, 
os especialistas afi rmaram que 
não existe qualquer evidência 
da relação entre o câncer de 
bexiga - ou qualquer outro tipo 
de tumor - e o amado cafezinho. 
Na realidade, com essa revisão 
de estudos, os especialistas 
chegaram à conclusão que o 
café protege contra duas formas 
de tumores: aquele que atinge 
o fígado e outro que atinge o 
útero (ANSA/COM ANSA).

Rio - A Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) suspendeu 
nesta quarta-feira, 26, as ati-
vidades da Astroinvest por 
atuação irregular no mercado 
de capitais. O portal oferece 
análises de cenários e reco-
mendações de investimento 
com base na astrologia fi nan-
ceira e empresarial.

“O portal Astroinvest ofere-
ce aos assinantes, baseado nos 
ciclos e movimentos astrológi-
cos, os dias ideais para com-
pras e vendas, planejamento, 
novos investimentos, os tipo 
de setores em alta nas bolsas, 
os dias de viradas e momentos 
ideais para abrir um novo ne-
gócio, bem como as melhores 
oportunidades de ganhos e 
muito mais”, diz o site.

Na página está disponível 
um calendário lunar. Segundo 
a Astroinvest, as fases da lua 
indicam os melhores momen-
tos para iniciar, planejar, con-
tinuar ou terminar negócios e 
investimentos.

Com a ajuda dos astros, a 
empresa traçava tendências 
de papéis do Índice Bovespa, 
para commoditties como 
dólar, boi gordo e milho. De 
acordo com a CVM, o CEO da 
Astroinvest, Maurício Divisati 
Otaviani Bernis, não está auto-
rizado a exercer atividade de 
análise de valores mobiliários, 
porque não tem autorização 
prévia da autarquia. Diante 
disso, determinou a imediata 

CVM barra atuação de 
site especializado em 
‘astrologia fi nanceira’

suspensão de qualquer oferta 
desses serviços.

Caso não cumpra a de-
terminação, Bernis ficará 
sujeito à aplicação de multa 
cominatória diária individual 
no valor de R$ 5 mil, sem 
prejuízo da responsabilidade 
pelas infrações já cometidas 
anteriormente. De acordo com 
o portal, ao longo dos últimos 
25 anos Bernis já atendeu mais 
de 600 empresas e cerca de 10 
mil pessoas em processos de 
tomadas de decisões (AE).
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Relatório da Administração

Notas explicativas da Administração sobre as demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2016 e 2015- (em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Senhores Acionistas:
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e 2015. A Companhia e suas controladas apresentam abaixo a 
base de preparação e cálculo do EBITDA (lucro antes dos efeitos financeiros, Imposto de Renda, Contribuição Social, depreciação e amortização):

                                                      Controladora                                     Consolidado
          2016          2015           2016           2015
(Prejuízo) Lucro antes da provisão de IR e CS (2.346.303) (2.490.406) (5.656.994) (4.109.270)
(-) Receitas financeiras (704.844) (1.164.489) (3.698.077) (3.441.666)
(+) Despesas financeiras 797 227 1.535.737 1.670.287
(+) Depreciação e amortização                 -                 -   6.334.489 6.512.651
 (3.050.350) (3.654.668)  (1.484.845)    632.002

Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)
         Reservas de lucros        
   Ajuste de      
  Capital avaliação Reserva Reserva de Prejuízos  Participação de
 Notas          social patrimonial        legal lucros a realizar acumulados             Total não controladores             Total
Saldos em 31 de dezembro de 2014   107.500.000  56.013.950 1.133.865  14.399.451 -  179.047.266  61.164.186  240.211.452
Distribuição de dividendos deliberada pela Assembleia Geral Ordinária  - - -  (8.363.498) -  (8.363.498)  (494.897)  (8.858.395)
Aumento de capital   6.500.000 -  (700.000)  (5.800.000) - - -  -
Realização do ajuste de avaliação patrimonial de controladas  -  (719.548) -  719.548 - - -  -
Prejuízo do exercício                     -                   -               -                           -     (2.627.995)    (2.627.995)               (1.248.577)     (3.876.572)
Saldos em 31 de dezembro de 2015  114.000.000  55.294.402  433.867  955.501  (2.627.995)  168.055.775  59.420.712  227.476.486
Absorção de reservas de lucros com prejuízo acumulado 14 - -  (433.867)  (955.501)  1.389.368 - -  -
Participação de não controladores  - - - - - -  (35.978)  (35.978)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial de controladas 14 -  (637.432) - -  637.432 - -  -
Prejuízo do exercício 14                    -                   -               -                           -     (2.530.852)     (2.530.852)               (1.158.820)    (3.689.672)
Saldos em 31 de dezembro de 2016  114.000.000  54.656.970               -                           -     (3.132.050)  165.524.920               58.225.914  223.750.835

                          Controladora                            Consolidado
Ativo  Notas             2016             2015             2016             2015
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa   155.619  3.346  702.232  334.338
Títulos e valores mobiliários 3  789.968  850.430  2.693.721  10.424.581
Contas a receber 4 - -  37.914.007  33.034.605
Estoques 5 - -  12.204.320  10.522.549
Impostos a recuperar 6 -  3.959  4.318.933  3.869.366
Dividendos a receber 8  96.608 - -  -
Outros ativos circulantes -     1.982.419     7.670.737     4.935.941     9.215.288
Total do ativo circulante   3.024.614  8.528.472  62.769.154  67.400.727
Ativo não circulante
Realizável a longo prazo
Impostos a recuperar 6 - -  212.669  36.655
Reinvestimento (ADENE) 7 - -  3.415.534  3.013.230
Dividendos antecipados   7.120.789 -  7.743.545  -
Depósitos judiciais 12  72.813  72.813  1.452.973  1.216.870
Imposto de renda e
 contribuição social diferidos 11 - -  2.849.180  834.430
Demais contas a receber -     3.964.838     5.489.032      4.266.031     5.594.224
  11.158.440  5.561.845  19.939.932  10.695.409
Investimentos 8  153.896.497  156.962.993  15.417  15.417
Imobilizado 9 - -  229.183.344  233.871.631
Intangível -                    -                     -           39.069           82.703
Total do ativo não circulante   165.054.937  162.524.838  249.177.762  244.665.160
Total do ativo   168.079.551  171.053.310  311.946.916  312.065.887

                         Controladora                          Consolidado
Passivo e patrimônio líquido  Notas             2016             2015             2016              2015
Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos 10 - -  4.157.856  4.375.768
Fornecedores  - -  19.212.700  8.986.486
Obrigações trabalhistas e tributárias   21.718  45.496  8.347.467  9.798.817
Contas a pagar com partes relacionadas   1.638.906  4.099 - -
Demais contas a pagar  - -  157.202  415.009
Imposto de renda e CS a recolher 11  120.407  314.348  120.407  314.348
Dividendos a pagar 13                   -                    -          32.449                    -
Total do passivo circulante   1.781.031  363.943  32.028.081  23.890.427
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos 10 - -  13.238.465  15.735.569
Imposto de renda e CS diferidos 11  773.600  2.633.592  39.746.508  42.060.571
Reinvestimento (ADENE) 7 - -  1.701.026  1.701.026
Provisão para contingências 12                   -                    -     1.482.000      1.201.808
Total do passivo não circulante   773.600  2.633.592  56.168.000  60.698.974
Patrimônio líquido
Capital social 13  114.000.000  114.000.000  114.000.000  114.000.000
Ajuste de avaliação patrimonial -  54.656.970  55.294.402  54.656.970  55.294.402
Reservas de lucros - -  1.389.368 -  1.389.368
Prejuízos acumulados 13   (3.132.050)    (2.627.995)    (3.132.050)    (2.627.995)
  165.524.920  168.055.775  165.524.920  168.055.775
Participação de acionistas não controladores                    -                    -   58.225.914   59.420.712
Total do patrimônio líquido   165.524.920  168.055.775  223.750.835  227.476.486
Total do passivo e patrimônio líquido   168.079.551  171.053.310  311.946.916  312.065.887

Demonstrações dos resultados Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)
                       Controladora                          Consolidado
 Notas           2016           2015              2016               2015
Receita operacional líquida 15 - -  211.462.648  257.275.758
Custo dos serviços prestados e
 mercadorias vendidas 16                 -                  - (207.970.760) (252.664.918)
Lucro bruto  - -  3.491.888  4.610.841
Receitas/(despesas) operacionais
Administrativas e gerais 17.1  (90.968)  (104.262)  (9.089.648)  (9.965.088)
Comerciais 17.2 - -  (3.839.754)  (3.242.698)
Outras receitas operacionais 17.4                 -                  -      1.618.180       2.716.298
       (90.968)    (104.262)   (11.311.222)    (10.491.488)
Resultado operacional       (90.968)    (104.262)     (7.819.334)     (5.880.648)
Resultado financeiro
Despesas financeiras 17.3  (797)  (227)  (1.535.737)  (1.670.287)
Receitas financeiras 17.3      704.844  1.164.489      3.698.077      3.441.666
       704.047  1.164.262      2.162.340       1.771.379
Resultado operacional antes das
 participações societárias   613.079  1.060.000  (5.656.994)  (4.109.269)
Resultado de participações societárias
Equivalência patrimonial 8 (2.959.382) (3.550.406)                     -                      -
  (2.959.382)  (3.550.406)                     -                     -
Resultado antes da provisão para o IR e CS   (2.346.303)  (2.490.406)  (5.656.994)  (4.109.269)
Imposto de renda e contribuição social - Corrente   (2.044.541)  (1.997.581)  (2.361.492)  (1.997.581)
Imposto de renda e contribuição social - Diferido 11  1.859.992  1.859.992       4.328.814       2.230.279
Prejuízo do exercício   (2.530.852)  (2.627.995)  (3.689.672)  (3.876.572)
Atribuível aos:
Acionistas controladores  - -  (2.530.852)  (2.627.995)
Acionistas não controladores  - -     (1.158.820)     (1.248.577)
  - -     (3.689.672)     (3.876.572)
Ações em circulação no exercício 18   1.121.113  1.121.113
Lucro líquido básico e diluído por ação 18          (2,26)          (2,34)

Demonstrações dos resultados abrangentes 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)

                         Controladora                       Consolidado
           2016            2015           2016           2015
(Prejuízo)/lucro líquido do exercício  (2.530.852)  (2.627.995)  (3.689.672)  (3.876.572)
Outros resultados abrangentes
Ajuste de avaliação patrimonial em controladas     (637.432)     (719.548)     (637.432)    (719.548)
Total do resultado abrangente do exercício  (3.168.284) (3.347.543)  (4.327.104) (4.596.120)
Total do resultado abrangente
  do exercício atribuível a:
Acionistas da Companhia  (3.168.284)  (3.347.543)  (3.168.284)  (3.347.543)
Não controladores - -  (1.158.820)  (1.248.577)

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)
                    Controladora                     Consolidado
Das atividades operacionais          2016          2015           2016            2015
Resultado antes do IR e CS  (2.346.303)  (2.490.406)  (5.656.994)  (4.109.269)
Ajustes para conciliar o lucro líquido antes dos
 impostos ao caixa líquido proveniente das
 (utilizado nas) atividades operacionais:
Depreciações e amortizações - -  6.334.489  6.512.651
Participação de não controladores - -  (35.977)  -
Provisão estimada de créditos de liquidação duvidosa - -  (539.975)  376.904
Valor residual do ativo imobilizado alienado - -  121.891  873.375
Encargos financeiros sobre financiamentos - -  1.224.965  1.314.773
Provisão para contingências - -  280.192  164.289
Resultado de equivalência patrimonial  2.959.382  3.550.406 -  -
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a receber - -  (4.339.427)  16.130.142
Estoques - -  (1.681.771)  575.547
Impostos a recuperar  3.959  19.797  (625.581)  (1.213.838)
Demais contas a receber  7.212.512  6.137.594  5.205.236  4.814.887
Depósitos judiciais - -  (236.103)  (65.568)
(Decréscimo) acréscimo em passivos
Fornecedores - -  10.226.214  (7.336.274)
Obrigações trabalhistas e tributárias  (217.719)  142.860  (1.451.350)  (4.556.686)
Demais contas a pagar  1.634.804             (57)    (257.807)       639.864
Caixa proveniente das (aplicado nas) operações  9.246.635  7.360.194  8.568.002  14.120.797
Imposto de renda e contribuição social pagos (2.044.541) (1.997.582)  (2.555.432)   (2.427.439)
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas)
 atividades operacionais  7.202.094  5.362.612  6.012.570  11.693.358
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de ativo imobilizado e intangível                 -                 - (1.724.459)   (2.965.440)
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas)
 atividades de investimentos - -  (1.724.459)  (2.965.440)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Com terceiros
Captação de empréstimos e financiamentos - -  935.791  4.897.460
Amortização de empréstimos e financiamentos - - (4.875.772)  (8.853.618)
Dividendos recebidos       10.506  3.101.978                 -                   -
Caixa proveniente das (utilizado nas) atividades
 de financiamentos com terceiros        10.506  3.101.978  (3.939.981)  (3.956.158)
Com acionistas
Dividendos antecipados  (7.120.789) -  (7.743.545)  -
Distribuições de lucros pagos                 -  (8.363.498)        32.449  (9.550.189)
Caixa proveniente das (utilizado nas) atividades
 de financiamentos com acionistas (7.120.789) (8.363.498)   (7.711.096)   (9.550.189)
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas)
 atividades de financiamentos (7.110.283) (5.261.520) (11.651.077) (13.506.347)
Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes
 de caixa e títulos e valores mobiliários  91.811  101.092  (7.362.966)  (4.778.429)
Caixa e equivalentes de caixa e títulos
  e valores mobiliários
No início do exercício  853.776  752.684  10.758.919  15.537.348
No final do exercício  945.587  853.776  3.395.953  10.758.919

1. Contexto operacional - A Novênio Pavan Participações S/A (“Controladora” ou “Novênio”) é uma sociedade anôni-
ma de capital fechado que tem como objetivo principal a participação em empresas de qualquer ramo empresarial. A 
Controladora está sediada à Rua Cadiriri nº 1.213, na cidade de São Paulo – SP e seus resultados provém basicamente 
da aplicação dos investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial. Os objetos sociais dos investimen-
tos em sociedades controladas estão divididos conforme segue: • Ferrolene S/A Indústria e Comércio de Metais 
(“Ferrolene”): a Ferrolene é um sociedade anônima de capital fechado que tem como objetivo a atividade industrial de 
desbobinamento, corte, dobra e união de blanks de aço por processo à laser; o comércio de metais em geral; e a presta-
ção de serviços de manuseio, arrumação e transbordo; • Transnovag Transportes S/A (“Transnovag”): a Transnovag é 
um sociedade anônima de capital fechado que tem como objetivo a prestação de serviços de transportes rodoviários de 
bens para terceiros, inclusive na forma de subcontratação, a atividade de armazém geral e a prestação de serviços de 
transbordo, pesagem, manuseio e arrumação de cargas em geral. Todas as Companhias controladas estão sediadas na 
cidade de São Paulo – SP, conjuntamente conhecidas como (“Grupo Ferrolene”). 1.1. Aprovação das demonstrações 
contábeis - As demonstrações contábeis foram aprovadas pela diretoria em 20 de abril de 2017. 2. Políticas contábeis 
e bases de apresentação - As demonstrações contábeis individuais e consolidadas, identificadas como Controladora e 
Consolidado, respectivamente, para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 foram preparadas de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC). As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações contábeis foram baseadas 
em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado 
a ser registrado nas demonstrações contábeis. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a 
seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, análise do risco de crédito para 
determinação da provisão para devedores duvidosos, assim como da análise dos demais riscos para determinação de 
outras provisões, inclusive para contingências. 2.1. Base de consolidação - As demonstrações contábeis consolidadas 
são compostas pelas demonstrações contábeis da Companhia e suas controladas, todas companhias nacionais. Em 31 
de dezembro de 2016 e 2015, a participação da Companhia em cada uma era a seguinte:
 Percentual de participação
Investimentos     2016       2015
Ferrolene 72,23% 72,23%
Transnovag 74,86% 74,86%
As controladas são integralmente consolidadas a partir da data de aquisição, sendo esta a data na qual a Companhia 
obtém controle, e continuam a ser consolidadas até a data em que esse controle deixe de existir. As demonstrações 
contábeis das controladas são elaboradas para o mesmo período de divulgação que o da controladora, utilizando políti-
cas contábeis consistentes. Todos os saldos intragrupo, receitas e despesas e ganhos e perdas não realizados, oriundos 
de transações intragrupo, são eliminados por completo. É prática da Companhia que os investimentos em controladas 
possuam relatório de auditoria sobre as suas demonstrações contábeis. O resultado dos trabalhos demonstra uma con-
clusão do auditor em 2016 sem modificação para a Ferrolene e Transnovag. O resultado do exercício é atribuído aos 
acionistas da controladora e à participação dos não controladores. Transações de capital - As mudanças na relação de 
propriedade da Companhia (entre os acionistas) em controlada direta ou relativa (indireta) que não implique a perda do 
controle são contabilizadas dentro do patrimônio líquido, sem transitar pelo resultado na rubrica de transações de capital. 
Este saldo pode ser utilizado para posterior aumento de capital ou compensação de prejuízos acumulados. 2.2. Apura-
ção do resultado - O resultado das operações (receitas, custos e despesas) é apurado em conformidade com o regime 
contábil de competência dos exercícios. A receita de venda de mercadorias e de prestação de serviços são reconhecidas 
quando seus valores puderem ser mensurados de forma confiável e todos os riscos e benefícios são transferidos para o 
comprador ou tomador do serviço. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa - Incluem caixa, saldos positivos em conta movi-
mento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. 2.4. 
Títulos e valores mobiliários - Os certificados de depósitos bancários (CDB) e operações compromissadas estão 
classificados na categoria “Valor justo por meio do resultado”. São contabilizados pelo custo de aquisição, acrescido dos 
rendimentos auferidos, os quais são reconhecidos no resultado do exercício, e ajustados a valor de mercado. 2.5. Contas 
a receber de clientes - São apresentadas aos valores presentes e de realização. É constituída provisão em montante 
considerado suficiente pela Administração para os créditos cuja recuperação é considerada duvidosa. 2.6. Estoques - 
Os estoques são avaliados com base no custo histórico de aquisição e produção, acrescido de gastos relativos à trans-
portes, armazenagem e impostos não recuperáveis. No caso de produtos acabados, o estoque inclui os gastos gerais de 
fabricação com base na capacidade normal de produção. Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição ou 
valor líquido realizável, dos dois o menor. O valor líquido realizável corresponde ao preço de venda no curso normal dos 
negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados necessários para a realização da venda. As 
provisões para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando consideradas necessárias pela 
administração. 2.7. Investimentos - Os investimentos em controladas são avaliados pelo método da equivalência patri-
monial, eliminando-se os lucros não realizados. Os demais investimentos em outras empresas, as quais não são coliga-
das ou controladas, estão avaliados pelo método de custo. 2.8. Imobilizado - Registrado ao custo de aquisição, formação 
ou construção. Na data de transição para as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas normas internacionais 
de relatório financeiro (IFRS), as controladas Ferrolene e Transnovag fizeram o uso do dispositivo previsto no CPC 37 
(R1) e seguindo o Pronunciamento de Interpretação Técnica ICPC nº 10 – Interpretação sobre a Aplicação Inicial ao 
Ativo Imobilizado e a Propriedade para Investimento dos Pronunciamentos Técnicos CPC 27, 28, 37(R1) e 43, avaliaram 
suas máquinas, equipamentos, edificações e terras para atribuir um novo custo (deemed cost), bem como foi realizada a 
revisão da vida útil remanescente dos bens. A depreciação dos bens é calculada pelo método linear às taxas menciona-
das na nota explicativa nº 9 e leva em consideração o tempo de vida útil remanescente estimado no laudo de avaliação 
patrimonial que determinou os novos valores atribuídos aos ativos. Efeitos decorrentes de eventuais alterações nessas 
estimativas, quando relevantes, são tratados como mudança de estimativas contábeis. s gastos com manutenção e repa-
ros, que não aumentam significativamente a vida útil dos bens, são contabilizados como despesa quando incorridos. 2.9. 
Intangível - Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisi-
ção e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e das perdas de seu valor recuperável, quando aplicável. 
2.10. Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”) - A Administração revisa anualmente o valor 
contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais 
ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são 
identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração, ajustando o 
valor contábil líquido ao valor recuperável. 2.11. Empréstimos e financiamentos - Os empréstimos tomados são reco-
nhecidos inicialmente pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, os 
empréstimos tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao 
período incorrido (“pro rata temporis”). 2.12. Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro - Ativos e passi-
vos tributários correntes do último exercício e de anos anteriores são mensurados ao valor recuperável esperado ou a 
pagar para as autoridades fiscais. As alíquotas de imposto e as leis tributárias usadas para calcular o montante são 
aquelas que estão em vigor ou substancialmente em vigor na data do balanço nos países em que a Companhia opera e 
gera receita tributável. Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias na data do balanço entre as bases fiscais de 
ativos e passivos e seus valores contábeis. Impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças tribu-
tárias temporárias, exceto  sobre as diferenças temporárias em que o período da reversão das diferenças temporárias 
pode ser controlado e é provável que as diferenças temporárias não sejam revertidas no futuro próximo. 2.13. Ativos e 
passivos contingentes - As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obriga-
ções legais são as seguintes: (i) Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões 
judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota 
explicativa; (ii) Passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montan-
tes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possí-
veis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são 
provisionados e, tampouco, divulgados; (iii) Obrigações legais são registradas como exigíveis, independente da avaliação 
sobre as probabilidades de êxito nos processos em que a Companhia questionou a inconstitucionalidade dos tributos. 
2.14. Instrumentos financeiros – Reconhecimento inicial e mensuração subsequente - Reconhecimento inicial e 
mensuração - Ativos financeiros são classificados como ativos financeiros a valor justo por meio do resultado, emprés-
timos e recebíveis, investimentos mantidos até o vencimento, ativos financeiros disponíveis para venda, conforme a situ-
ação. A Companhia determina a classificação dos seus ativos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial, 
quando ele se torna parte das disposições contratuais do instrumento. Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente 
ao valor justo, acrescidos, no caso de investimentos não designados a valor justo por meio do resultado, dos custos de 
transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. Mensuração subsequente - A mensuração 
subsequente de ativos financeiros depende da sua classificação, que pode ser da seguinte forma: • Ativos financeiros a 
valor justo por meio do resultado – são avaliados por meio do resultado incluem ativos financeiros mantidos para nego-
ciação e ativos financeiros designados no reconhecimento inicial a valor justo por meio do resultado. Os correspondentes 
ganhos ou perdas reconhecidos na demonstração do resultado; • Empréstimos e recebíveis - são ativos financeiros não 
derivativos, com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. Após a mensuração inicial, 
esses ativos financeiros 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 consideração 
qualquer desconto ou “prêmio” na aquisição e taxas ou custos incorridos. A amortização do método de juros efetivos é 
incluída na linha de receita financeira na demonstração de resultado. As perdas por redução ao valor recuperável são 
reconhecidas como despesa financeira no resultado. A Companhia não possui ativos e passivos financeiros nas seguin-
tes condições “mantidos até o vencimento” e “disponíveis para venda”. Classificação e mensuração dos passivos fi-
nanceiros - São classificados como passivos financeiros a valor justo por meio do resultado, empréstimos e financia-
mentos, ou como derivativos classificados como instrumentos de hedge, conforme o caso. A Companhia determina a 
classificação dos seus passivos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial. Os passivos financeiros da 
Companhia incluem contas a pagar a fornecedores, empréstimos e financiamentos e outras contas a pagar e foram todos 
classificados como empréstimos e financiamentos. 2.15. Lucro básico e diluído por ação - O resultado por ação básico 
e diluído é calculado por meio do resultado do período atribuível aos acionistas da Companhia e a média ponderada das 
ações em circulação no respectivo período, considerando ajustes de desdobramento ocorridos no período. A Companhia 
não possui operações que influenciam no cálculo do lucro diluído, portanto o lucro diluído por ação é igual ao valor do 
lucro básico por ação. 
3. Títulos e valores mobiliários              Controladora                   Consolidado
      2016      2015         2016         2015
Certificados de Depósitos
 Bancários (CDBs) 789.968 500.167 2.505.010 9.656.833
Fundos de investimentos - - 188.711 417.485
Operações compromissadas             - 350.263               -     350.263
 789.968 850.430 2.693.721 10.424.581
As aplicações financeiras representam valores investidos em títulos privados emitidos por instituições financeiras de 
primeira linha, com rentabilidade média equivalente a 99,5% do CETIP DI “CDI”. 4. Contas a receber
                             Consolidado
            2016            2015
Clientes nacionais 31.754.388 28.295.282
Industrialização a faturar 6.766.749 5.886.430
Provisão Estimada de Créditos  de Liquidação Duvidosa     (607.130)  (1.147.107)
 37.914.007 33.034.605
Refere-se substancialmente a duplicatas a receber oriundas da prestação de serviços pelas suas controladas na ativida-
de de industrialização de materiais de terceiros, principalmente para chapas de aço, de transportes rodoviários de bens 
e serviços de logística e de produção, comercialização e locação de estrados. Os principais clientes estão concentrados 
na indústria automobilística e outras indústrias renomadas nacionais. A abertura dos saldos de clientes pelos seus 
vencimentos estão demonstradas a seguir:
                               Consolidado
Contas a receber           2016            2015
A vencer 25.175.191 16.899.579
Vencidos:
De 1 a 30 dias 2.399.418 4.618.198
De 31 a 60 dias 772.732 1.151.302
De 61 a 90 dias 305.729 680.429
De 91 a 180 dias 761.305 1.367.244
De 181 a 365 dias 911.230 1.609.276
Acima de 365 dias   1.428.783   1.969.254
 31.754.388 28.295.282
A provisão estimada de créditos de liquidação duvidosa foi calculada com base na análise individual de riscos dos 
créditos, que contempla histórico de perdas, a situação individual dos clientes, a situação do grupo econômico ao qual 
pertencem, as garantias reais para os débitos e a avaliação dos consultores jurídicos, e é considerada suficiente para 
cobrir eventuais perdas sobre os valores a receber. Segue demonstrada abaixo a movimentação da provisão para crédi-
tos de liquidação duvidosa no exercício de 2016 e 2015:
           2016            2015
Saldo inicial (1.147.107) (744.998)
Adições / Reversões (607.130) (1.147.107)
Baixas por recebimento dos títulos 1.147.107 744.998
Saldo final (607.130) (1.147.107)

5. Estoques                              Consolidado
           2016           2015
Matéria prima 12.151.064 10.457.527
Almoxarifado        53.256        65.022
 12.204.320 10.522.549
6. Impostos a recuperar                               Consolidado
           2016           2015
ICMS a recuperar sobre aquisição
 do ativo imobilizado 300.669 167.678
ICMS a recuperar 223.469 171.670
IRPJ a recuperar 2.458.277 1.829.610
CSLL a recuperar 1.475.677 1.171.482
IPI a recuperar 73.510 1.810
Outros                  -      563.771
   4.531.602   3.906.021
Parcela circulante 4.318.933 3.869.366
Parcela não circulante 212.669 36.655

7. Reinvestimento - ADENE - A Administração da controlada Ferrolene, baseada no artigo 115 da Instrução Normativa 
SRF nº 267, efetua a destinação de 30% sobre o lucro da exploração em área incentivada com o objetivo de desenvolvi-
mento regional. Em 31 de dezembro de 2016, o montante de R$3.415.534 (R$3.013.230 em 31 de dezembro de 2015) 
está depositado no Banco do Nordeste do Brasil S/A, acrescido de atualização monetária. Estes recursos poderão ser 
utilizados, conforme previsto na legislação, para reinvestimento na aquisição e/ou modernização de suas instalações na 
região incentivada. Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o montante de R$1.701.026 refere-se à parte da obrigação com 
Imposto de Renda apurado e depositado na instituição financeira mencionada, com o fim de reinvestimento.
8. Investimentos                           Controladora         Consolidado
             2016             2015    2016     2015
Investimentos em sociedades controladas 153.896.497 156.962.993 - -
Outros investimentos:
Eletrobrás S/A - -  15.389  15.389
Banco Bradesco S/A                    -                  -        28         28
 153.896.497 156.962.993 15.417 15.417

a) Investimentos em sociedades controladas:
                Informações das controladas               Equivalência Patrimonial                 Investimento                 
 Patrimônio Resultado do % -    
Controladora         líquido        exercício Participação           2016           2015   31/12/2016   31/12/2015
Ferrolene 185.955.608 (4.690.020) 72,23 (3.387.427) (1.152.163) 134.308.835 137.696.262
Transnovag 26.166.803 571.818 74,86      428.046 (2.398.243)   19.587.662   19.266.731
Total dos investimentos nas controladas    (2.959.382) (3.550.406) 153.896.497 156.962.993
b) Movimentação dos investimentos em controladas:
Controladas Diretas Investimentos Equivalência Dividendos Dividendos Investimentos
                 2015    patrimonial    recebidos    propostos                 2016
Ferrolene  137.696.262  (3.387.427) - -  134.308.835
Transnovag       19.266.731          428.046         (10.506)         (96.609)       19.587.662
     156.962.993      (2.959.381)        (10.506)        (96.609)     153.896.497
Controladas Diretas Investimentos Equivalência Dividendos Dividendos Investimentos
                 2013      patrimonial      recebidos   propostos                 2014
Ferrolene  138.038.119   5.894.336   (2.108.128)  (1.743.934)  140.080.393
Transnovag       21.605.914           257.632         (72.495)        (63.077)       21.727.974
      159.644.033        6.151.968    (2.180.623)   (1.807.011)     161.808.367

c) Outras informações das financeiras individuais das controladas:
                                               Ferrolene                                   Transnovag
Controladora             2016             2015             2016            2015
Total do ativo 262.704.600  258.968.868   36.801.547  38.958.759
Total do patrimônio líquido 185.955.608 190.645.628 26.166.804 25.738.077
Receita  operacional líquida 183.474.940 226.046.677 35.337.674 39.798.195
(Prejuízo)/lucro líquido (4.690.020) (1.595.213) 571.818 (3.203.770)

d) Composição dos dividendos a receber: 

            Controladora

    2016  2015

Transnovag  96.608         -

 96.608         -

9. Imobilizado - A composição consolidada do imobilizado em 31 de dezembro de 2016 e 2015 é a seguinte:
                                                        2015                                                                                                  2016                                      
 % - Taxa anual de  Depreciação   Depreciação
           depreciação          Custo    acumulada     Líquido         Custo     acumulada         Líquido
Terrenos  89.313.774 - 89.313.774 89.313.774 - 89.313.774
Edificações 2,5% 19.590.805 (4.235.633) 15.355.172 19.590.805 (4.895.897) 14.694.907
Instalações  4,3% a 10% 11.134.131 (8.243.719) 2.890.412 11.268.827 (8.697.023) 2.571.804
Máquinas e acessórios 4,3% a 10% 143.976.019 (44.320.478) 99.655.541 146.093.922 (47.359.034) 98.734.886
Instrumentos e ferramentas 10% 288.760 (261.893) 26.867 288.760 (274.691) 14.069
Computadores e periféricos 20% 1.149.730 (1.070.206) 79.524 1.569.259 (1.142.665) 426.595
Equipamentos de informática 10% 9.443 (9.443) - 9.443 (9.443) -
Móveis e utensílios 10% 406.217 (247.617) 158.600 414.957 (273.902) 141.056
Veículos e acessórios 15% a 12,5% 42.646.582 (21.423.929) 21.222.653 41.884.461 (22.323.014) 19.561.447
Imobilizado em formação      5.261.086          (91.999)     5.169.087     3.908.805        (183.998)     3.724.807
Total do imobilizado  313.776.547   (79.904.917) 233.871.631 314.343.011   (85.159.667) 229.183.344
A seguir são apresentadas as movimentações ocorridas no exercícios de 2016 e 2015:
                                                                                                                                  Consolidado                                                                                                                     
      Baixas / 
Custo do imobilizado             2014     Adições       Baixas             2015     Adições Transferências              2016
Terrenos 89.313.774 - - 89.313.774 - - 89.313.774
Edificações 19.590.803 - - 19.590.803 - - 19.590.803
Instalações 10.982.131 - 152.000 11.134.131 134.696 - 11.268.827
Máquinas e acessórios 142.632.530 1.338.683 4.807 143.976.019 110.027 2.007.875 146.093.922
Instrumentos e ferramentas 288.760 - - 288.760 - - 288.760
Computadores e periféricos 1.095.615 54.115 - 1.149.730 419.530 - 1.569.259
Equipamentos de comunicação 9.443 - - 9.443 - - 9.443
Móveis e utensílios 406.217 - - 406.217 8.740 - 414.957
Veículos e acessórios 47.646.792 - (5.000.209) 42.646.583 - (762.122) 41.884.461
Imobilizado em andamento     3.817.893   1.600.000    (156.807)     5.261.086   1.207.719        (2.560.000)     3.908.805
Total 315.783.958   2.992.798 (5.000.209) 313.776.547   1.880.712        (1.314.247) 314.343.011
                                                                                                                                     Consolidado                                                                                                                      
       Baixas/
Depreciação acumulada               2014    Adições           Baixas              2015      Adições Transferências.             2016
Edificações (3.583.874) (651.759) - (4.235.633) (660.266) - (4.895.897)
Instalações (7.749.170) (494.549) - (8.243.719) (453.304) - (8.697.023)
Máquinas e acessórios (40.832.447) (3.488.031) - (44.320.478) (3.434.431) 395.873 (47.359.034)
Instrumentos e ferramentas (243.886) (18.007) - (261.893) (12.799) - (274.691)
Computadores e periféricos (1.024.151) (46.055) - (1.070.206) (72.458) - (1.142.665)
Equipamentos de comunicação (9.443) - - (9.443) - - (9.443)
Móveis e utensílios (220.112) (27.505) - (247.617) (26.285) - (273.902)
Veículos e acessórios (23.895.524) (1.655.240) 4.126.834 (21.423.930) (1.558.170) 659.087 (22.323.014)
Imobilizado em formação                    -       (91.999)                 -         (91.999) (183.998)                        -        (183.998)
Total  (77.558.605) (6.473.145)  4.126.834  (79.904.917) (6.401.711)         1.054.960   (85.159.667)

A conta de imobilizado em formação refere-se substancialmente à compra de bens a serem utilizados na construção de 
uma unidade operacional que deverá entrar em operação no exercício de 2017, a fim de ampliar a capacidade produtiva 
da controlada Ferrolene. 
10. Empréstimos e financiamentos
 % - Juros e taxas 
       médias anuais           2016           2015
Diversos bancos  2,5% a 10% e TJLP
 - FINAME  + 1,3% a 3,9% 17.396.321 20.111.337
Passivo circulante  4.157.856 4.375.768
Passivo não circulante  13.238.465 15.735.569
Endividamento financeiro por ano de vencimento
           2016           2015
2017 - 3.901.543
2018 3.743.963 3.543.963
2019 3.517.999 3.317.999
2020 2.650.478 4.972.064
Após 2021   3.326.025                  -
 13.238.465 15.735.569
Os financiamentos estão garantidos por notas promissórias e penhor de bens. 11. Imposto de Renda e Contribuição 
Social sobre Lucro Líquido - A Companhia e suas controladas utilizam a sistemática do lucro real, calculam e registram 
seus impostos com base nas alíquotas efetivas vigentes na data de elaboração das demonstrações contábeis. Os impos-
tos diferidos registrados, são oriundos exclusivamente do ajuste de avaliação patrimonial. Reconciliação das despesas 
com imposto de renda e contribuição social:
                         Controladora                  Consolidado
             2016          2015          2015          2015
(Prejuízo)/lucro antes do IRPJ e da CSLL (2.346.303) (2.490.406) (5.656.994) (4.109.269)
IR e CS à taxa nominal - 34% - - - -
Demonstrativo da origem da despesa de IR efetiva
Resultado de equivalência patrimonial (2.959.382) (3.550.406) - -
Outros ajustes 8.485.452 9.020.969 - -
IR e CS corrente e diferido (184.549) (137.589) 1.967.322 232.698
Alíquota efetiva Despesa de IR e CS corrente (2.044.541) (1.997.581) (2.361.492) (1.997.581)
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos - A Companhia e suas controladas possui diferenças temporárias 
existentes entre a contabilidade e a apuração do resultado com base na legislação tributária vigente em 31 de dezembro 
de 2016 e 2015 que possuem base de recuperação futura atrelada a realização futura projetada destas provisões (dife-
renças temporárias) e lucro tributável de anos anteriores.
Composição do IR e CS diferidos:           2016           2015
Ativo não circulante
Provisão estimada de créditos de liquidação duvidosa 206.424 409.017
Provisão para contingências 503.880 408.615
Provisão base negativa / prejuízo fiscal   2.138.876        16.798
Total   2.849.180      834.430
Passivo não circulante
Ajuste de avaliação patrimonial 38.972.908 39.426.979
Alienação de investimentos a prazo 773.600 2.633.592
Total 39.746.508 42.060.571
12. Contingências - A Companhia é parte envolvida em processos trabalhistas e tributários que se encontram em 
instâncias diversas. As provisões para contingências, constituídas para fazer face aos processos em curso avaliados 
como perda provável, são estabelecidas com base na avaliação da Administração, fundamentada na opinião de seus 
assessores legais. Os depósitos judiciais estão registrados  no ativo não circulante. Segue o sumário das provisões e 
depósitos judiciais do consolidado: 
                                                     2016                                                   2015
 Depósitos judiciais Provisão Depósitos judiciais Provisão
Trabalhista                 1.452.973 1.482.000                  1.216.870 1.201.808
                 1.452.973 1.482.000                  1.216.870 1.201.808
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a Controladora não mantinha provisão para contingência por não possuir processos 
classificados com prognóstico de perda provável. Nos períodos mencionados, os depósitos judiciais na controladora so-
mavam em dezembro de 2016 R$ 72.813 e (Em 31 de dezembro de 2015 - R$ 72.813). Conforme determina as normas 
contábeis, devem ser divulgadas discussões judiciais classificadas como probabilidade de perdas possível. No entanto, 
em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a Companhia e suas Controladas, não possuíam processos com esse prognóstico. 
A seguir são apresentadas as movimentações da provisão, ocorridas nos exercícios de 2016 e 2015:
           2016           2015
Saldo inicial 1.201.808 1.037.518
Adições 1.482.000 1.201.808
Reversões (1.201.808) (1.037.518)
Saldo final    1.482.000   1.201.808
13. Patrimônio líquido - • Capital social: o capital social, em 31 de dezembro de 2016, totalmente subscrito e integrali-
zado, era representado por 1.121.113 ações ordinárias sem valor nominal, em 31 de dezembro de 2016 o capital social 
de R$ 114.000.000. • Reservas de lucros: a reserva legal é constituída mediante apropriação de 5% do lucro líquido do 
exercício e não excede a 20% do capital social. A reserva de lucros a realizar, corresponde ao lucro remanescente após 
a destinação para reserva legal e a proposta de distribuição dos dividendos: 
           2016            2015
Prejuízo do exercício (2.530.852) (2.627.995)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial 637.431 719.548
Destinação da reserva legal  - -

• Dividendos: O estatuto da Companhia assegura um dividendo mínimo anual correspondente a 25% do lucro líquido, 
ajustado pela constituição da reserva legal e movimentação do ajuste de avaliação patrimonial, independentemente da 
existência de prejuízos acumulados, conforme o Art 202 da Lei N° 6404/76, beneficiando os acionistas em razão da 
disponibilidade de recursos para o referido pagamento, conforme preconizado pela legislação societária. O resultado do 
exercício de 2016 apresentou prejuízo e, portanto, o valor de dividendos antecipados não foram compensados ao final 
do exercício, e sim, mantendo classificados como antecipação no ativo não circulante. 14. Participações nos lucros e 
resultados - As controladas concedem Participação nos Lucros e Resultados (PLR) a seus funcionários, vinculado ao 
seu plano de ação e ao alcance de objetivos específicos, os quais são estabelecidos e acordados no começo de cada 
ano. Em 31 de dezembro de 2016, as controladas registraram na rubrica de custos e despesas operacionais, gastos para 
participações nos lucros que totalizam R$ 2.840.330 (R$ 3.239.847 em 2015) no consolidado.
15. Receita operacional líquida -              2016             2015
Receitas com venda e prestação de serviços 295.238.527 353.197.653
Receitas entre controladas (7.349.966) (8.569.114)
( -) Tributos e outras deduções  (76.425.913)  (87.352.781)
Receita operacional líquida 211.462.648 257.275.758
16. Custo dos serviços prestados e vendas de mercadorias 
(Controladas)               2016              2015
Materiais (101.151.046) (115.809.688)
Serviços (7.856.101) (13.073.631)
Salários e encargos sociais (62.199.157) (72.655.215)
Serviços profissionais de terceiros (13.314.989) (14.354.218)
Peças, manutenção e combustíveis (10.413.194) (11.191.415)
Depreciação (6.231.867) (6.512.651)
Outros     (6.804.406)   (19.068.100)
Receita operacional líquida (207.970.760) (252.664.918)
17. Receitas/(despesas) operacionais (Consolidado)
17.1. Administrativas e gerais            2016             2015
Salários e encargos sociais (3.876.903) (3.787.578)
Honorários da diretoria e encargos (2.954.607) (2.947.625)
Serviços profissionais de terceiros (1.125.721) (947.908)
Gastos com telefonia (284.494) (318.953)
Despesas com impostos e taxas (459.637) (414.904)
Despesas administrativas de filiais 783.870 811.349
Outras despesas, liquidas  (1.172.156)    (2.359.470)
  (9.089.648)    (9.965.088)
17.2. Comerciais            2016           2015
Salários e encargos sociais (2.557.990) (2.802.579)
Despesas com viagens (120.521) (138.728)
Outras despesas, líquidas (1.161.243)     (301.391)
 (3.839.754) (3.242.698)
17.3. Receitas e despesas financeiras            2016           2015
Receitas financeiras
Rendimento de títulos e valores mobiliários 1.386.457 1.639.785
Descontos obtidos 950.968 401.804
Variações monetárias 549.776 1.380.588
Outras receitas      810.876        19.489
   3.698.077   3.441.666
           2016           2015
Despesas financeiras
Juros passivos sobre empréstimos (896.561) (738.064)
Comissões e despesas bancárias (73.297) (105.744)
Variações monetárias (328.405) (603.332)
Outras despesas     (237.474)     (223.147)
 (1.535.737) (1.670.287)
17.4. Outras receitas operacionais            2015           2015
Recuperação de despesas 1.025.473 1.591.304
Locação de imóvel - 4.762
Outros      592.707   1.120.232
   1.618.180   2.716.298
18. Resultado por ação - Os resultados básicos e diluídos por ação são calculados pela divisão dos lucros líquidos pelas 
quantidades médias de ações disponíveis durante cada exercício. Abaixo são demonstradas as bases para apuração dos 
resultados por ações em 2016 e 2015:

           2016           2015
Numerador – básico
(Prejuízo)/lucro liquido do exercício (2.530.852) (2.627.995)
Denominador – básico
Quantidade media de ações disponíveis   1.121.113   1.121.113
Resultado por ação – básico           (2,26)          (2,34)
19. Cobertura de seguros - A Companhia e suas controladas adotam a política de contratar cobertura de seguros 
para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados pela Administração como suficientes para cobrir eventuais 
sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As apólices estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos. 
A Companhia e suas controladas adotam um programa de gerenciamento de riscos, buscando no mercado coberturas 
compatíveis com o seu porte e operações. Segue a abertura dos riscos e importância segurada em 31 de dezembro de 
2016, vigentes em 2017 em períodos variáveis:

Ferrolene
Risco                                                                      Importância segurada
Responsabilidade civil – danos materiais (veículos) 200.000
Responsabilidade civil – danos corporais (veículos) 260.000
Incêndio, roubo, furto (veículos) 100% da tabela FIPE
Incêndio, tumulto, queda de raio, explosão,
 implosão, queda de aeronave 47.509.000
Perda de aluguel 693.000
Riscos naturais (vendaval, furacão, tornado, demais) 825.000
Roubo e furto qualificado de bens 200.000
Carga, descarga, içamento e descida 400.000
Danos elétricos 165.000
Equipamentos estacionários 1.000.000
Equipamentos móveis 200.000
Risco                                                                      Importância segurada
Responsabilidade civil - empresarial estabelecimento
 comercial e industrial, operação (filiais) 100.000
Responsabilidade civil - rc empresarial/danos 
 morais - empregador (matriz) 1.200.000
A Ferrolene mantém como co-segurada a parte relacionada Transnovag Transportes S.A. na apólice de seguro em-
presarial.
Transnovag
Risco - Frota                                              Importância segurada
Responsabilidade civil - danos materiais
 (individuais de veículos) 300.000
Responsabilidade civil - danos corporais
 (individuais de veículos) 900.000
Responsabilidade civil - danos morais
 (individuais de veículos) 300.000
Incêndio, roubo, furto 100% da tabela FIPE
Responsabilidade Civil/Empregador
Estabelecimento comercial e industrial 1.000.000
Danos morais – estabelecimento 200.000
Danos morais - empregador 200.000
RCF – Responsabilidade Civil do Transportador
RCF-DC (Roubo de Carga) 2.000.000
RCTR-C (Roubo de Carga) 2.000.000
As premissas adotadas para a avaliação da importância segurada e riscos contidos, dada a sua natureza, não fazem 
parte do escopo de auditoria das demonstrações contábeis, consequentemente, não foram revisadas pelos nossos 
auditores independentes.

Conselho de Administração

Elizabeth Pavan - Diretora Presidente
Enide Pavan- Conselheira

Emerson Roberto Pavan Rodriguez - Conselheiro

Diretoria

Elizabeth Pavan - Diretora Presidente
João Luciano Granado - Diretor Superintendente

Thiago Pavan Barcia Fonseca - Diretor sem Designação

Contador

Júlio da Rocha Ribeiro
CRC 1.SP152.060/O-2

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas

Aos Acionistas e Administradores da Novênio Pavan Participações S.A. São Paulo - SP - Opinião - 
Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Novênio Pavan Participações 
S.A. (‘Companhia’), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreen-
dem o balanço patrimonial individual e consolidado em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas de-
monstrações individuais e consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patri-
mônio 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 de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Novênio 
Pavan Participações S.A. em 31 de dezembro de 2016, o desempenho individual e consolidado de 
suas operações e os seus fluxos de caixa individuais e consolidados 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 responsabilida-
des, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas”. Somos inde-
pendentes 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 Con-
selho 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 funda-
mentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis indivi-
duais e consolidadas e o relatório do auditor - A administração da Companhia é responsável por 
essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a audi-
toria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o 
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, incon-
sistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra 
forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos 
que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. 
Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança 
pelas demonstrações contábeis individuais e consolidadas - A administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório fi-
nanceiro (IFRS), emitidas pelo International Accouting Standards Board (IASB) e pelos controles inter-
nos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis li-
vres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relaciona-
dos com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstra-
ções contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas 
- Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da 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 existen-
tes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos jul-
gamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifica-
mos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis individuais e consoli-
dadas, 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 suficien-
te 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 apro-
priados 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 políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administra-
ção. • 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 continui-
dade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as di-
vulgações 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 manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de 
negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. So-
mos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemen-
te, pela opinião de auditoria. 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, 20 de abril de 2017.

BDO RCS Auditores Independentes SS -CRC 2 SP 013846/O-1
Esmir de Oliveira - Contador CRC 1 SP 109628/O-0
Robinson Meira - Contador CRC 1 SP 244496/O-5
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A segunda-feira 26 de abril 
de 1937 era dia de feira na 
cidade espanhola de Guerni-
ca. No entanto, já no começo 
da tarde, todas as barracas já 
tinham sido desmontadas. A 
linha de frente da Guerra Civil 
da Espanha era próxima, os 
franquistas já controlavam o 
município vizinho de Vitoria 
e havia pouco para vender ou 
para comprar, a comida fi cava 
cada vez mais escassa. 

Às 16h30 do horário local, 
no céu da cidade símbolo do 
nacionalismo basco, aparece 
o primeiro avião alemão, o do 
“barão negro” Rudolf Von More-
au, o “herói” da Legião Condor, 
força de intervenção aérea 
enviada pelo líder nazista Adolf 
Hitler para a Espanha, sobre as 
ordens do general Wolfgang Von 
Richtofen, para ajudar o futuro 
ditador Francisco Franco a su-
focar com sangue a República 
espanhola. O Heinkel He-51 fez 
um primeiro voo baixo sobre 
a cidade. Depois ele voltou e 
liberou as três primeiras bom-
bas. Neste momento, outras 
aeronaves se aproximaram. 

Algumas delas começaram 
a sobrevoar Guernica, apoia-
das pelos italianos da Aviação 
Legionária do fascista Benito 
Mussolini, e a jogar centenas 
de bombas, aterrorizando os ha-
bitantes. O bombardeio durou 
três intermináveis horas, com 
Heinkel He-51 , Junker Ju 52, 
Dornier Do 17, Messerschmitt 
Bf 109, e Fiat CR.32 que lança-
ram no solo do município cerca 
de 31 toneladas de bombas, que 
destruíram 85% do centro de 
Guernica, segundo a Fundação 
Museu da Paz de Guernica. O 
governo basco contou 1.654 
mortos e centenas de feridos. 
Apenas no “refúgio” artesanal 
da Calle Andra Marti, afi rmou 
o prefeito da época, José La-
bauria, faleceram 450 pessoas, 

todas elas civis, mulheres, ido-
sos e crianças. 

O bombardeio de Guernica foi 
o primeiro ato de “guerra total” 
dos tempos modernos, pensado 
não para atingir as bases mili-
tares do inimigo, mas sim para 
aterrorizar a população civil. 
“Na Espanha, tive a oportuni-
dade de testar a minha jovem 
força aérea. Os meus homens 
fi zeram a experiência”, confes-
sou o político e militar alemão 
Hermann Goering durante seu 
depoimento no julgamento de 
Nuremberg, que processou 
vários líderes nazistas pelos 
seus crimes cometidos. 

A estratégia, que usa do terror 
para desmoralizar o inimigo, 
depois foi repetida pelos na-
zistas em várias outras cidades 
durante a Segunda Guerra 
Mundial e serviu de inspiração 
para alguns ataques terroristas 
presenciados nos confl itos mais 
recentes. Pouco tempo depois 
do bombardeio, Guernica caía 
nas mãos de Franco e dos fascis-
tas, que primeiro destruíram os 
registros civis para que o mas-
sacre não fosse lembrado. No 
entanto, os enviados especiais 
e internacionais que estavam 
no local contaram a história 
do horror vivido no município 
espanhol. 

As matérias de George Ste-
er, do “Times”, por exemplo, 
inspiraram o famoso pintor 
Pablo Picasso a fazer uma de 
suas obras mais conhecidas: o 
quadro “Guernica”. A peça foi 
exposta pela primeira vez no 
pavilhão espanhol da Exposição 
Universal de Paris de 1937. An-
tes de morrer, o pintor, um dos 
maiores mestres do cubismo do 
mundo, vetou que sua pintura 
fosse levada à Espanha durante 
a ditadura. O quadro só chegou 
a Madri depois da morte de 
Franco, em 1975 (ANSA/COM 
ANSA).

Inspirado nos acontecimentos, Pablo Picasso fez uma de suas 

obras mais conhecidas: Guernica.

Massacre de Guernica, 
que inspirou Picasso, 
completou 80 anos

Divulgação

Com 54 votos favoráveis e 19 
contrários, o Senado aprovou 
ontem (26), o texto-base do 
substitutivo do senador Ro-
berto Requião ao projeto que 
defi ne os crimes de abuso de 
autoridade. Com o resultado, o 
projeto segue agora para análise 
pela Câmara. Durante a breve 
discussão e plenário, vários se-
nadores questionam trechos do 
projeto e se posicionam contra 
a matéria. Foram apresenta-
das quatro emendas ao texto, 
mas todas foram consideradas 
prejudicadas após a aprovação 
do texto.

“Eu quero me manifestar 
enfaticamente contrário a 
esse projeto, sobretudo neste 
momento da história do Brasil. 
Claro que este país precisa de 
cinco séculos para acabar com 
o abuso de autoridade, mas 
não para cercear o trabalho de 
juízes, do Ministério Público, da 
polícia, o que tudo indica que 
é a fi nalidade neste momento. 
É um equívoco aprovarmos 
esse projeto neste momento”, 
declarou o senador Cristovam 
Buarque (PPS-DF).

O substitutivo de Requião só 
conseguiu consenso depois que 
senadores de vários partidos 
condicionaram o apoio ao texto 
à aprovação de uma emenda 
do senador Antonio Anastasia 
(PSDB-MG), que alterou a 
redação do Artigo 1º do texto, 
que trata do chamado crime 
de hermenêutica, que signifi ca 
punir o agente por divergência 
na interpretação da lei. Para 
parte dos senadores, a reda-
ção anterior do projeto abria 
brecha para enquadrar juízes 
e promotores, por exemplo, no 
crime de hermenêutica. 

Para o senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), as alte-
rações acatadas por Requião 
na CCJ mais cedo represen-
taram avanços importantes 
no projeto. Entretanto, na 
opinião dele, “o projeto ainda 
traz alguns dispositivos que 
trazem comprometimento à 
atuação, em especial, da ma-
gistratura”.

“Embora tenha melhorado, 
e muito, eu ainda considero 
que traz algumas distorções 
centrais. E eu lembro que 
estamos votando o substitu-
tivo do senador Requião. É 
melhor que o primeiro tex-
to? É, mas ainda traz graves 
ameaças ao funcionamento da 
magistratura e do Ministério 
Público. E o que eu considero 
mais grave: ele é inoportuno, 
porque o momento histórico 
que nós vivemos não impõe 
a necessidade desse debate 
neste instante”,  af irmou 
Randolfe.

Para o senador Jorge Viana 
(PT-AC), o debate em torno 
da Lei de Abuso de Autoridade 
foi “manipulado”, para fazer a 
opinião pública crer que ela 
ocorre em situação de enfren-
tamento contra a Lava Jato. 
“Foi muito difícil chegar a esse 
entendimento”, disse Viana. 
“Eu testemunhei o empenho 
nos últimos dias e semanas. 
Muita gente teve que ceder em 
suas posições”, completou, lem-
brando que a atual lei ainda em 
vigor foi feita durante o período 
da ditadura militar.  No mesmo 
tom, o senador José Agripino 
Maia (DEM-RN), disse que o 
senador Requião produziu um 
texto “que traduz equilíbrio” 
(ABr).

Senado aprova 
projeto que tipifi ca os 
crimes de abuso de 

autoridade

FERROLENE S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS
C.N.P.J. (MF) sob no 61.881.017/0001-90

Relatório da Administração
Senhores Acionistas:
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as demons-
trações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e 2015. Em razão de parte do 
faturamento sobrevir do processo de industrialização sob encomenda em produtos de clientes (autores 
da encomenda), o peso da mão de obra da empresa repercute significativamente nos custos, resultando, 
por conta da crise econômica somada à crise política, na necessidade de reestruturação de pessoal, 

gerando, com isso, em inevitável custo anormal com demissões nos anos de 2015 e 2016, com efeitos 
representados no Demonstrativo do EBITDA, neste não incluído os prejuízos enquanto recolhia adesões 
aos Programas de Demissões Voluntárias Incentivadas, opção adotada ao invés de aplicação de demis-
sões indiscriminadas e em massa. Apresentamos abaixo a base de preparação e cálculo do EBITDA 
(lucro antes dos efeitos financeiros, imposto de renda, contribuição social, depreciação e amortização), 
com o ajuste não recorrente de demissões:

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)
              Reservas de lucros                    
  Capital Ajuste de Avalia-  Incentivos Para Prejuízos
 Notas          social   ção Patrimonial      Legal       fiscais investimento acumulados             Total
Saldos em 31/12/2014   109.000.000  76.769.235  675.044  141.969  7.360.299 -  193.946.547
Aumento de capital   6.000.000 -  (600.000)  (100.000)  (5.300.000) -  -
Dividendos complementares  - - - -  (1.705.706) -  (1.705.706)
Realização do ajuste de
 avaliação patrimonial  -  (850.753) - - -  850.753  -
Prejuízo do exercício                      -                            -               -                 -                      -     (1.595.213)    (1.595.213)
Saldos em 31/12/2015   115.000.000  75.918.482  75.044  41.969  354.593  (744.460)  190.645.628
Absorção de reserva de
 lucros com prejuízo acumulado 13 - -  (75.044)  (41.969)  (354.593)  471.606  -
Realização do ajuste
 de avaliação patrimonial 13 -  (850.753) - - -  850.753  -
Prejuízo do exercício 13                    -                            -               -                  -                      -     (4.690.020)    (4.690.020)
Saldos em 31/12/2016   115.000.000            75.067.729               -                 -                      -     (4.112.121) 185.955.608

Notas explicativas da Administração sobre as demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

Ativo Notas             2016              2015
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 3  485.671  242.320
Títulos e valores mobiliários 3  1.479.324  8.087.614
Contas a receber 4  28.504.845  23.447.777
Estoques 5  12.151.064  10.457.527
Impostos a recuperar 7  2.006.900  1.539.378
Partes relacionadas 6  19.412  4.099
Demais contas a receber -     2.039.573     1.247.605
Total do ativo circulante    46.686.789   45.026.320
Ativo não circulante
Realizável a longo prazo
Impostos a recuperar 7  212.669  36.655
Reinvestimento (ADENE) 8  3.415.534  3.013.230
Dividendos antecipados 13  2.242.250  -
Depósitos judiciais 12  519.523  500.264
Imposto de renda e CS diferidos 11     2.571.087        597.496
  8.961.063  4.147.645
Investimentos -  15.390  15.390
Imobilizado 9  207.002.290  209.715.665
Intangível -          39.068           63.848
Total do ativo não circulante  216.017.811  213.942.548

Passivo e patrimônio líquido Notas             2016             2015
Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos 10  2.102.396  1.638.686
Fornecedores -  18.094.450  7.857.580
Obrigações trabalhistas e tributárias -  6.531.342  8.127.169
Demais contas a pagar -        105.033          21.564
Total do passivo circulante    26.833.221    17.644.999
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos 10  8.502.391  9.004.786
IR e CS diferidos 11  38.671.254  39.109.521
Provisão para contingências 12  1.041.100  862.908
Reinvestimento (ADENE) 8     1.701.026      1.701.026
Total do passivo não circulante   49.915.771  50.678.241
Patrimônio líquido
Capital social 13  115.000.000  115.000.000
Ajuste de avaliação patrimonial 13  75.067.729  75.918.482
Prejuízo acumulado 13    (4.112.121)       (272.854)
  185.955.608  190.645.628
Total do passivo e patrimônio líquido  262.704.600  258.968.868

Demonstrações dos resultados Em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em Reais)

 Notas              2016              2015
Receita operacional líquida 14  183.474.940  226.046.677
Custo dos serviços prestados
 e vendas de mercadorias 15 (182.223.471) (218.941.454)
Lucro bruto   1.251.469  7.105.223
Receitas/(despesas) operacionais
Administrativas e gerais 16.1  (7.340.370)  (8.179.604)
Comerciais 16.2  (3.839.754)  (3.242.699)
Outras receitas operacionais 18      1.448.821      1.515.366
      (9.731.303)     (9.906.937)
Resultado operacional   (8.479.834)  (2.801.714)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 17.1  2.155.835  1.708.335
Despesas financeiras 17.2        (777.879)        (743.050)
       1.377.956         965.285
Resultado antes da provisão para
 IR e CS   (7.101.878)  (1.836.429)
IR e CS - diferido 11      2.411.858         241.216
Prejuízo do exercício      (4.690.020)     (1.595.213)
Quantidade de ações no exercício   1.222.703  1.222.703
Resultados básico e diluído por ação               (3,84)              (1,30)

Demonstrações dos resultados abrangentes
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)

           2016         2015
Outros resultados abrangentes
Prejuízo do exercício  (4.690.020)  (1.595.213)
Ajuste de avaliação patrimonial     (850.753)     (850.753)
Total do resultado abrangente
 do exercício  (5.540.773)  (2.445.966)

Demonstrações dos fluxos de caixa 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)

Das atividades operacionais           2016           2015
Resultado antes do IR e da CS  (7.101.878)  (1.836.429)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibi-
 lidades geradas pelas atividades operacionais:
Depreciações e amortizações  4.462.616  4.544.888
Valor residual de ativo imobilizado baixado  156.252  -
Encargos financeiros sobre financiamentos  623.099  548.466
Provisão para créditos de liquidação duvidosa  (614.917)  376.904
Provisão para contingências  178.192  78.446
Decréscimo/(acréscimo) em ativos
Contas a receber  (4.442.151)  15.939.003
Estoques  (1.693.537)  608.404
Impostos a recuperar  (643.536)  (1.079.553)
Demais contas a receber  (1.194.272)  (1.632.524)
Depósitos judiciais  (19.259)  (1.049)
(Decréscimo)/acréscimo em passivos
Fornecedores  10.236.870  (7.450.242)
Obrigações trabalhistas e tributárias  (1.595.827)  (3.639.166)
Demais contas a pagar        83.469      258.874
Caixa proveniente das operações  (1.564.879)  6.716.022
Imposto de renda e contribuição social pagos                  -     (527.222)
Caixa líquido proveniente das
 atividades operacionais  (1.564.879)  6.188.800
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de ativo imobilizado e intangível  (1.880.713)  (2.961.889)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimentos  (1.880.713)  (2.961.889)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Amortização de empréstimos  (1.596.577)  (1.545.380)
Partes relacionadas  (15.313)  (462.536)
Captação de empréstimos      934.793   1.981.178
 (677.097)  (26.738)
Com acionistas
Dividendos antecipados  (2.242.250)  -
Distribuições de lucros pagos                  -  (4.120.248)
  (2.242.250)  (4.120.248)
Caixa líquido utilizado nas
 atividades de financiamentos  (2.919.347)  (4.146.986)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de
 caixa e títulos e valores mobiliários
  (6.364.939)     (920.075)
Caixa e equivalentes de caixa
 e títulos e valores mobiliários
No início do exercício  8.329.934  9.250.009
No final do exercício   1.964.995   8.329.934

1. Contexto operacional - A Ferrolene S.A. Indústria e Comércio de Metais 
(“Companhia” ou “Ferrolene”) é uma sociedade anônima da capital fechado 
que tem como objetivos principais as atividades industriais de desbobinamen-
to, corte, dobra e união de blanks de aço por processo à laser; o comércio de 
metais em geral;  e a prestação de serviços de manuseio, arrumação e trans-
bordo . A Companhia está sediada na Rua Cadiriri nos 776/786/826/882, na ci-
dade de São Paulo – SP.  MATRIZ: Ferrolene SA Indústria e comercio de Metais 
Rua Cadiriri, 776/786/826/882  - Mooca, São Paulo – SP Fabricação e serviço 
de corte e dobra de outros produtos de metal não especificados anteriormente. 
FILIAL 1: Ferrolene SA Indústria e comercio de Metais Rua Cadiriri, 775 - 
Mooca, São Paulo – SP Fabricação e serviço de corte e dobra de outros pro-
dutos de metal não especificados anteriormente. FILIAL 2: Ferrolene SA In-
dústria e comercio de Metais Rua Cadiriri, 226  - Mooca, São Paulo – SP - 
Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerias e guarda-
-móveis. FILIAL 3: Ferrolene SA Indústria e comercio de Metais - Rua Cadiriri, 
1199/1213 - Mooca, São Paulo – SP - Fabricação de outros produtos de metal 
não especificados anteriormente. FILIAL 4: Ferrolene SA Indústria e comercio 
de Metais - Rua Cadiriri, 1300  - Mooca, São Paulo – SP - Fabricação e serviço 
de corte e dobra de outros produtos de metal não especificados anteriormente. 
FILIAL 5: Ferrolene SA Indústria e comercio de Metais - Av Henry Ford, 2000  
- Copec, Camaçari – BA - Outras atividades de serviços prestados principal-
mente às empresas não especificadas anteriormente. FILIAL 6: Ferrolene SA 
Indústria e comercio de Metais V das Torres, 646 (Rua 2)  - CIA, Simões Filho 
– BA - Fabricação e serviço de corte e dobra de outros produtos de metal não 
especificados anteriormente e Depósitos de mercadorias para terceiros, exce-
to armazéns gerias e guarda-móveis. FILIAL 7: Ferrolene SA Indústria e co-
mercio de Metais - Rua Américo Santiago Piacenza, 750 - Cinco, Contagem – 
MG Fabricação de cabines, carroceria e reboques para outros veículos auto-
mores, exceto caminhões e ônibus. 1.1. Aprovação das demonstrações 
contábeis - As demonstrações contábeis foram aprovadas pela diretoria em 20 
de Abril de 2017. 2. Políticas contábeis e bases de apresentação - As de-
monstrações contábeis para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 
e 2015 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC). As estimativas contábeis envolvidas na preparação das de-
monstrações contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com 
base no julgamento da administração para determinação do valor adequado a 
ser registrado nas demonstrações contábeis. Itens significativos sujeitos a es-
sas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobili-
zado e de sua recuperabilidade nas operações, análise do risco de crédito para 
determinação da provisão para devedores duvidosos, assim como da análise 
dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para con-
tingências. 2.1. Apuração do resultado - O resultado das operações (receitas, 
custos e despesas) é apurado em conformidade com o regime contábil de 
competência dos exercícios. 2.2. Caixa e equivalentes de caixa - Incluem 
caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras com liqui-
dez imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. 
2.3. Títulos e valores mobiliários - Os certificados de depósitos bancários 
(CDB) e operações compromissadas estão classificados na categoria “Valor 
justo por meio do resultado”. São contabilizados pelo custo de aquisição, acres-
cido dos rendimentos auferidos, os quais são reconhecidos no resultado do 
exercício, e ajustados a valor de mercado. 2.4. Contas a receber de clientes 
- São apresentadas aos valores presente e de realização. É constituída provi-
são em montante considerado suficiente pela Administração para os créditos 
cuja recuperação é considerada duvidosa. 2.5. Estoques - Os estoques são 
avaliados com base no custo histórico de aquisição e produção, acrescido de 
gastos relativos a transportes, armazenagem e impostos não recuperáveis. No 
caso de produtos acabados, o estoque inclui os gastos gerais de fabricação 
com base na capacidade normal de produção. Os estoques são avaliados ao 
custo médio de aquisição ou valor líquido realizável, dos dois o menor. O valor 
líquido realizável corresponde ao preço de venda no curso normal dos negó-
cios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados neces-
sários para a realização da venda. As provisões para estoques de baixa rotati-
vidade ou obsoletos são constituídas quando consideradas necessárias pela 
Administração. 2.6. Imobilizado - Registrado ao custo de aquisição, formação 
ou construção. Na data de transição para as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, com base nas normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), a 
Companhia fez uso do dispositivo previsto no CPC 37 (R1) e seguindo o Pro-
nunciamento de Interpretação Técnica ICPC nº 10 – Interpretação sobre a 
Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado e à Propriedade para Investimento dos 
Pronunciamentos Técnicos CPC 27, 28, 37(R1) e 43, avaliaram suas Máquinas, 
Equipamentos, Edificações e Terras para atribuir um novo custo (deemed cost), 
bem como, foi realizada a revisão da vida útil remanescente dos bens. A depre-
ciação dos bens é calculada pelo método linear às taxas mencionadas na Nota 
Explicativa nº 9 e leva em consideração o tempo de vida útil remanescente 
estimado no laudo de avaliação patrimonial que determinou os novos valores 
atribuídos aos ativos. Efeitos decorrentes de eventuais alterações nessas esti-
mativas, quando relevantes, são tratados como mudança de estimativas contá-
beis. Os gastos com manutenção e reparos, que não aumentam significativa-
mente a vida útil dos bens, são contabilizados como despesa quando incorri-
dos. 2.7. Intangível - Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensu-
rados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, dedu-
zidos da amortização acumulada e das perdas de seu valor recuperável, 
quando aplicável. 2.8. Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de 
“impairment”) - A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido 
dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias 
econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração 
ou perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas, 
e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão 
para deterioração, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. 2.9. 
Empréstimos e financiamentos - Os empréstimos tomados são reconheci-
dos inicialmente pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos 
custos de transação. Em seguida, os empréstimos tomados são apresentados 
pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao 
período incorrido (“pro rata temporis”). 2.10.Imposto de Renda e Contribui-
ção Social sobre o Lucro - Ativos e passivos tributários correntes do último 
exercício e de anos anteriores são mensurados ao valor recuperável esperado 
ou a pagar para as autoridades fiscais. As alíquotas de imposto e as leis tribu-
tárias usadas para calcular o montante são aquelas que estão em vigor ou 
substancialmente em vigor na data do balanço. Imposto de Renda e Contribui-
ção Social diferidos são gerados por diferenças temporárias na data do balan-
ço entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis apura-
dos, e de acordo com o grau de realização futura de acordo com o Pronuncia-
mento Técnico CPC 32 – Tributos sobre a renda. 2.11.Ativos e passivos con-
tingentes - As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passi-
vos contingentes e obrigações legais são as seguintes: (i) Ativos contingentes 
são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais fa-
voráveis, transitadas em julgado; (ii) Passivos contingentes são provisionados 
quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos 
forem mensuráveis com suficiente segurança; (iii) Obrigações legais são regis-
tradas como exigíveis, independente da avaliação sobre as probabilidades de 
êxito nos processos em que a Companhia questionou a inconstitucionalidade 
dos tributos. 2.12.Instrumentos financeiros - Reconhecimento inicial e 
mensuração subsequente - Reconhecimento inicial e mensuração - Ativos 
financeiros são classificados como ativos financeiros a valor justo por meio do 
resultado, empréstimos e recebíveis, investimentos mantidos até o vencimento, 
ativos financeiros disponíveis para venda, conforme a situação. A Companhia 
determina a classificação dos seus ativos financeiros no momento do seu reco-
nhecimento inicial, quando ele se torna parte das disposições contratuais do 
instrumento. Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo, 
acrescidos, no caso de investimentos não designados a valor justo por meio do 
resultado, dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisi-
ção do ativo financeiro. Mensuração subsequente - A mensuração subse-
quente de ativos financeiros depende da sua classificação, que pode ser da 
seguinte forma: • Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado – são 
avaliados por meio do resultado incluem ativos financeiros mantidos para ne-
gociação e ativos financeiros designados no reconhecimento inicial a valor 
justo por meio do resultado. Os correspondentes ganhos ou perdas reconheci-
dos na demonstração do resultado; • Empréstimos e recebíveis - são ativos fi-
nanceiros não derivativos, com pagamentos fixos ou determináveis, não cota-
dos em um mercado ativo. Após a mensuração inicial, esses ativos financeiros 
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 consideração qualquer desconto ou “prê-
mio” na aquisição e taxas ou custos incorridos. A amortização do método de 
juros efetivos é incluída na linha de receita financeira na demonstração de re-
sultado. As perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas como 
despesa financeira no resultado. A Companhia não possui ativos e passivos 
financeiros nas seguintes condições “mantidos até o vencimento” e “disponí-
veis para venda”. Classificação e mensuração dos passivos financeiros - 
São classificados como passivos financeiros a valor justo por meio do resulta-
do, empréstimos e financiamentos, ou como derivativos classificados como 
instrumentos de hedge, conforme o caso. A Sociedade determina a classifica-
ção dos seus passivos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial. 
Os passivos financeiros da Sociedade incluem contas a pagar a fornecedores, 
empréstimos e financiamentos e outras contas a pagar e foram todos classifi-
cados como empréstimos e financiamentos. 2.13.Lucro básico e diluído por 
ação - O resultado por ação básico e diluído é calculado por meio do resultado 
do período atribuível aos acionistas da Companhia e a média ponderada das 
ações em circulação no respectivo período, considerando ajustes de desdobra-
mento ocorridos no período. A Companhia não possui operações que influen-
ciam no cálculo do lucro diluído, portanto o lucro diluído por ação é igual ao 
valor do lucro básico por ação. 3. Caixa e equivalentes de Caixa, títulos e 
valores mobiliários 
Caixa e equivalentes de caixa 31/12/2016 31/12/2015
Caixa 44.776 36.319
Banco conta movimento      440.895      206.001
      485.671      242.320
Títulos e valores mobiliários 31/12/2016 31/12/2015
Certificados de Depósitos
  Bancários (CDBs) 1.479.324 8.087.614

As aplicações financeiras representam valores investidos em títulos privados 
emitidos por instituições financeiras de primeira linha, com rentabilidade média 
equivalente a 99,5% do Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI). 
4. Contas a receber 31/12/2016 31/12/2015
Clientes nacionais 22.164.909 18.406.374
Industrialização a faturar 6.570.045 5.886.430
Provisão Estimada para CLD      (230.109)     (845.027)
  28.504.845 23.447.777
A abertura dos saldos de clientes pelos seus vencimentos está as demonstra-
da a seguir:  31/12/2016 31/12/2015
A vencer 19.728.318 12.895.764
Vencidos
De 1 a 30 dias 1.178.975 3.424.588
De 31 a 60 dias 326.909 261.642
De 61 a 90 dias 28.756 23.947
De 91 a 180 dias 360.827 208.625
De 181 a 365 dias 207.250 675.787
Acima de 365 dias      333.874      916.021
 22.164.909 18.406.374
A Provisão Estimada para Créditos de Liquidação Duvidosa foi calculada com 
base na análise individual de riscos dos créditos, que contempla histórico de 
perdas, a situação individual dos clientes, a situação do grupo econômico ao 
qual pertencem, as garantias reais para os débitos e a avaliação dos consul-
tores jurídicos, e é considerada suficiente para cobrir eventuais perdas sobre 
os valores a receber. Segue demonstrada abaixo a movimentação da provisão 
estimada para créditos de liquidação duvidosa no exercício de 2016 e 2015: 
        2016         2015
Saldo inicial (845.027) (468.122)
Adições (230.109) (845.027)
Reversões   845.027   468.122
Saldo final  (230.109)  (845.027)
A Companhia tem como procedimento reverter o saldo total de provisão du-
rante o exercício e, por ocasião do encerramento contábil, apurar e constituí-lo 
novamente. 

5. Estoques 31/12/2016 31/12/2015
Matéria prima (bobinas
 e chapas de aço) 12.151.064 10.457.527
 12.151.064 10.457.527
6. Partes relacionadas - As transações com partes relacionadas, referentes a 
compras de matérias primas e contratação de serviços são conveniadas entre 
as partes, cujas condições comerciais necessariamente não são as mesmas 
aplicadas nas transações com partes não relacionadas. Os saldos e transa-
ções realizados com partes relacionadas são demonstrados a seguir:
Ativo circulante 31/12/2016 31/12/2015
Demais contas a receber
Novenio Pavan Participações S/A 19.412 4.099
Transnovag Transportes S/A                  -        52.043
 19.412 56.142
Passivo circulante
Fornecedores
Transnovag Transportes S/A          6.772                  -
 6.772 -
Resultado
Compras, despesas e custos  
Transnovag Transportes S/A  (7.349.966)  (8.569.114)
  (7.349.966)  (8.569.114)
Remuneração da Administração - Foi registrado a título de remuneração do 
pessoal-chave da Administração da Companhia, o montante de R$2.011.992 
em 2016 (R$2.007.237 em 2015). Não existem quaisquer outros benefícios 
concedidos a título de remuneração e benefícios indiretos a Administração da 
Companhia.
7. Impostos a recuperar 31/12/2016 31/12/2015
ICMS a recuperar sobre aquisição
 do ativo imobilizado 300.669 167.677
ICMS a recuperar 223.469 171.670
IRPJ a recuperar 1.136.893 806.179
CSLL a recuperar 485.028 428.697
IPI a recuperar        73.510           1.810
Total   2.219.569    1.576.033
Parcela circulante 2.006.900 1.539.378
Parcela não circulante 212.669 36.655
8. Reinvestimento - ADENE - A Administração da Companhia, baseada no 
artigo 115 da Instrução Normativa SRF nº 267, efetua a destinação de 30% 
sobre o lucro da exploração em área incentivada com o objetivo de desenvol-
vimento regional. Em 31 de dezembro de 2016, o montante de R$3.415.534 
(R$3.013.230 em 2015) está depositado no Banco do Nordeste do Brasil S/A, 
acrescido de atualização monetária. Estes recursos poderão ser utilizados, 
conforme previsto na legislação, para reinvestimento na aquisição e/ou mo-
dernização de suas instalações na região incentivada. Em 31 de dezembro de 
2016 e 2015, o montante de R$1.701.026 refere-se à parte da obrigação com 
imposto de renda apurado e depositado na instituição financeira mencionada, 
com o fim de reinvestimento.

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis 
Aos Acionistas e Administradores da Ferrolene S/A Indústria e Comércio 
de Metais - São Paulo - SP - Opinião - Examinamos as demonstrações 
contábeis da Ferrolene S/A Indústria e Comércio de Metais (“Companhia”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das muta-
ções do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevan-
tes, a posição patrimonial e financeira da Ferrolene S/A Indústria e Comércio 
de Metais em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e 
os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião - Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à 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 audi-
toria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfa-
se - Transações com partes relacionadas - Conforme mencionado na Nota 
Explicativa no 6 às demonstrações contábeis, a Companhia mantém relações 
e transações relevantes com partes relacionadas, representadas substancial-
mente por operações comerciais, cujos valores são pactuados entre as partes. 
As demonstrações contábeis foram elaboradas a partir de registros separados 
mantidos pela Companhia, sendo que os valores registrados poderiam ter 
sido diferentes, caso estas transações tivessem sido realizadas com terceiros. 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o 
relatório do auditor - A administração da Companhia é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa 
opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Admi-
nistração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre 
esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, 
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, 
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base 
no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a 
relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da gover-
nança pelas demonstrações contábeis - A administração é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa re-
alista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela gover-
nança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis - Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em res-
posta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e su-
ficiente 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 procedimen-
tos 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 opera-
cional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulga-
ções nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se 
as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter 
em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e 
o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre ou-
tros 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, 20 de abril de 2017.

BDO RCS Auditores Independentes SS  CRC 2 SP 013846/O-1
Esmir de Oliveir - Contador CRC 1 SP 109628/O-0 
Robinson Meira - Contador CRC 1 SP 244496/O-5

Diretoria
João Luciano Granado - Diretor Presidente 

Darci Payão Rodrigues Filho - Diretor Vice-Presidente
Contador

Júlio da Rocha Ribeiro - CRC 1SP 152.060/O-2

Em milhares de Reais      2016     2015
(Prejuízo) Lucro antes da provisão de IR e CS (7.102) (1.836)
(-) Receitas financeiras (2.156) (1.708)
(+) Despesas financeiras 778 743
(+) Depreciação e amortização 4.463 4.545
Total do EBITDA(Geração de caixa) (4.017) 1.744
(+) Ajuste: Custo com demissões 3.029 4.452
Total do EBITDA ajustado (988) 6.196

9. Imobilizado - O imobilizado está composto da seguinte forma:
                                      2016                                                                  2015                          
 %- Taxa anual de  Depreciação   Depreciação
  depreciação/amortização          Custo    acumulada       Líquido          Custo   acumulada       Líquido
Terrenos - 89.313.774 - 89.313.774 89.313.774 - 89.313.774
Edificações 2,5% à 3,03% 15.085.482 (2.992.938) 12.092.544 15.085.482 (2.630.330) 12.455.152
Instalações 10% 11.268.827 (8.697.023) 2.571.804 11.134.131 (8.243.719) 2.890.412
Máquinas e equipamentos 2,4% à 25% 146.093.922 (47.359.036) 98.734.886 143.976.019 (44.320.478) 99.655.541
Computadores 20 1.384.115 (960.466) 423.649 964.585 (890.566) 74.019
Móveis e utensílios 10 396.500 (255.674) 140.826 387.760 (230.080) 157.680
Imobilizado em formação -     3.908.805        (183.998)     3.724.807     5.261.086         (91.999)     5.169.087
  267.451.425   (60.449.135) 207.002.290 266.122.837   (56.407.172) 209.715.665
A seguir são apresentadas as movimentações ocorridas no exercício de 2016:
   Baixas /   Baixas / 
Custo do imobilizado    31/12/2014 Adições Transferências   31/12/2015    Adições  Transferências 31/12/2016
Terrenos 89.313.774 - - 89.313.774 - - 89.313.774
Edificações 15.085.482 - - 15.085.482 - - 15.085.482
Instalações 10.982.131 - 152.000 11.134.131 134.696 - 11.268.827
Máquinas e equipamentos 142.632.530 1.338.683 4.807 143.976.019 110.028 2.007.875 146.093.922
Computadores 914.021 50.564 - 964.585 419.530 - 1.384.115
Móveis e utensílios 387.760 - - 387.760 8.740 - 396.500
Imobilizado em formação     3.817.893  1.600.000            (156.807)     5.261.086  1.207.719         (2.560.000)     3.908.805
 263.133.591  2.989.247                         - 266.122.837  1.880.713            (552.125) 267.451.425
Depreciação acumulada   Baixas /   Baixas / 
   31/12/2014    Adições Transferências   31/12/2015    Adições Transferências 31/12/2016
Edificações (2.267.722) (362.608) - (2.630.330) (362.608) - (2.992.938)
Instalações (7.749.170) (494.549) - (8.243.719) (453.304) - (8.697.023)
Máquinas e equipamentos (40.832.447) (3.488.031) - (44.320.478) (3.434.431) 395.873 (47.359.036)
Computadores (849.186) (41.380) - (890.566) (69.900) - (960.466)
Móveis e utensílios (203.265) (26.815) - (230.080) (25.595) - (255.675)
Imobilizado em formação                    -      (91.999)                         -         (91.999)      (91.999)                         -       (183.998)
   (51.901.790) (4.505.382)                         -  (56.407.172) (4.437.837)             395.873  (60.449.135)

O imobilizado em formação refere-se à compra de bens a serem utilizados 
na formação de unidade operacional no ano de 2017, a fim de ampliar sua 
capacidade produtiva. A Companhia para determinação do custo atribuí-
do e das novas vidas úteis econômicas remanescentes de determinadas 
classes de ativos, contratou avaliadores especializados independentes.
10. Empréstimos e financiamentos
 % taxas médias  
Instituição/modalidade              de juros 31/12/2016 31/12/2015
Banco Brasil S/A – FINAME 3,5% a 6,0% a.a. 9.069.642 7.357.769
Bradesco S/A – FINAME 5,0% a 6,0% a.a.   1.535.145   2.301.439
  10.604.787   9.659.208
Passivo circulante  2.102.396 1.638.686
Passivo não circulante  8.502.391 9.004.786
Endividamento por ano de vencimento 31/12/2016 31/12/2015
2017 - 1.919.062
2018 2.144.062 1.944.062
2019  2.139.035 1.939.035
2020 1.680.569 3.202.627
2021 em diante   2.538.725                  -
   8.502.391   9.004.786
Os financiamentos estão garantidos por notas promissórias e penhor de 
bens. 11. Imposto de Renda e Contribuição Social sobre Lucro Líquido
A Companhia utiliza a sistemática do lucro real e calculou e registrou seus 
impostos com base nas alíquotas efetivas vigentes na data de elaboração das 
demonstrações contábeis. A Companhia possui diferenças temporárias exis-
tentes entre a contabilidade e a apuração do resultado com base na legislação 
tributária vigente em 31 de dezembro de 2016 e 2015 que possuem base de 
recuperação futura atrelada a realização futura projetada destas provisões 
(diferenças temporárias) e lucro tributável de anos anteriores. 11.1. Reconci-
liação da despesa de imposto de renda e contribuição social entre a taxa 
nominal e efetiva            2016           2015
Resultado antes do IRPJ e da CSLL (7.101.878) (1.836.429)
IR e CS à taxa nominal - 34% - -
Demonstrativo da alíquota efetiva
 de imposto de renda:
Outras adições (exclusões) 2.411.858 241.216
Soma 2.411.858 241.216
IR e CS do exercício 2.411.858 241.216
Composição da despesa líquida
 de IR e CS – exercício: 
Despesa líquida de IR e CS - 
 corrente e diferido 2.411.858 241.216
 Total da despesa 2.411.858 241.216
Taxa efetiva em % (33,9%) (13,1%)
Despesa de IR e CS corrente - -
Imposto de renda e contribuição a recuperar
 (a recolher) acumulado 1.234.876 -
Encargos financeiros de atualização
 dos impostos a recuperar 162.263 
Compensações com tributos federais e
 recolhimentos antecipados no exercício 224.782 1.234.876
IR e CSa recuperar (a recolher)
 em 31 de dezembro  1.621.921  1.234.876
11.2. Imposto de Renda e Contribuição Social diferido ativo
                             Não circulante                  
                  31/12/2016                31/12/2015
Bases de cálculo             IR            CS             IR           CS
Provisão estimada de créditos
 de liquidação duvidosa  230.109    230.109  845.027  845.027
Provisão para contingências 1.041.100  1.041.100  862.908  862.908
Provisão BC Negativa/
Prejuízo Fiscal 6.290.810  6.290.810     49.406     49.406
Soma 7.562.019 7.562.019  1.757.341  1.757.341
Alíquotas          25%            9%         25%           9%
Total dos tributos diferidos 1.890.505     680.583   439.335   158.162
Total do IR e CS
 diferido ativo   2.571.087    597.496
11.3. Imposto de Renda e Contribuição Social diferido passivo
Encargos tributários
sobre ajuste de                                     Não circulante                              
 avaliação                           31/12/2016                          31/12/2015
 patrimonial:                 IR                  CS                 IR                  CS
Ajuste de avaliação
 patrimonial
(ICPC 10) 137.883.702 137.883.702 137.883.702 137.883.702
(-) Depreciação
/ baixas  (24.144.720)  (24.144.720) (22.855.700) (22.855.700)
Base de cálculo 113.738.982 113.738.982 115.028.002 115.028.002
Alíquotas              25%                9%              25%                9%
Total do IR e CS
 diferido passivo    38.671.254    39.109.521
12. Contingências e depósitos judiciais - A Companhia é parte envolvi-
da em processos trabalhistas e tributários que se encontram em instâncias 
diversas. As provisões para contingências, constituídas para fazer face aos 
processos em curso avaliados como perda provável, são estabelecidas 
com base na avaliação da Administração, fundamentada na opinião de 
seus assessores legais. Os depósitos judiciais estão registrados no ativo não 
circulante. Segue o sumário das provisões e depósitos judiciais:
                         31/12/2016                      31/12/2015
 Depósitos  Depósitos
    judiciais  Provisão    judiciais Provisão
Trabalhista      519.523 1.041.100     500.264   862.908

Os processos em sua grande maioria requerem indenização de horas extras e 
vínculo de trabalhos de profissionais de empresas terceirizadas. A Companhia 
não mantinha discussões judiciais classificadas como probabilidade de perda 
possível em 31 de dezembro de 2016 e 2015. A seguir são apresentadas as 
movimentações da provisão, ocorridas nos exercícios de 2016 e 2015:
         2016       2015
Saldo inicial 862.908 784.461
Adições 1.041.100 862.908
Reversões   (862.908) (784.461)
Saldo final 1.041.100  862.908
13. Patrimônio líquido - • Capital social: o capital social em 31 de dezembro 
de 2016, totalmente subscrito e integralizado, é representado por 1.222.703 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, em 31 de dezembro de 2016 
o capital social de R$115.000.000. • Dividendos: O estatuto da Companhia 
assegura um dividendo mínimo anual correspondente a 25% do lucro líquido, 
ajustado pela constituição da reserva legal e movimentação do ajuste de ava-
liação patrimonial, independentemente da existência de prejuízos acumulados, 
conforme o Artigo 202 da Lei N° 6404/76, beneficiando os acionistas em razão 
da disponibilidade de recursos para o referido pagamento, conforme preconi-
zado pela legislação societária: 
          2016            2015
Prejuízo do exercício (4.690.020) (1.595.213)
(+) Ajuste de avaliação patrimonial  850.753 850.753
Percentual mínimo 25% 25%
Em 30 de abril 2016, os acionistas, reunidos em Assembléia Geral Ordiná-
ria, deliberaram a distribuição antecipada de dividendos, no montante  de 
R$2.242.250, por conta do lucro do exercício de 2016, ficando a cargo da 
diretoria fixar valor e data de pagamento. O resultado do exercício de 2016 
apresentou prejuízo e, portanto, o valor de dividendos antecipados não foram 
compensados ao final do exercício, e sim, mantendo classificados como ante-
cipação no ativo não circulante. • Ajuste de avaliação patrimonial: decorre 
da atribuição de um novo custo a determinadas classes de ativo imobilizado, 
conforme comentado na Nota Explicativa No 2, líquido do imposto de renda e 
contribuição social diferidos. A realização ocorre a medida que se realiza o 
ajuste de avaliação patrimonial no imobilizado, por meio de depreciação, baixa, 
obsolescência ou perda por impairment. • Reservas de lucros: a reserva legal 
é constituída mediante apropriação de 5% do lucro líquido do exercício, líquido 
da parcela de lucros destinados a reserva para incentivo fiscal. A reserva para 
investimento, que corresponde ao lucro remanescente após a destinação para 
reserva legal e a proposta de distribuição dos dividendos visa, principalmen-
te, atender aos planos de investimentos previstos em orçamento de capital, 
processos de modernização e manutenção das fábricas, sendo calculadas, 
conforme demonstrado a seguir:            2016           2015
Prejuízo do exercício (4.690.020) (1.595.213)
 Ajuste de avaliação patrimonial  850.753 850.753
Prejuízo de exercícios anteriores (744.460) -
Absorção de reservas de lucros com
 prejuízo acumulado 471.606 
(Prejuízo acumulado) Apropriação para a
 reserva para investimentos (4.112.121) (744.460)
14. Receita operacional líquida               2016              2015
Receita bruta com vendas e serviços 250.560.453 305.666.055
(-) Tributos sobre as receitas (61.551.718) (73.038.972)
(-) Devoluções e abatimentos     (5.533.794)     (6.580.406)
Receita operacional líquida  183.474.940  226.046.677
15. Custo dos serviços prestados e vendas de mercadorias
              2016               2015
(-) Material  (101.151.046) (115.809.688)
(-) Serviços (15.206.067) (21.738.564)
(-) Salários e encargos sociais (52.469.878) (60.439.296)
(-) Depreciação (4.360.682) (4.449.760)
(-) Peças e manutenção (4.941.239) (4.297.609)
(+) Outros     (4.094.559)   (12.206.537)
Custos dos serviços e vendas (182.223.471) (218.941.454)
16. Receitas/(despesas) operacionais
16.1. Administrativas e gerais               2016              2015
Salários e encargos sociais (3.262.839) (3.038.074)
Honorários da diretoria e encargos (2.414.390) (2.408.684)
Serviços profissionais de terceiros (986.409) (813.433)
Gastos com telefonia (284.494) (318.953)
Despesas com impostos e taxas (459.637) (414.904)
Despesas administrativas de filiais 783.870 811.349
Outras despesas, liquidas        (716.471)     (1.996.905)
     (7.340.370)     (8.179.604)
16.2. Comerciais               2016              2015
Salários e encargos sociais (2.557.990) (2.648.915)
Despesas com viagens (120.521) (138.728)
Outras despesas, líquidas     (1.161.243)        (455.056)
     (3.839.754)     (3.242.699)
17. Receitas e despesas financeiras
17.1. Receitas financeiras              2016              2015
Rendimento de títulos e valores mobiliários 633.801 971.362
Descontos obtidos 950.968 401.804
Outras receitas         571.066         335.169
      2.155.835      1.708.335
17.2. Despesas financeiras              2016              2015
Juros passivos sobre empréstimos (623.099) (550.016)
Comissões e despesas bancárias (72.500) (105.522)
Outras despesas          (82.270)          (87.512)
        (777.879)        (743.050)

18. Outras receitas operacionais - As composições das outras receitas ope-
racionais dos exercícios de 2016 e 2015 são as seguintes:
              2016              2015
Recuperação de despesas      1.448.821      1.515.366
      1.448.821      1.515.366
19. Participações nos lucros e resultados - A Companhia concede partici-
pações nos lucros e resultados a seus funcionários, vinculadas ao seu plano 
de ação e ao alcance de objetivos específicos, os quais são estabelecidos e 
acordados no começo de cada ano. Em 31 de dezembro de 2016 a Companhia 
registrou na rubrica de custos e despesas operacionais, um despesa para par-
ticipação nos lucros no montante de R$2.743.120 (R$3.128.463 em 2015). 20. 
Cobertura de seguros - A Companhia adota a política de contratar cobertura 
de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados pela 
Administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a 
natureza de sua atividade. As apólices estão em vigor e os prêmios foram devi-
damente pagos. A Companhia adota um programa de gerenciamento de riscos, 
buscando no mercado coberturas compatíveis com o seu porte e operações. 
Abaixo segue a abertura dos riscos e importância segurada em 31/12/2016, 
vigentes em 2017 em períodos variáveis:
Risco                                                                       Importância segurada
Responsabilidade civil - danos materiais (veículos) 200.000
Responsabilidade civil - danos corporais (veículos) 260.000
Incêndio, roubo, furto (veículos) 100% da tabela FIPE
Incêndio, tumulto, queda de raio, explosão, 
 implosão, queda de aeronave 47.509.000
Perda de aluguel 693.000
Riscos naturais (vendaval, furacão, tornado, demais) 825.000
Roubo e furto qualificado de bens 200.000
Carga, descarga, içamento e descida 400.000
Danos elétricos 165.000
Equipamentos estacionários 1.000.000
Equipamentos móveis 200.000
Responsabilidade civil - empresarial estabelecimento
 comercial e industrial, operação (filiais) 100.000
Responsabilidade civil - rc empresarial/danos
 morais - empregador (matriz) 1.200.000
A Companhia mantém como cossegurada a parte relacionada Transnovag 
Transportes S.A. na apólice de seguro empresarial. As premissas adotadas 
para a avaliação da importância segurada e riscos contidos, dada a sua na-
tureza, não fazem parte do escopo de auditoria das demonstrações contábeis, 
consequentemente, não foram auditadas pelos auditores independentes.


