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“Aquele que não 
conhece a verdade 
é simplesmente um 
ignorante, mas aquele 
que a conhece e diz 
que é mentira, este é 
um criminoso”.
Bertolt Brecht (1898/1956)
Dramaturgo alemão

BOLSAS
O Ibovespa: +1,12% Pontos: 
65.403,24 Máxima de +1,12% 
: 65.403 pontos Mínima de 
-0,13% : 64.592 pontos Volu-
me: 7,78 bilhões Variação em 
2017: 8,59% Variação no mês: 
0,65% Dow Jones: -0,19% Pon-
tos: 20.940,51 Nasdaq: -0,02% 
Pontos: 6.047,61 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1777 Venda: R$ 3,1787 
Variação: -0,1% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,25 Venda: R$ 3,35 
Variação: -0,2% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1978 Venda: R$ 
3,1984 Variação: +0,7% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,1300 
Venda: R$ 3,3130 Variação: 
-0,21% - Dólar Futuro (maio) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 11,13% ao 
ano. - Capital de giro, 13,99% ao ano. 
- Hot money, 1,61% ao mês. - CDI, 
11,13% ao ano. - Over a 11,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.268,30 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,19% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 129,000 
Variação: -0,08%.

Cotação: R$ 3,1980 Variação: 
+0,46% - Euro (17h35) Compra: 
US$ 1,0897 Venda: US$ 1,0898 
Variação: +0,24% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,4600 Venda: R$ 
3,4620 Variação: +0,03% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,3800 Ven-
da: R$ 3,6130 Variação: estável.

Futuro: +1% Pontos: 66.150 
Máxima (pontos): 66.265 Míni-
ma (pontos): 65.315. Global 40 
Cotação: 919,591 centavos de 
dólar Variação: estável.

A Organização Inter-
nacional do Trabalho 
(OIT) anunciou na 

sexta-feira (28), Dia Mundial 
da Saúde e Segurança no 
Trabalho, que cerca de 2,3 
milhões de pessoas morrem 
e 300 milhões fi cam feridos 
todos os anos no mundo em 
acidentes de trabalho. Segun-
do o diretor do Escritório da 
OIT em Nova York,  Vinícius 
Pinheiro, “a cada cinco mi-
nutos, cerca de 20 trabalha-
dores morrem por acidentes 
fatais e cerca de 3 mil sofrem 
acidentes  ao redor do mun-
do. A OIT estima que esses 

     

Acidentes de trabalho 
matam 2,3 milhões de 
pessoas por ano no mundo

acidentes custam cerca de 4% 
do PIB mundial em termos 
de dias perdidos, gastos com 
saúde, pensões, reabilitação e 
reintegração.”

Pinheiro disse ainda que os 
2,3 milhões de mortes anuais 
representam apenas a “ponta 
do iceberg”. Segundo ele, 
grande parte dos acidentes 
não são reportados e por isso 
a OIT escolheu como tema 
para a data a necessidade de 
melhorar as informações sobre 
os acidentes. Os cálculos sobre 
mortos e feridos não refl etem a 
magnitude do problema, nem 
o impacto real dos acidentes 

e doenças ocupacionais sobre 
os trabalhadores, famílias e 
economias. A OIT afi rma que 
“é necessário ter um melhor 
sistema de dados nacionais 
para que as autoridades possam 
compreender a dimensão e as 
consequências dos acidentes 
relacionados ao trabalho, assim 
como ferimentos e doenças”.

A partir dos chamados “dados 
de segurança ocupacional e de 
saúde, a meta é preparar políticas 
e estratégias efi cazes para com-
bater os problemas. A agência da 
ONU declarou que dados confi -
áveis facilitam a determinação 
de prioridades e servem de base 

A cada cinco minutos, cerca de 20 trabalhadores morrem por acidentes fatais.

para calcular o progresso no se-
tor. Segundo os especialistas, os 
países que tiverem informações 
corretas e atualizadas terão mais 

condições de implementar o 
plano de ação global para acabar 
com a pobreza, proteger o pla-
neta e assegurar prosperidade 

para todos, seguindo a Agenda 
2030 para o desenvolvimento 
sustentável das Nações Unidas 
(ONU News).

São Paulo - O governador de 
São Paulo, Geraldo Alckmin, 
saiu em defesa da proposta do 
governo federal de reformar o 
sistema previdenciário. Duran-
te discurso no encerramento do 
Congresso Estadual de Municí-
pios, em Campos do Jordão, o 
tucano afi rmou que a reforma 
da Previdência precisa ser de-
fendida. “Nós estamos fazendo 
uma reforma que precisa ser 
mais valorizada porque é uma 
mudança cultural”, disse.

“A reforma da Previdência 
não é para tirar direito de 
ninguém, mas é para nós cami-
nharmos para o regime geral de 
Previdência onde o público nos 
seus três níveis terão as mes-
mas regras”, disse ao reforçar 
que “as reformas são essenciais, 
se não o Brasil não avança”. A 
uma plateia de prefeitos, se-
cretários, deputados estaduais 
e federais, ele afi rmou que é 
“nosso dever” trabalhar pela 
aprovação das propostas do 
governo federal para garantir 
geração de emprego e renda 
no futuro.

Alckmin destacou obras de 
seu governo, especialmente 
o programa de concessões e 

Governador de São Paulo, 

Geraldo Alckmin.

Bandeira vermelha
As contas de luz de maio terão 

bandeira tarifária vermelha patamar 
1, o que representa um acréscimo 
de R$ 3 para cada 100 quilowatts-
hora (kWh) consumidos. Ela é 
acionada quando é preciso ligar 
usinas termelétricas mais caras, por 
causa da falta de chuvas. Como o 
sinal para o consumo é vermelho, 
os consumidores devem fazer uso 
efi ciente de energia elétrica e com-
bater os desperdícios.

O Índice de Confi ança da In-
dústria (ICI) avançou 0,5 ponto 
em abril, indo para 91,2 pontos 
e mantendo o nível desde os 
92,2 pontos de maio de 2014. 
Os dados relativos à Sondagem 
da Indústria de Transformação 
foram divulgados sexta-feira 
(28), no Rio de Janeiro, pelo 
Ibre/FGV. A publicação indica 
que a alta de confi ança do setor 
atingiu 11 de 19 segmentos 
industriais pesquisados, “como 
resultado da combinação da 
melhora das expectativas com 
suave piora nas percepções 
sobre a situação atual”.

Com isso, o Índice de Expec-
tativas (IE) avançou 1,3 ponto 
para 94,4 pontos, o maior nível 
desde os 96,9 pontos de abril 
de 2014; enquanto o Índice da 
Situação Atual (ISA) caiu ape-
nas 0,2, atingindo 88,3. A FGV 
fez uma avaliação da situação 
do setor pelo superintendente 
de Estatísticas Públicas, Aloisio 
Campelo, ao afi rmar que o re-
sultado positivo de abril retrata 
“um setor ainda insatisfeito 
com a situação presente dos 
negócios, mas bem menos pes-
simista quanto ao futuro do que 
esteve no ano passado”.

Para ele, “enquanto o nível de 
produção avança lentamente e 
a percepção sobre a demanda 
volta a piorar, a boa notícia é 
a consolidação do avanço do 
otimismo com relação ao am-
biente de negócios no horizonte 
de seis meses”. Avalia, ainda, 

A alta de confi ança do setor 

atingiu 11 de 19 segmentos 

pesquisados.

Ministro Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco.

Brasília - Pessoas próximas 
ao presidente Michel Temer 
afi rmam que ele está “indig-
nado” com a postura do líder 
do PMDB no Senado, Renan 
Calheiros (AL), contra as re-
formas trabalhista e previden-
ciária. O presidente do partido, 
Romero Jucá (PMDB-RR), deu 
um ultimato ao líder. 

Jucá declarou que “qualquer 
decisão sobre a liderança do 
partido no Senado cabe à ban-
cada de senadores” e que não 
conversou sobre o assunto com 
o presidente Temer. 

Renan, por sua vez, disse 
que “não está sabendo” de 
nenhum tipo de movimento 
contra ele, nem leu a nota do 
presidente da legenda “Não sei 
se há movimento, se não há”, 
respondeu. Sobre a reforma 
trabalhista, Renan defendeu 

Líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros.

OIT/Adri Berger/ONU
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São Paulo - O presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump, realizou discurso na 
Associação Nacional do Rifl e 
(NRA, na sigla em inglês), em 
Atlanta. Trump é o primeiro 
presidente americano desde 
Ronald Reagan, nos anos 1980, 
a discursar na entidade. Em sua 
fala, afi rmou que é um “verda-
deiro amigo” dos defensores da 
Segunda Emenda, a que garan-
te o direito de manter e portar 
armas. “Queremos garantir o 
sagrado direito à autodefesa 
para todos os nossos cidadãos”, 
afi rmou ele.

Trump disse que seu governo 
está comprometido a perseguir 
grupos criminosos e cartéis. 
Além disso, enfatizou a neces-
sidade de garantir a segurança 
nas fronteiras do país e reafi r-
mou que pretende construir o 
muro na fronteira com o México. 
“Nós construiremos o muro para 
barrar o tráfi co humano e o de 
drogas”, argumentou. “O mundo 
sabe que nossas fronteiras não 
estão abertas para a imigração 
ilegal”, disse o presidente. 
Segundo ele, os imigrantes 
ilegais serão deportados e, caso 
reincidam, acabarão presos. 

Presidente dos Estados 

Unidos, Donald Trump.
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Planalto dá ultimato a Renan após 
críticas à reforma trabalhista

para tomar qualquer decisão, 
assumir posições a favor ou 
contra do governo, não pode 
fazer isso em nome da bancada 
sem consultá-la. Renan está 
assumindo opiniões pessoais, 
atrapalhando o governo, e isso 
não pode continuar acontecen-
do”, disse.

O senador Raimundo Lira 
(PMDB-PB) afi rmou que des-
conhece algum movimento 
contra Renan na bancada ou 
interferência por parte de 
Temer. Ele reconheceu, entre-
tanto, que Renan possui força 
para infl uenciar a tramitação 
da reforma trabalhista. Aliado 
de Renan, o senador Hélio 
José (PMDB-DF) afi rmou que 
a bancada está pacifi cada. Ele 
lembrou que os peemedebistas 
representam 33% dos senado-
res da Casa (AE).

que os senadores têm o dever 
de mudar o texto. Segundo ele, 
a proposta chega a “constran-
ger” e “coagir” integrantes da 
base governista. 

O líder da bancada atua nos 
bastidores para atrasar a trami-
tação da reforma e modifi car o 
texto defendido pelo governo. 
A ideia seria fazer com que a 

proposta tenha que passar pelo 
maior número possível de comis-
sões (pelo menos três), antes de 
seguir para o plenário. 

O senador Airton Sandoval 
(PMDB-SP) avalia que Jucá 
deu um recado necessário a 
Renan. “O líder de uma banca-
da não pode assumir opiniões 
pessoais. Entendo que ele, 

"Reforma da Previdência 
não vai tirar direito"

o leilão do lote “Rodovias dos 
Calçados”. E anunciou um 
programa de crédito para as 
prefeituras comprarem veícu-
los, máquinas e equipamentos 
no valor de até R$ 500 mil. As 
prefeituras poderão aderir ao fi -
nanciamento com seis meses de 
carência e 66 meses para pagar. 
A taxa cobrada dos municípios 
será apenas a variação do IPCA. 
“Os juros todinhos o Estado vai 
equalizar, o Estado que vai pagar. 
Mais uma medida para ajudar 
as prefeituras a trocarem cami-
nhões, trator, ambulância...”, 
afi rmou o tucano (AE).

Confi ança da Indústria atinge 
maior nível desde 2014

que a melhora das expectativas 
com a evolução do ambiente de 
negócios foi fundamental para a 
alta do Índice de Expectativa no 
mês, com o indicador subindo 
3,3 pontos, somando 97,2 pon-
tos, o maior nível desde os 98,3 
pontos de abril de 2014.

“Houve aumento da propor-
ção de empresas prevendo 
melhora da situação dos negó-
cios nos seis meses seguintes, 
de 30,7% para 39,7%, e queda 
das que preveem piora, de 11% 
para 10,4% do total”, disse o 
economista. Também aumen-
tou a parcela de empresas que 
avaliam o nível de demanda 
como forte, passando de 
6,2% para 8,3%. A pesquisa 
coletou informações de 1.070 
empresas entre os dias 3 e 25 
de abril (ABr).

São Paulo - O ministro Morei-
ra Franco, da Secretaria-Geral 
da Presidência da República, 
descartou prejuízo ao processo 
de votação da PEC da Previ-
dência por causa dos protestos 
e paralisações contrários às 
reformas trabalhista e previ-
denciária. “Há uma consciência 
muito forte de que é preciso 
que nós enfrentemos a questão 
da reforma da Previdência. Se 
não tomarmos alguma medida 
urgente, vamos ter no governo 
federal o mesmo quadro do Rio 
de Janeiro, onde temos visto 
drama e desespero de pensio-
nistas e aposentados que não 
estão recebendo”, disse em 
entrevista à Rádio CBN.

Questionado sobre se o go-
verno não deveria convencer 
sua própria base da necessida-
de das mudanças na Previdên-
cia, já que o líder do PMDB no 
Senado, Renan Calheiros, tem 
se colocado contrário às refor-

mas, Moreira Franco disse que 
não responde a provocações 
do senador. O ministro ainda 
reforçou que a medida é impor-
tante para tirar o País da “maior 
crise econômica da história” 
e recuperar a capacidade de 
gerar empregos.

Sobre a autorização do STF 
para investigar o seu envolvi-
mento na Lava Jato, com base 
nas delações da Odebrecht, 
Moreira Franco disse que ainda 
não foi autorizada a abertura 
de inquérito, e sim que estão 
havendo levantamentos para 
ver se há necessidade de abrir 
inquérito. No caso da sindicân-
cia que foi aberta na Comissão 
de Ética da Presidência para 
investigar suas atitudes e dos 
ministros Eliseu Padilha e Gil-
berto Kassab, Moreira Franco 
argumentou que a investigação 
foi baseada em conjunto de 
suposições tirada de jornais 
(AE).

Greve ‘não deve prejudicar’ 
votação da Previdência

Trump: sagrado direito à 
autodefesa para todos cidadãos

“A segurança na imigração é 
segurança nacional.”

O presidente americano disse 
que a posse responsável de ar-
mas “salva vidas” e que a polícia 
americana sabe que, “quando 
temos armas, apenas os cri-
minosos são feridos”. Além 
disso, lançou uma provocação 
velada à senadora democrata 
Elizabeth Warren. Sem citar o 
nome dela, citou o apelido de 
Pocahontas, que ele já usou 
para se referir à legisladora. 
Trump disse que ela poderia 
vir a ser candidata na próxima 
eleição presidencial, em 2020, 
mas que a senadora não seria 
uma amiga da NRA (AE).



Mario Enzio (*)

Reformas

Não sou contra atos 

de protestos, mas 

contra a falta de 

propostas objetivas 

e programáticas de 

qualquer um que se 

oponha em algum 

assunto que seja.  

Vamos a uma simples 
casa: não gostou de 
onde está o sofá, quer 

mais espaço na cozinha? En-
tão não faça greve de fome 
ou fi que sem conversar com 
as pessoas da família em 
protesto desmedido. Dê uma 
solução que seja possível de se 
concretizar. Compre um sofá 
novo para assistir televisão, se 
esse é o seu problema. 

Ah! Não tem dinheiro para 
comprar? E não tem como 
pedir emprestado? Há alguma 
alternativa? E se a família fi zer 
uma vaquinha? Não dá, por-
que já estão bem endividados. 
Ou se tivessem dinheiro iriam 
reformar a cozinha e aparelhar 
com um novo refrigerador. 

Essas podem ser algumas 
prioridades, que pessoas esco-
lhem ou que lhe são impostas 
por condições internas ou 
externas. Se a família ajuda 
as condições internas favo-
recerão as demandas, se as 
pessoas da família estiverem 
desempregadas as condições 
externas poderão retardar os 
projetos. Não quero ser redu-
cionista e trazer os problemas 
para o âmbito fi nanceiro, mas 
grande parte dos problemas 
tem essa origem. 

Entretanto, isso entra em 
outra esfera, de quando a 
insatisfação de não consumir 
conseguir ser controlada ou 
a criatividade na busca de 
alternativas puder atender as 
necessidades muitas pressões 
poderiam ser evitadas. Mas, 
esse é um tema ainda mais 
árido de comportamento, 
costumes consumistas, que 
implicam em reformas muito 
maiores e profundas.

Continuando nesse exem-

plo casa: imaginemos uma 
reforma estrutural, a mo-
dificação de cômodos e a 
edifi cação do puxadinho nos 
fundos. Há pessoas com a ideia 
na cabeça e vão construindo 
quando o bolso permite ou a 
capacidade de executar. Nem 
sempre saem projetos dignos 
de elogios, como se saído da 
prancheta de um arquiteto. 
Ficam prontos, mas podem 
mostrar remendos, defeitos 
ou imperfeições. 

Em geral, regras, decretos e 
leis podem ter nesse exercício 
uma abordagem metafórica. 
Como no emaranhado de leis 
que compõem as leis tributá-
rias ou nessa cara da Consti-
tuição Federal que emergiu ao 
longo desses quase trinta anos 
com a quantidade de emendas 
que foram sendo incorporadas. 
São puxadinhos que vão sendo 
construídos sem pensar numa 
arquitetura de projeto perma-
nente nem sustentável.

Assim, legislamos conforme 
sabores, ânimos e humores, 
muitas vezes sem medir as 
consequências ou refl exos que 
isso irá representar às fi nanças 
das famílias ou no impacto em 
gerações futuras. Afi nal, são 
muito complexas as regras 
que compõem esse nosso 
pacto federativo. Considero 
que muitas pessoas opinam 
sem conhecer profundamente 
o funcionamento dessa máqui-
na pública como um todo.

Essa é a tensão que se 
nota nos níveis dos debates, 
independente dos pesos 
ideológicos. É sabido que 
se não houver mudanças a 
casa nunca ficará pronta. 
Há necessidade de reformas 
estruturais em vários setores 
para destravar o país. Sabendo 
que um país está sempre em 
construção, sem um Estado 
excessivamente controlador, 
com ajustes fi scais ou eco-
nômicos, mas com projetos 
programados e realistas.

(*) - Escritor, Mestre em Direitos 
Humanos e Doutorando em

Direito e Ciências Sociais.
Email: (enzio@uol.com.br).
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O navio, que chegou na 
sexcta-feira (28) ao 
Porto do Rio de Janeiro, 

é a terceira geração do primeiro 
barco ofi cial, mais conhecido 
como Greenpeace. 

Ao contrário das duas primei-
ras versões, que eram barcos 
pesqueiros adaptados, este foi 
o primeiro com design persona-
lizado que os mais altos padrões 
ambientais. Entre os dias 4 e 6, 
o navio do Greenpeace estará 
aberto à visitação pública no 
Pìer Mauá, entre as 10h00 e 
16h00. O Rainbow Warrior quer 
chamar a atenção da sociedade 
para a campanha lançada para 
proteger os recifes de corais 
da Amazônia. “O  ecossistema 
está ameaçado pela exploração 
de petróleo no mar, no Amapá 
e no Pará”, disse, o diretor de 
Mobilização da ONG, Renato 
Guimarães.

A primeira versão do barco foi 
afundada em 1985 por bombas 
colocadas pelo serviço secreto 

O navio Rainbow Warrior é a terceira geração do primeiro barco 

ofi cial da organização.

“Existe uma chance de que 
acabemos tendo um grande, 
grande confl ito com a Coreia 
do Norte”. A declaração do 
presidente Donald Trump é 
o destaque de uma entrevis-
ta exclusiva veiculada pela 
Agência Reuters. Ao falar so-
bre o acirramento das tensões 
na região, Trump disse que 
prefere a saída diplomática. 
“Adoraríamos solucionar as 
coisas diplomaticamente, mas 
é muito difícil”, frisou. 

Com a Coreia do Norte, ele 
enfrenta o maior desafi o, até 
o momento. O país intensi-
fi cou exercícios militares na 
área e estuda sanções econô-
micas, além de aproximação 
para uma saída diplomática. 
Nas semanas anteriores, 
Trump mandou mensagens 
mais duras, inclusive com 
a visita do vice-presidente 
Mike Pence ao Japão e à 
Coreia do Sul. Agora, Trump, 
inverteu o discurso, ao dizer 
que o confl ito não está des-
cartado, mas que espera uma 

Trump prefere a saída diplomática.
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Greenpeace comemora 25 anos no 
Brasil e traz navio Rainbow Warrior
O Greenpeace está completando 25 anos de atuação no Brasil. Para comemorar, a ONG oferece ao 
público a oportunidade de conhecer, de graça, o Rainbow Warrior, navio usado em campanhas em todo 
o mundo, em defesa de causas variadas

os melhores recursos possíveis 
para podermos desenvolver 
as campanhas e as denúncias 
que temos que fazer da forma 
mais profi ssional e com menor 
impacto possível para o meio 
ambiente”.

Lançado à água em julho de 
2011, e batizado em outubro 
do mesmo ano, em Bremen, 
durante a celebração dos 40 
anos do Greenpeace mundial, 
o Rainbow Warrior 3 fez sua 
primeira viagem internacional 
para o Brasil, em 2012, por 
ocasião da Rio+20, comemo-
rando os 20 anos de realização 
da Rio 92. Cinco anos depois, 
o navio está retornando para 
o Brasil e aportando no Rio de 
Janeiro, depois de passar por 
Chile e Argentina. “Esta é a 
terceira parada na América do 
Sul”, disse o diretor de Mobili-
zação. Daqui, ele segue viagem 
para desenvolver atividades 
na região do Mediterrâneo 
(ABr).

francês na Nova Zelândia. 
Guimarães informou que, com 
o dinheiro da indenização e 
doações de pessoas físicas e 
instituições, a ONG comprou 
o segundo navio do mesmo 
nome, que fi cou em operação 
por 22 anos, até ser doado para a 
Turquia. “Hoje em dia, ele é um 

navio hospital”, destacou.
Uma segunda campanha de 

fi nanciamento coletivo mundial 
foi feita para adquirir o terceiro 
navio. “Mas este, construímos 
do zero. Foi inteirinho desen-
volvido para ser um navio de 
campanha, mais sustentável do 
ponto de vista ambiental, e ter 

Trump não descarta confl ito 
com a Coreia do Norte

saída diplomática.
Os Estados Unidos haviam 

pedido ajuda à China para pres-
sionar o líder Kim Jong-Un a 
abandonar os testes nucleares. 
Durante a visita do presidente 
chinês Xi-Jinping aos Estados 
Unidos, Donald Trump insistiu 
no tema. Ele disse ter visto em-
penho da parte do presidente 

chinês. “Acredito que ele está 
se esforçando muito. Sei que 
ele gostaria de ser capaz de 
fazer algo”. A China mandou 
um duro recado à Coreia do 
Norte e disse que poderia de-
fi nir algum tipo de sanção ao 
país, caso fosse feito um novo 
teste com mísseis nucleares 
(ABr).

A Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara aprovou o projeto do ex-deputado 
Professor Victorio Galli, que eleva de 
sete para onze anos o limite de idade de 
crianças que podem ser transportadas em 
motocicletas, motonetas e ciclomotores. 
Pelo Código de Trânsito Brasileiro, desres-
peitar o limite de idade para o transporte 
de menores nesse tipo de veículo constitui 
infração gravíssima, punível com multa e 
suspensão da carteira de motorista.

O relator da matéria, deputado Félix 
Mendonça Júnior (PDT-BA), recomendou a 
aprovação do texto na forma dosubstitutivo 
apresentado na Comissão de Viação e Trans-
porte. A nova versão mantém a proposta 
principal e altera a lei para tornar infração 
o transporte de criança com idade entre 
doze e dezesseis anos sem usar bota, colete 
e capacete, ou que não tenha condições de 
cuidar de sua própria segurança.

O texto aprovado também inclui como 

infração gravíssima a condução de moto 
sem uso de colete de segurança dotado 
de alças laterais para apoio do passageiro, 
durante o transporte de menores de de-
zesseis anos. Também modifi ca a legislação 
que regula a atividade de motoboys, para 
obrigar esses profi ssionais a usar colete 
de segurança dotado de alças laterais para 
apoio do passageiro e de dispositivos re-
trorrefl etivos. O projeto será enviado para 
análise do Senado (Ag.Câmara).

Câmara eleva para 11 anos idade mínima de 
criança em moto

Farc na política da 
Colômbia

O presidente colombiano, 
Juan Manuel Santos, afi rmou 
que a "primeira fase" do acordo 
de paz com as Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia 
(Farc) foi concluída após a 
aprovação de uma série de 
normas que habilitam a partici-
pação na política por parte dos 
ex-guerrilheiros. "Seguiremos 
avançando. A tarefa é longa 
e teremos difi culdades. Mas, 
o objetivo vale a pena porque 
é uma meta grande e vamos 
alcançá-la. Vamos construir a 
paz da Colômbia", disse o chefe 
de Estado em uma declaração 
pública.

Um dos passos mais impor-
tantes da fase mencionada pelo 
mandatário foi a aprovação do 
Congresso pela participação 
política das Farc como um par-
tido nas eleições legislativas do 
ano que vem. Com a aprovação, 
em 2018 e 2022, as Farc já con-
vertidas a movimento político, 
participarão com candidatos 
no Congresso e, sem importar 
se alcançarem ou não os votos 
sufi cientes, eles terão vagas 
mínimas tanto na Câmara alta 
como na Câmara baixa (ANSA/
COM ANSA).

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015.
 A Diretoria     São Paulo, 06 de março de 2017.

Demonstração Patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em reais)
Ativo 2016 2015   
Circulante 
Caixa e equivalentes de caixa 325.292 55.125
Contas a receber de clientes 45.424.841 31.678.718
Impostos a recuperar 1.537.657 2.076.100
Adiantamento a fornecedores 484.029 52.760
Adiantamento a empregados 3.599 2.084
Direitos creditórios 2.421.221 -
Despesas antecipadas 54.143 51.945    
 50.250.782 33.916.732
Não Circulante
Impostos a recuperar 3.346.632 3.346.632
Ativo fi scal diferido 22.837.420 25.105.418
Partes relacionadas - 1.982    
 26.184.052 28.454.032
Imobilizado 62.698.922 67.838.439
Diferido 1.417.136 2.550.482
Intangível 61.153 65.263    
 64.177.211 70.454.184
 90.361.263 98.908.216    
Total do Ativo 140.612.045 132.824.948    

Passivo 2016 2015    
Circulante 
Empréstimos e fi nanciamentos 33.918.462 30.435.967
Fornecedores 2.832.507 11.187.974
Obrigações tributárias 12.675.635 6.999.022
Obrigações sociais 1.587.973 764.955
Adiantamento de clientes - 305.039
Demais contas a pagar 39.586 1.033.334    
 51.054.163 50.726.291
Não Circulante
Empréstimos e fi nanciamentos 20.588.955 23.328.498
Parcelamento tributário 5.533.062 2.243.481
Partes relacionadas  6.992.492 2.751.150    
 33.114.509 28.323.129
Patrimônio Líquido
Capital social 77.500.000 77.500.000
Prejuízos acumulados (21.056.627) (23.724.472)    
 56.443.373 53.775.528    
Total do Passivo  140.612.045 132.824.948    

Demonstração do Fluxo de Caixa 
em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em reais)

 2016 2015    
Atividades operacionais
Prejuízo do exercício 2.667.845 (5.961.727)
Encargos fi nanceiros sobre empréstimos 
 e fi nanciamentos 15.105.880 8.729.050
Depreciação e amortização 8.826.452 8.576.665
Imposto de renda e contribuição social 
 diferidos 2.267.998 (2.892.090)    
 28.868.175 8.451.898    
(Aumento)/Redução de ativos
Contas a receber (13.746.123) (10.343.132)
Impostos a recuperar 538.443 823.488
Adiantamento a fornecedores (431.269) 21.567
Depósitos judiciais - 4.916
Despesas antecipadas (2.198) (24.614)
Direitos creditórios Conecta (2.421.222) -
Demais contas a receber (1.515) 1.493.307
 (16.063.884) (8.024.468)
Aumento/(Redução) de passivos
Fornecedores (8.355.467) 5.406.865
Obrigações tributárias 8.966.195 6.631.191
Obrigações sociais 823.018 216.341
Demais contas a pagar (1.298.787) 1.033.333
 134.959 13.287.730    
Caixa líquido (aplicado)/proveniente 
 de atividades operacionais 11.079.846 13.715.160    
Atividades de investimentos
Adições ao imobilizado (3.086.361) (5.956.503)
Baixa de imobilizado 536.882 -    
Caixa líquido (aplicado)/proveniente 
 de atividades de investimentos (2.549.479) (5.956.503)    
Atividades de fi nanciamentos
Operações com partes relacionadas 4.243.323 (10.815.901)
Captação de empréstimos e 
 fi nanciamentos 13.635.812 25.767.432
Amortização de empréstimos e 
 fi nanciamentos (27.998.739) (24.867.273)    
Caixa líquido (aplicado)/proveniente 
 de atividades de fi nanciamentos (10.119.604) (9.915.742)    
Aumento líquido em disponibilidade 270.167 (2.157.085)
Modifi cações no caixa e equivalentes 
 de caixa
Saldo no início do exercício 55.125 2.212.210
Saldo no fi nal do exercício 325.292 55.125
Aumento líquido em caixa e equivalentes 
 de caixa 270.167 (2.157.085)

São João Energia Ambiental S.A.
CNPJ/MF nº 06.215.456/0001-55

As demonstrações fi nanceiras completas e o relatório dos auditores independentes estão à disposição na sede da Companhia.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em reais)

Demonstração dos Resultados 
em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em reais)

2016 2015   
Receita operacional bruta 58.685.477 55.787.800
Deduções
Impostos sobre as vendas (9.995.628) (11.186.019)
Abatimentos de vendas (1.844) (425.447)
Receita operacional líquida 48.688.005 44.176.334
Custos (21.281.380) (30.614.671)
Lucro/(Prejuízo) bruto 27.406.625 13.561.663
Despesas operacionais
Administrativas e gerais (5.826.313) (4.090.959)
Resultado fi nanceiro (15.115.959) (9.630.587)
Depreciações e amortizações (8.826.452) (8.576.665)
Prejuízo operacional (2.362.099) (8.736.548)
Resultado não operacional 6.367.925 78.464
Prejuízo antes do imposto de renda
 e contribuição social 4.005.826 (8.658.084)
Imposto de renda e contribuição social - 
 correntes (929.387) -
Imposto de renda e contribuição social - 
diferidos (408.594) 2.696.357
Prejuízo do exercício 2.667.845 (5.961.727)
Quantidade de ações 73.510.422 73.510.422
Prejuízo por ação - R$ 0,04 (0,08)

 Capital Prejuízos
 Social Acumulados Total      

Composição do Conselho de Administração

Ubirajara Rodolpho Amorim Filho
Presidente

Manoel Antônio Amarante Avelino da Silva
Carlos Augusto Blóis Pêra

Bruno Amorim Florêncio Pereira

Composição da Diretoria
 Sérgio Stacchini

Diretor Administrativo Financeiro

 Júlio César do Prado Junior
Diretor Técnico

Carlos Roberto Bertola - Contador -  CRC 1SP085590/O-0

Saldo em 1º/01/2015 77.500.000 (17.762.745) 59.737.255
Prejuízo do exercício - (5.961.727) (5.961.727)

Saldo em 31/12/2015 77.500.000 (23.724.472) 53.775.528

Prejuízo do exercício - 2.667.845 2.667.845

Saldo em 31/12/2016 77.500.000 (21.056.627) 56.443.373
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Entenda o cenário 
do mercado pet 

brasileiro
O segmento brasileiro de 

animais de estimação 

ocupa atualmente a 

terceira posição no 

ranking mundial, 

fi cando atrás dos Estados 

Unidos e Reino Unido

Uma das fortes mudanças 
que ocasionaram o cres-
cimento está na relação 

entre famílias e pets, aliada a 
fatores sociológicos e psicológi-
cos. Mas quais são as principais 
tendências e previsões para este 
setor? A vinda da modernidade, 
o crescimento populacional nas 
regiões urbanas, junto à vertica-
lização das cidades, gerou um 
aumento de pessoas vivendo so-
zinhas e casais que não querem 
ou não podem ter fi lhos. 

Esses são exemplos de situa-
ções que colaboram para os 
novos hábitos em relação aos 
animais de estimação, que estão 
sendo cada vez mais procurados, 
principalmente em feiras de 
adoção. No Brasil, o número de 
animais de estimação é cada vez 
maior. O IBGE trouxe um dado 
muito interessante em 2016: as 
famílias brasileiras cuidam de 
52 milhões de cães e 45 milhões 
de crianças. 

A tendência é que terá cada 
vez mais espaço para os animais, 
pois a população pet deve cres-
cer 5% ao ano, enquanto que a de 
humanos menos de 1%. Por isso, 
embora a crise econômica tenha 
afetado o poder de compra do 
brasileiro em muitos outros 
setores, essa instabilidade não 
abalou o comércio pet. O merca-
do de produtos para animais de 
estimação segue em constante 
expansão e isso ocorre pelo 
fato de existir cada vez mais 

diversifi cações do setor. 
Hoje, encontramos diferentes 

opções de cuidados e entre-
tenimento para animais como 
padarias, centros estéticos, 
cabelereiros, televisão para os 
bichinhos, além das clínicas 
veterinárias. Para se ter uma 
ideia, segundo a Abinpet (As-
sociação Brasileira de Indústria 
de Produtos para Animais de 
Estimação), só em 2016 estima-
se que foram gastos cerca de R$ 
19 bilhões, representando um 
aumento de 5,7% em relação 
ao ano anterior. A previsão para 
2020 é que esse número cresça 
para R$ 20 bilhões.

As vendas de rações, por 
exemplo, continuam líder no 
mercado, dominando 67,3% do 
faturamento de 2016, seguidos 
dos serviços de banho e tosa 
que correspondem a 16,3%. Por 
fi m, estão as vendas de equi-
pamentos, assessórios, beleza 
e higiene, junto com produtos 
veterinários e equipamentos, 
que correspondem a 8,1% no 
total. Portanto, é fácil entender o 
porquê de tantos olhos voltados 
para o setor pet. 

De melhores amigos, pets 
passaram a ser considerados 
como membros da família, tendo 
direito a melhores refeições, 
acomodações, vestes e até Plano 
de Saúde próprio. Eles estão 
cada vez mais presentes em 
nossas vidas, seja em casa, nos 
momentos de lazer, nas viagens 
e até mesmo no nosso local de 
trabalho. 

E esta é uma tendência que, 
ao menos no curto e médio pra-
zo, somente se solidifi cará.

(*) - É sócia fundadora da marQ 
Systems, startup de base tecnológica 

criadora da easeTV, primeiro
canal para pets no Brasil

(www.easetv.com.br).

Luciana Schavacini (*)

A - Curso de Libras
A história da educação de surdos no Brasil e no mundo é um dos temas 
abordados no curso de extensão de Libras – Língua Brasileira de Sinais, 
da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, que começa 
no próximo dia 8. Com conteúdo prático e teórico, as aulas permitem 
que o aluno compreenda também as terminologias corretas na área da 
surdez e desmistifi ca conceitos errôneos em relação ao indivíduo surdo 
e sua atuação na sociedade. As aulas práticas incluem alfabeto manual, 
números, saudações, vocabulário básico e específi co para a comunica-
ção entre surdos e ouvintes, expressões não manuais e corporais. Mais 
informações tel. 3123-7800 ou e-mail (extensao@fespsp.org.br). 

B - Experiências e Conexões 
Acaba de ser lançado o Backyard Coliving: 380 m² no coração da Vila Madalena, 
na Rua Harmonia, 45. O espaço reúne, em um único ambiente, 32 estações 
de trabalho (coworking), uma cozinha industrial bem equipada que pode ser 
alugada para cursos, degustações e demais eventos gastronômicos, um bar 
com cervejas artesanais, além de outras conveniências, como aulas de yoga 
e relaxamento, horta, serviço de lavanderia e espaço para comercialização 
de roupas, calçados, óculos e móveis. Mais do que uma nova experiência de 
trabalho, é um incentivo à um novo modo de se viver e trabalhar na cidade, 
criaando conexões e inspirando a coletividade e a criatividade. Para mais 
informações, acesse: (www.livinbackyard.com) tel. 94155-4455.

C - Marketing Digital 
Dias 9 e 10 de maio, acontece no WTC/Sheraton, a 11a edição do ProXXima, 
considerado o principal evento do setor de comunicação e marketing digital 
do Brasil, que reúne cases em social, mobile e digital. Este ano, mais de 50 
executivos que integram essa cadeia estarão no evento para compartilhar 
seus projetos, aprendizados e experiências inovadoras. Tratará de temas da 
atualidade, como a expansão dos infl uenciadores, que chegaram para fi car, se 
sofi sticaram e são interlocutores de agências e marcas. Também será aborda-
do o uso da realidade virtual e aumentada para gerar novas experências aos 
consumidores. Mais informações: (www.evento.proxxima.com.br).

D - Recorde de Expositores
A partir da próxima semana, São Paulo receberá a 33ª edição da APAS 
Show, o maior evento mundial do setor supermercadista, que começa 

nesta terça (2) e vai até sexta-feira (5), no Expo Center Norte, com 
as principais novidades e tendências das indústrias nacional e interna-
cional. A Feira contará com recorde de expositores oriundos de outros 
países - número que aumentou de 169 para 239 países. Na edição do 
ano passado, as empresas internacionais eram de 19 países, contra 26 
agora. Um dos destaques vem da região do Alasca, nos Estados Unidos. O 
Alaska Seafood Marketing Institute é uma das empresas que promoverão 
o Estado, cujo objetivo é buscar oportunidades e promover a indústria 
pesqueira do Alasca no Brasil.

E - Futuro da Mobilidade 
A BMW i celebra uma parceria com a TED com objetivo de repensar 
completamente a mobilidade pessoal. Por meio de uma seleção com 
diversas etapas nos próximos quatro meses, uma equipe de mentores 
escolherá as propostas mais criativas, promissoras e inovadoras. Os inte-
ressados em participar do projeto “NextVisionaries” devem se inscrever 
e registrar suas ideias no site (www.nextvisionaries.com). Os fi nalistas 
mostrarão suas ideias ao público no Salão do Automóvel de Frankfurt, 
em setembro, e o grande vencedor terá a oportunidade de apresentar a 
sua visão sobre o futuro da mobilidade no palco da TED, em Nova York, 
em novembro. Para mais informações, acesse: (www.bmw.com.br). 

F - Caminhos para Exportação
A venda para outros países aparece como um estímulo para as empresas 
brasileiras em busca de mercados alternativos. Para o empresário que 
está de olho no mercado internacional, o Sebrae-SP, em parceria com o 
Ciesp Distritral Lapa, promove o evento “Caminhos para Exportação”, 
no dia 10 de maio, das 09h00 às 13h00, na Faculdades Integradas Rio 
Branco (Av. José Maria de Faria, 111 -Travessa da Av. Ermano Marchetti 
- altura do número 928). Thiago Brandão Farias, do SebraeSP, dará um 
panorama sobre o cenário atual das exportações brasileiras, principais 
setores e os caminhos para a exportação, como a criação de um e-
commerce para a venda internacional. A palestra é gratuita. Inscrições 
e Informações, tels. 3803-7500 ou 0800 570 0800.

G - Unida e Badalada 
Pela primeira vez na cidade de São Paulo, a Union Party promete 
agitar as quintas-feiras da capital. Com estreia no dia 11 de maio 

no Bofetada Club (Rua Peixoto Gomide, 131), à partir das 19h00, o 
evento é um encontro de tribos e gêneros com som eclético e ambiente 
descontraído. É uma realização do Projeto Anjinhos da Rua, o maior 
Santuário particular do mundo para animais abandonados. Mayara 
Motti, ex-BBB e madrinha do projeto e DJ Paulo Pringles, da Jovem 
Pan, são presenças garantidas além de convidados surpresa. Diversão 
garantida e renda arrecadada destinada à instituição. Informações 
(http://bit.ly/Unionparty). Saiba mais em (https://www.facebook.com/
events/728397790676266/).

H - Busca de Talentos 
O iFood – plataforma de delivery de comida on-line – está em busca de 
talentos para mais de 60 oportunidades na empresa. As posições abertas 
são para diversos níveis, desde jovens talentos até líderes nas áreas de 
RH, tecnologia e produto, comercial, fi nanças, jurídica e operações. A 
empresa tem mais de 400 colaboradores e não para de crescer, registrando 
mais de 3 milhões de pedidos por mês. As oportunidades são para São 
Paulo, Campinas e Jundiai, além de vagas para área comercial em todo 
Brasil, incluindo Brasília, São José dos Campos, Porto Alegre, Curitiba, 
Recife, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Para conhecer as oportunidades 
basta acessar (https://ifood.delivery/br/carreiras).

I - Sintomas do Greening 
A Embrapa informa que um par de óculos com lentes revestidas por 
um fi ltro especial é o mais novo invento para detectar os sintomas do 
huanglongbing (HLB), também conhecido como greening, durante a 
inspeção visual em pomares de citros. A novidade permite ao usuário 
enxergar o principal traço da doença, conhecido como mosqueamento 
das folhas ou amarelecimento, porque intensifi ca o contraste entre as 
cores verde e amarela, características da praga. Os óculos para auxiliar 
a inspeção visual do greening na citricultura facilitam o trabalho dos 
inspetores, reduzem a taxa de erros na identifi cação da doença e trazem 
proteção visual ao usuário. 

J - Superesportivos na Estrada
Entre os dias 4 a 7 de maio, acontece a ‘Dream Route Pzero Edition’, 
o primeiro rally de luxo do Brasil e o maior evento do gênero na Amé-
rica Latina. Os carros largam de Florianópolis rumo à Serra do Rio do 
Rastro, num percurso de 370 km de muitas aventuras e belas paisa-
gens. Pagani Zonda, Lamborghini Aventador, Lamborghini Gallardo 
Valentino Balboni, Ferrari 458 Itália, Ferrari Speciale Novitech Rosso, 
Mercedes-Benz AMG GT, Porsche 911 Turbo e Bentley Continental 
são os superesportivos já confi rmados no evento. A expectativa da 
organização é de reunir 40 Super Carros. Pela primeira vez, a Pirelli 
participa nomeando o evento com o produto dedicado aos veículos 
superesportivos: P Zero. Inscrições e mais informações em: (www.
dreamroute.com.br).

A - Curso de Libras
A história da educação de surdos no Brasil e no mundo é um dos temas 

nesta terça (2) e vai até sexta-feira (5), no Expo Center Norte, com
as principais novidades e tendências das indústrias nacional e interna-
cional A Feira contará com recorde de expositores oriundos de outros
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CRCSP OFERECE A POSSIBILIDADE DE 
REGISTRO PROFISSIONAL RÁPIDO E FÁCIL

Os bacharéis em Ciências Contábeis que foram 
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Foi o terceiro crescimento consecutivo no indicador, mas, 
como permanece abaixo de 50 pontos, refl ete queda da 
atividade. As informações são da pesquisa Sondagem 

Indústria da Construção, divulgada pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). O indicador varia de 0 a 100 pontos. Valores 
abaixo de 50 pontos sinalizam queda na atividade.

Os postos de trabalho também continuam em queda no setor. 
Embora o índice de evolução do número de empregados em 41,7 
pontos em março tenha sido o maior desde novembro de 2014, 
ele se mantém abaixo da linha dos 50 pontos. Na comparação 
com fevereiro, o indicador cresceu 2,8 pontos. A indústria da 
construção trabalhou, em média, com 56% da capacidade de 
operação em março, um crescimento de 3 pontos frente a feve-
reiro, quando atingiu o menor nível da série histórica. 

As perspectivas dos empresários do setor para os próximos 
meses melhoraram em abril. Em relação às expectativas sobre 
o nível de atividade, que aumentou 1,3 ponto frente a março e 
atingiu 50,4 pontos neste mês, houve uma retomada da confi ança, 
com o indicador acima de 50 pontos. Já o índice de expectativa de 
novos empreendimentos e serviços cresceu 1,8 ponto no período 

O Tribunal Superior do Tra-
balho (TST) determinou que 
sindicatos que representam 
os trabalhadores dos Correios 
mantenham o efetivo mínimo 
de 80% em cada uma das uni-
dades localizadas nas bases 
de atuação. A decisão liminar 
da ministra Maria Cristina 
Irigoyen Peduzzi prevê multa 
diária de R$ 100 mil, em caso 
de descumprimento da de-
cisão pelos sindicatos. Disse 
a ministra que os Correios 
exercem um serviço público 
de prestação obrigatória e 
exclusiva do Estado, e que a 
jurisprudência tanto do TST 
quanto do STF reconhecem 
a sua essencialidade.

Segundo Maria Cristina, 
nesse caso, a Lei de Greve 
obriga empresa e trabalha-
dores a garantirem, durante 
a greve, e de comum acordo, 
“a prestação dos serviços in-
dispensáveis ao atendimento 
das necessidades inadiáveis 
da comunidade”. A maioria 
dos trabalhadores que aderi-
ram à paralisação são da área 
de distribuição, e por isso, 
segundo os Correios, pode 
haver atrasos nas entregas. 
A empresa diz que 79,81% 
do efetivo dos Correios não 
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Pesquisa diz que indústria da construção teve queda menos 

intensa em março.
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Indústria da construção teve 
queda menos intensa em março
A atividade na indústria da construção teve queda menos intensa em março. O índice de nível de 
atividade cresceu 4,2 pontos frente a fevereiro e atingiu 44,5 no mês passado

e registrou 49,3 pontos em abril, próximo dos 50 pontos.
Os empresários continuam insatisfeitos com as condições 

fi nanceiras dos negócios, embora essa situação esteja melhor 
que há um ano. O índice de satisfação com a margem de lucro 
operacional foi de 31,3 pontos no primeiro trimestre, 2,5 pontos 
a mais que no primeiro trimestre do ano passado. O índice de 
situação fi nanceira, que atingiu 35,1 pontos nos primeiros três 
meses, está 1,8 ponto acima do mesmo período do ano passado. 
Também houve melhora na intenção de investimentos, cujo 
indicador cresceu 2,3 pontos frente a março e registrou 28,9 
pontos (ABr). 

TST: 80% dos 
trabalhadores dos 

Correios em atividade

aderiu à paralisação, segundo 
levantamento feito por meio 
do ponto eletrônico.

Algumas agências estão fe-
chadas ou com funcionamento 
reduzido, mas a empresa disse 
que não há como garantir se 
os trabalhadores aderiram à 
paralisação ou se não conse-
guiram chegar aos seus locais 
de trabalho em decorrência 
da greve geral que está sendo 
realizada contra as reformas 
de Previdência e Trabalhis-
ta. Os principais motivos da 
greve são a possibilidade de 
privatização e demissões, o 
“fechamento de agências e o 
desmonte fi scal da empresa”, 
com diminuição do lucro de-
vido a repasses ao governo e 
patrocínios. O secretário-geral 
da Fentect, José Rivaldo da 
Silva, diz que a entidade já se 
colocou à disposição da em-
presa para negociar (ABr).

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0016557-06.2016.8.26.0001. O MM. Juiz de Direito
da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. Ademir Modesto de Souza,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Clayton Pereira da Silva, CPF 223.803.778-04, que nos autos da
ação Monitória – Cumprimento de Sentença que lhe move União Social Camiliana foi determinada
sua INTIMAÇÃO para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, cumpra o julgado,
efetuando o pagamento da quantia de R$ 8.786,80 (julho/2016), sob pena de multa de 10%, honorários
advocatícios de 10%, bem como de penhora em tantos de seus bens quantos bastem para garantia da
execução, nos termos do art. 513, § 2º, alínea IV do CPC. Decorrido o prazo para pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para impugnação (art. 523 do CPC). Em caso de revelia, 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 31 de janeiro de 2017.     (29/04 e 03/05)

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000415-06.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 45ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,  Dr(a). Glaucia Lacerda Mansutti,
na forma da Lei, etc.Faz Saber  a(o) ERNANES ROSA PEREIRA,Casado, Brasileiro, Comerciante, RG.
660.8581,SSP/SP, CPF: 673.782.508-72 que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de
MANUEL ALBERTO MOREDA MARIZ,objetivando a Cobrança da quantia de R$ 19.690,70 (Dezenove
mil, seiscentos e noventa reais e setenta centavos), referente ao título de crédito não pago de nº 000363,
conta 135060, agência 3003, Banco Bradesco, emitido em 17/05/2012. 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 02 de março de 2017.                                  (29/04 e 03/05)

Edital De Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000486-85.2016.8.26.0299. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara, do Foro de Jandira, Estado de São Paulo, Dr(a). Bruno Cortina Campopiano, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Andreia Francisca De Faria Fernandes RG Nº 23.472.260-5,
CPF/MF Nº 16629845889 que União Social Camiliana lhe ajuizou ação Monitória da quantia de
R$ 11.208,91, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e
não foi cumprido. Estando o Réu em lugar ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou embargue a ação. Ficando advertido de que Será
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado  e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de Jandira, aos 24 de  abril de 2017.                           (29/04 e 03/05)
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Competência profi ssional 
independe da Lei de Cotas

Neste Dia do Trabalho, 

1º de maio, é importante 

refl etir sobre a Lei de 

Cotas, que estabelece 

o provimento, por 

pessoas reabilitadas 

ou portadoras de 

necessidades especiais, 

de 2% a 5% das vagas 

do quadro de pessoal de 

empresas com mais de 

100 funcionários

Essa norma histórica de 
nosso marco legal pos-
sibilita a inclusão socio-

econômica de trabalhadores 
competentes e capazes de 
contribuir de maneira expres-
siva para os bons resultados de 
centenas de organizações.

É preciso, contudo, entender 
as cotas como algo não assis-
tencialista ou meramente uma 
concessão de cunho social e 
humanitário. 

Muito longe dessa visão me-
nor, a reserva de vagas rompeu 
paradigmas ultrapassados, aju-
dou a diminuir o preconceito 
e possibilitou que numerosos 
profi ssionais ingressassem no 
mercado de trabalho e demons-
trassem toda a sua capacidade 
técnica e intelectual. Por isso, 
transcorridos 26 anos desde a 
promulgação da Lei 8.213, é 
pertinente que façamos uma 
refl exão sobre seus efeitos na 
sociedade brasileira. 

Acredito muito nas normas 
que, além de cumprirem seu 
papel específi co de instituir 
novas práticas, promovem, ao 
longo do tempo, mudanças cul-
turais positivas no âmbito da 
sociedade. Nesse sentido, há 
bons exemplos em nosso país, 
como o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, o do Idoso 
e todo o arcabouço de leis, 
ratifi cado e aperfeiçoado na 
Constituição de 1988, que esta-
beleceu a igualdade de gêneros 
e de direitos e deveres entre 
todos os cidadãos. Incluo nes-
sa relação a Lei Brasileira de 
Inclusão (Lei Federal 13.146, 
de 06 de julho de 2015) e a Lei 
de Cotas para os trabalhadores 
reabilitados ou portadores de 
necessidades especiais.

É importante que aprofunde-
mos, no contexto das empre-
sas, as mudanças e os efeitos 
positivos que essa legislação 
nos propicia, entendendo, de 
modo amplo, que ela esta-
belece cotas, mas não impõe 
qualquer limite à contratação 
de pessoas portadoras de 
necessidades especiais. Isso 
signifi ca que esses brasileiros 
podem e devem ingressar 
em qualquer empresa, e não 

apenas nas que têm mais de 
100 colaboradores, muito 
além da imposição legal, mas 
principalmente por seu talento 
e capacidade. 

Cumprir leis é importante. 
Fazer justiça ao mérito profi s-
sional transcende em muito à 
atitude de acatar a legislação! 
No primeiro caso, estamos 
respeitando um dever institu-
cional; no segundo, estamos 
sendo coerentes e, mais do 
que isso, gestores responsá-
veis, que desejam contar com 
os melhores profi ssionais em 
cada função. Porém, para que o 
processo de inclusão ocorra de 
maneira efetiva e perene, um 
longo caminho há de ser trilha-
do, passando obrigatoriamente 
pela qualifi cação profi ssional. 
Não basta buscar no mercado 
profissionais portadores de 
necessidades especiais com o 
currículo almejado pelos seto-
res de recursos humanos. 

É necessário, muitas vezes, 
abrir a primeira porta para 
que saiam de uma realidade 
de total exclusão social e labo-
ral. Nesse sentido, são muitas 
as possibilidades das quais 
as empresas podem valer-se. 
O Senai-SP, como entidade 
que forma mão de obra para 
a indústria paulista, atua sob 
uma perspectiva educacional 
inclusiva e tem apoiado as 
empresas nas demandas volta-
das à formação profi ssional de 
pessoas portadoras de neces-
sidades especiais, bem como 
no mapeamento dos postos 
de trabalho para inclusão e 
na sensibilização de equipes, 
dentre outros serviços.

Acredito que a disseminação 
desse conceito de inclusão pro-
dutiva, buscando-se profi ssio-
nais que realmente agreguem 
valor às organizações, seja o 
próximo e importante passo 
para consolidarmos o caráter 
transformador da Lei 8.213, 
convertendo-a num efetivo 
divisor de águas entre o pa-
ternalismo e o reconhecimento 
efetivo da efi ciência profi ssio-
nal de milhares de brasileiros, 
por parte da sociedade e do 
universo corporativo. 

Independentemente de sua 
condição física, merecem opor-
tunidades os indivíduos prepa-
rados, focados, responsáveis, 
dedicados e capazes em suas 
profi ssões ou na execução de 
tarefas específi cas. Tais virtu-
des, com certeza, estão muito 
acima do marco legal!

(*) - Engenheiro (Escola de 
Engenharia de São Carlos - EESC/

USP), é presidente do Conselho 
de Administração do Grupo São 

Martinho, vice-presidente da FIESP 
e Membro da Academia Nacional de 

Agricultura (ANA).

João Guilherme Sabino Ometto (*)

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1042564-83.2014.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva
e Souza, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Debora Cristina Sales Nunes, RG 35.107.760-1, CPF/MF Nº
224.225.128-79, que nos autos da ação de Ordinária, requerida por, Instituição Educacional Professor
Pasquale Cascino lhe ajuizou ação Monitória da quantia de R$ 3.192,21 (setembro/2014), referente ao
contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Estando a Ré
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
pague o débito ou embargue a ação. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 17 de abril de 2017.                         (29/04 e 03/05)

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1043944-44.2014.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme
Silva e Souza, na forma da Lei, etc. Citação – Prazo 20 dias – Proc. 1043944-44.2014.8.26.0002. O
Dr. Guilherme Silva e Souza, Juiz de direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP.
Faz Saber a Eliana Custodio Do Carmo, RG Nº 29.912.667-5, CPF/MF Nº 288.020.518-28, que lhes
foi proposta ação de Monitória por Instituição Educacional Prof. Pasquale  Cascino, objetivando o
recebimento da quantia de R$ 2.130,67, referente contrato de prestação de serviços educacionais
firmado entre as partes. Considerando que a requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica a
mesma, por meio do presente edital Citada para os termos e atos da ação proposta ficando Advertida
de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. 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 17 de abril de 2017.                                                                     (29/04 e 03/05)

Comissão 
quer pedir 
federalização 
da chacina 
de Colniza

Parlamentares da Comis-
são de Direitos Humanos e 
Minorias da Câmara,  que 
foram em diligência à Col-
niza (MT), região onde nove 
trabalhadores rurais foram 
mortos no último dia 20, 
vão pedir a federalização do 
crime. A intenção, de acordo 
com o presidente da comis-
são, Paulão (PT-AL), é que 
a Polícia Federal assuma o 
caso, para que a investigação 
seja feita com mais estrutura 
e sem pressões locais. 

“Vamos fazer um relatório 
e remetê-lo ao Ministério da 
Justiça e à Procuradoria-Ge-
ral da República, solicitando 
a participação da Polícia Fe-
deral”, disse (28) o deputado 
Paulão, para quem a região 
de Colniza tem um histórico 
de grilagem de terra que, no 
passado, envolvia pessoas 
com poder econômico e 
político. Além disso, a polícia 
local teria pouca estrutura 
para atuar, por isso a im-
portância de o crime fi car a 
cargo da Federal.

Paulão afi rmou que a co-
missão vai pedir também uma 
audiência com o presidente 
do Incra, Leonardo Goés, e 
com o governador do Mato 
Grosso, Pedro Taques, para 
tratar de titulação de terra 
aos pequenos trabalhadores 
de Colniza. Segundo ele, a 
disputa por terra na região é 
um problema crônico que, se 
não resolvido, pode resultar 
em mais mortes. 

Paulão relatou que o clima 
entre os moradores da região 
é de medo e, na audiência 
pública realizada pela co-
missão, poucos tiveram cora-
gem de falar publicamente. 
Segundo ele, para ouvir os 
moradores foi necessário 
fazer reuniões reservadas. 
O deputado defendeu que 
é preciso forte mobilização 
da sociedade e do poder 
público para dar celeridade 
à apuração dos crimes e 
para que se consiga chegar 
não apenas aos executores, 
mas também os mandantes 
(ABr).

A Comissão Especial da Re-
forma da Previdência adiou o 
fi nal da discussão do relatório 
do deputado Arthur Oliveira 
Maia (PPS-BA). O presidente 
da comissão, deputado Carlos 
Marun (PMDB-MS), disse que 
pretende terminar a lista de 
inscritos na terça-feira (2) 
e votar o substitutivo até 
quinta-feira (4). Ele afi rmou 
também que “o Plenário da 
Câmara estará mais tran-
quilo nos próximos dias, o 
que vai permitir uma maior 
concentração de deputados 
na comissão especial”.

O pemedebista disse que o 
placar da votação da reforma 
trabalhista, que teve 297 votos 
a favor, não foi tão ruim para o 
governo, embora esteja abaixo 
dos 308 votos necessários 
para aprovar a reforma da 
Previdência.

Segundo ele, os votos estão 
em ritmo crescente. “Estamos 
a 12 votos deste placar. Sei 
que muita gente que votou 
ontem não tem hoje ainda a 
intenção de votar a reforma 
da Previdência”, admitiu o 
deputado.

Deputado federal Carlos Marun (PMDB-MS), presidente da 

comissão especial.

A Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara aprovou proposta 
que garante aos profi ssionais do 
magistério desconto de, no mínimo, 
20% na compra de livros, periódicos 
e materiais didáticos vinculados à 
sua área de ensino e atuação pro-
fi ssional. Por tramitar em caráter 
conclusivo, o texto seguirá para o 
Senado. A análise fi cou restrita aos 
aspectos constitucionais, jurídicos 
e de técnica legislativa da matéria. 
O relator, deputado Tadeu Alencar 
(PSB-PE), apresentou parecer 
favorável ao texto. 

Pelo projeto, de autoria do de-
putado Marcos Abrão (PPS-GO), o 
desconto será concedido a profes-
sores que atuem nas redes pública 
e particular da educação básica 
(infantil, ensino fundamental, ensino 
médio) e superior.

O texto inclui entre os benefi -
ciados não apenas professores, 
mas também os profi ssionais que 
exerçam atividade nas áreas de 

planejamento, administração, su-
pervisão, orientação e inspeção 
educacionais.

Para ter direito ao desconto, os 
profi ssionais terão que comprovar 
sua atuação na área educacional. 
Essa comprovação poderá ser feita 
mediante apresentação de um dos 
seguintes documentos: carteira de 
trabalho;

carteira funcional emitida pelo 
órgão público competente; com-
provante de renda que identifi que 
a função de magistério exercida; ou 
documento sindical. 

O autor do projeto salienta que 
a boa formação continuada e o 
aperfeiçoamento dos professores 
são condições fundamentais para 
a melhoria da qualidade da educa-
ção. Além disso, ele ressalta que o 
poder aquisitivo dos profi ssionais do 
magistério não possibilita que eles 
se mantenham permanentemente 
atualizados em suas áreas de conhe-
cimento (Ag.Câmara).
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A senadora Ana Amélia (PP-
RR) defendeu a proposta de 
reforma trabalhista aprovada 
pela Câmara e encaminhada 
ao Senado. Ela citou os direitos 
que foram mantidos, como as 
férias, o 13º salário e o FGTS, 
e destacou a retirada de obri-
gatoriedade do pagamento do 
imposto sindical  pelos traba-
lhadores.

“Sou favorável à contribuição 
voluntária. Por que? Porque o 
bom sindicato, aquele que tra-
balha em favor do trabalhador, 
aquele que tem compromisso 
com o trabalhador, vai trabalhar 
cada vez mais, para ter força, 
voz e vez para defender coleti-
vamente os trabalhadores da sua 
categoria”, disse a senadora.

Ana Amélia apresentou da-
dos do desemprego no Brasil 
divulgados pelo IBGE, que 
informa já atingir 14,2 milhões 
de brasileiros desempregados 
e 10,5 milhões trabalhando 

Senadora Ana Amélia (PP-RR).
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Segundo o texto, têm direi-
to ao Cartão Reforma as 
famílias com renda men-

sal de até R$ 2,8 mil. Nesse valor 
devem ser incluídos benefícios 
de programas de transferência 
de renda, como o Bolsa-Família, 
mas excluídos os créditos de 
outros programas habitacio-
nais. O Cartão Reforma terá R$ 
1 bilhão para disponibilizar em 
2017. O valor destinado a cada 
família pode variar entre R$ 2 
mil e R$ 5 mil, a depender de 
critérios que serão elaborados 
em regulamentação posterior 
do Ministério das Cidades. 

A distribuição será opera-
cionalizada pela Caixa Econô-
mica Federal. Os benefi ciários 
receberão o valor na forma de 
crédito para usar na compra 
dos produtos. Terão prioridade 
as famílias com menor renda, 
com idosos, com portadores 
de necessidade especiais ou 
aquelas onde a responsável pela 
subsistência for uma mulher.

As famílias contempladas 

Plenário do Senado na sessão de 4 de abril, que aprovou a instituição do Cartão Reforma.
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Presidente Temer sanciona
lei que cria o Cartão Reforma

Foi sancionada na quinta-feira (27) e publicada na sexta-feira (28) no Diário Ofi cial da União a lei que 
cria o Cartão Reforma, um programa de subsídio para que famílias de baixa renda comprem materiais 
de construção destinados para reforma, ampliação, promoção da acessibilidade ou à conclusão de 
imóveis. Foi vetada a reserva de 20% dos recursos para famílias de zona rural

poderão usufruir do benefício 
mais de uma vez, contanto que 
não ultrapassem o teto estipu-
lado para a sua categoria. Os 
recursos terão validade de 12 
meses. Para receber o Cartão, 
o benefi ciário titular deverá ter 
mais de 18 anos e ser proprie-
tário de imóvel residencial em 
área regularizada ou passível de 
regularização. O benefício não 
será valido para imóveis cedi-
dos, alugados ou comerciais.

O presidente da República, 
Michel Temer, vetou o artigo 
10 da nova lei, que estipulava 
a reserva de 20% dos recursos 
a famílias residentes em zona 
rural. De acordo com ele, a 
reserva de recursos pode trazer 
problemas operacionais ao Pro-
grama, pois seriam necessários 
estudos técnicos para a distri-
buição espacial do subsídio. 

Também foi vetado o trecho 
que atribuía ao governo federal 

estabelecer os limites da par-
cela de recursos destinados a 
assistência técnica. O trecho 
foi vetado porque a própria lei 
sancionada já prevê, em inciso 
no artigo 1º, que esse limite 
será de 15% dos recursos do 
Programa. A assistência técni-
ca para as obras consistirá na 
contratação, pelas prefeituras, 
de profi ssionais que darão apoio 
e consultoria aos projetos dos 
moradores (Ag.Senado).

Comissão encerra discussão da 
reforma da Previdência na terça

No entanto, ele acredita que 
“existe um universo sólido de 
deputados que entende que o 
Brasil precisa crescer, que são 
defensores de um projeto que 
englobe a responsabilidade 
fi scal. Então, nós temos um 
grupo substancial e robusto 
de deputados que a princípio, 
ou por princípios, têm toda a 
condição de estar conosco na 
votação da Previdência”.

Mas o deputado Arnaldo Faria 
de Sá (PTB-SP) avalia que o 
governo já perdeu votações na 

questão do ajuste fi scal dos 
estados e não conseguiu uma 
vitória expressiva na reforma 
trabalhista. Para ele, os votos 
contrários vão crescer com 
as manifestações de rua e 
com o maior esclarecimento 
da população: “Olha, a nossa 
ideia é ganhar tempo. Nosso 
jogo é esse. Quer dizer, se 
começar a votação na quarta 
(3), logicamente não termi-
na nesta semana. Vai para a 
semana subsequente” (Ag.
Câmara).

Ana Amélia defende reforma 
trabalhista enviada ao Senado

na informalidade. “Para mim, 
esta é a maior precarização do 
mercado de trabalho: a infor-
malidade, a carteira assinada 
não existente”.

A senadora lembrou ainda a 
aprovação da última reforma 
da Previdência, enviada ao 
Congresso pelo presidente 

Lula, em 2003. Ela observou 
que a reforma de 2003 destinou-
se essencialmente a corrigir 
distorções do setor público. 
Recordou que a reforma taxou 
servidores inativos, fi xou idade 
mínima para a aposentadoria e 
estabeleceu teto para o benefí-
cio (Ag.Senado).

Desconto para professores 
na compra de livros

A Segunda Turma do STF marcou para terça-
feira (2) a retomada do julgamento do pedido 
de liberdade do ex-ministro José Dirceu, preso 
por determinação do juiz federal Sérgio Moro 
na Operação Lava Jato. Na sessão, os ministros 
voltarão a discutir a validade da decretação de 
prisões por tempo indeterminado na Lava Jato. 
Na sessão da semana passada, houve apenas 
um voto, o do relator, Edson Fachin, a favor 
da manutenção da prisão. 

A sessão foi interrompida para ampliar o 
prazo para que os advogados de Dirceu e do 
MPF possam se manifestar. Faltam os votos dos 
ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Celso de 
Mello e Ricardo Lewandowski. Em seu voto, 
Fachin concordou com os argumentos utilizados 
por Sérgio Moro para manter a prisão de Dirceu 
e disse que há várias provas de “corrupção 
sistêmica” na Petrobras, fato que deve ser 
interrompido pelas prisões preventivas.

Em maio do ano passado, José Dirceu foi 
condenado a 23 anos de prisão pelos crimes 
de corrupção e lavagem de dinheiro. Na sen-
tença, Moro decidiu manter a prisão preven-
tiva. Posteriormente, o ex-ministro da Casa 
Civil teve a pena reduzida para 20 anos e 10 
meses. No STF, a defesa de Dirceu sustentou 
que o ex-ministro está preso ilegalmente e 
deve cumprir medidas cautelares diversas 
da prisão (ABr).

STF marca julgamento que pode libertar José Dirceu



O repasse de conteúdo 

acadêmico é o axioma 

da maioria dos cursos 

de ensino superior no 

Brasil de hoje

Costurar as palavras 
desse modo pode soar 
não apenas uma postura 

exorbitante, como também um 
pouco duvidosa. O fato é que a 
imagem de alunos como seres 
passivos e professores como 
entidades máximas dentro de 
sala de aula é uma cena que 
vem sendo alvo de um processo 
de desconstrução - ao menos 
para as instituições preocupa-
das em inovar. 

Um rápido exercício deixa 
isso à mostra: pense em redu-
zir o tempo de conhecimento 
recebido de maneira passiva 
em sala. Seria impossível não 
chegar à diminuição drástica 
da duração dos cursos a partir 
dessa percepção. Na contra-
mão dessa estrutura formatada 
de ensino, o advento da inter-
net convida, há séculos, as pes-
soas a desbravarem múltiplas 
fontes de conteúdo para saciar 
a sede de conhecimento. 

Chega a ser injusto compa-
rar tamanha diversidade de 
informações à bagagem que 
o professor pode transmitir 
durante a aula. Isso sem falar 
na possibilidade de acessar os 
dados sem restrições de tempo 
ou espaço. Engana-se quem 
pensa, porém, que a função do 
docente se torna dispensável 
diante disso. Ao contrário, ela 
precisa ser revisitada para 
passar por reformulações 
constantes. 

Hoje, melhor designado 
como mentor, o professor deve, 
de uma vez por todas, abraçar 
a interatividade e a responsa-
bilidade pelo aprendizado dos 
alunos. É dele a incumbência 
de criar um ambiente propício 
à evolução dos pupilos, os 
provocando a pensar critica-
mente em todos os aspectos. 
Os deixando inquietos. Com 
isso, espera-se que o aluno vá 
para a aula preparado, com 
conteúdos já previamente 
assimilados. 

Na presença do professor e 
dos colegas, ele terá, então, 
a oportunidade de ir além, 
debatendo, tirando dúvidas e 
construindo projetos sobre os 
temas. O direcionamento parti-
rá do mentor e, justamente por 
isso, são tão decisivas a atuação 

que ele possui no mercado e a 
relação que cultiva com a área 
que ministra. Um campo de 
estudo que lança mão desse 
método há bastante tempo é 
o da saúde. 

Nos cursos de medicina, por 
exemplo, os alunos mergulham 
na prática desde os primeiros 
anos, sempre sob orienta-
ção de mestres atuantes. A 
pesquisa, por sua vez, fi ca a 
critério do aluno e é, por isso, 
desenvolvida além do período 
de aula, com ou sem o auxílio 
dos avanços digitais. 

Atualmente, novas deman-
das profi ssionais surgem em 
uma rapidez sem precedentes 
e, atender a esses anseios com 
efi ciência signifi ca apostar não 
apenas em capacitações mais 
enxutas, mas que esbanjam, 
de fato, qualidade. Nesse mo-
mento a importância do papel 
dos mentores é, mais uma vez, 
retomada. E o brilhantismo na 
área também corresponde à 
capacidade do docente extrair, 
de cada aluno, todo potencial 
a fi m de prepara-lo para travar 
as batalhas que escolher. 

Vale lembrar que, sozinho, 
o professor pode até tentar 
inserir essa abordagem, mas a 
assertividade da tentativa fi ca 
a cargo da instituição, que pre-
cisa abarcar, em sua política, 
a inovação. Por essas razões, 
até mesmo os perfi s dos cursos 
ofertados no país têm mudado, 
com um destaque especial para 
os segmentos da hospitalidade 
e da economia criativa. 

É essa última área, por exem-
plo, que abrange o design, o 
cinema, a música, a fotografi a, a 
gastronomia, as mídias digitais, 
o marketing e a publicidade, 
entre muitas outras. É ela 
também a que mais emprega e 
remunera em todo o mundo, se 
revelando cada vez mais capaz 
de provocar transformações 
mais rápidas e positivas na 
sociedade. 

Não raro os cursos deste 
nicho exijam tanta rapidez, 
inovação, inspiração e inquie-
tude de seus mentores, que 
precisam sempre se antecipar 
às tendências de mercado. 
As mudanças não param de 
acontecer e nós precisamos 
sempre caminhar de mãos 
dadas com elas. 

(*) - É especialista em educação, 
fundador e presidente do Centro 

Europeu, uma das principais escolas 
de profi ssões e idiomas

(www.centroeuropeu.com.br).

Inovação no ensino é 
inspirar a inquietude

Carlos Sandrini (*)

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

www.netjen.com.br

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em reais)

Relatório da Diretoria

ATIVO 2016 2015    
Circulante 16.735.144,43 16.882.475,97
Disponibilidades 145.921,52 8.094,83
Bancos Conta Movimento 544,91 -
Aplicações Financeiras 145.376,61 8.094,83
Estoques 144.199,24 497.197,59
Estoques 144.199,24 497.197,59
Adiantamentos 6.561,54 7.400,00
Adiantamentos 6.561,54 7.400,00
Impostos e Contribuições a Recuperar 11.713,12 11.713,12
Impostos e Contribuições a Recuperar 11.713,12 11.713,12
Não Circulante 16.426.749,01 16.358.070,43
Realizável à Longo Prazo 83.039,18 66.811,60
Empresas Coligadas e Controladas/
 Sócios/Diretores 75.981,07 59.753,49
Empresas Coligadas e Controladas - 
 com Empréstimos 75.981,07 59.753,49
Outros Valores e Caução de Garantia 7.058,11 7.058,11
Depósito Judicial 7.058,11 7.058,11
Imobilizado 22.601.529,25 22.599.159,25
Terrenos 209.709,46 209.709,46
Edifícios 31.194,30 31.194,30
Veículos Transporte de Passageiros 21.542.453,26 21.542.453,26
Veículos de Suporte Operacional 30.800,00 30.800,00
Máquinas/Equipamentos/Ferramentas - 
 Apoio Manutenção 57.408,30 57.138,30
Móveis e Utensílios 7.360,54 7.360,54
Equipamentos de Informática 22.316,23 20.216,23
Equipamentos do Tráfego 700.287,16 700.287,16
(-) Depreciação Acumulada (6.386.544,45) (6.386.544,45)
Veículos Transporte de Passageiros (6.365.848,38) (6.365.848,38)
Veículos de Suporte Operacional (1.539,99) (1.539,99)
Máquinas/Equipamentos/Ferramentas - 
 Apoio Manutenção (1.263,90) (1.263,90)
Móveis e Utensílios - -
Equipamentos de Informática (384,99) (384,99)
Equipamentos do Tráfego (17.507,19) (17.507,19)
Intangível 129.059,92 78.978,92
Programas (Software) 129.059,92 78.978,92
(-) Amortização Acumulada (334,89) (334,89)
Programas (Software) a Amortizar (334,89) (334,89)
TOTAL DO ATIVO 16.735.144,43 16.882.475,97

ULTRA S.A. TRANSPORTES INTERURBANOS
CNPJ/MF nº 61.084.000/0001-01  –  NIRE 35.3.0001380-8  –  Companhia de Capital Fechado

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, colocando-nos 
à disposição para os esclarecimentos que se fi zerem necessários. São Paulo, 31 de dezembro de 2016.  A Diretoria

Diretoria
João Vaz Gomes - Diretor Presidente

Ricardo Louzas Fernandes - Contador - CRC-1SP044.049/O-8

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto - para os 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em reais)

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

1 - Contexto Operacional: A Ultra S.A. Transportes Interurbanos é uma 
sociedade por ações de capital fechado, com sede na cidade de São Pau-
lo à Rua Conception Arenal, 164 - bairro do Jabaquara, transformada de 
sociedade limitada em sociedade por ações em 18/01/1968 e com prazo 
de duração indeterminado. A sociedade tem por objetivo social os Transpor-
tes rodoviários coletivos de passageiros, com itinerário fi xo, intermunicipal, 
exceto em região metropolitana, cabendo também o fretamento. 2 - Apre-
sentação das Demonstrações Financeiras: As Demonstrações Finan-
ceiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, com adoção da Lei nº 11.638/2007 e 
Lei nº 11.941/2009, que alteraram, revogaram e introduziram novos dispo-
sitivos à Lei nº 6.404/76, em aspectos relativos a elaboração e divulgação 
das demonstrações contábeis anteriormente, em processo de convergên-
cia às normas internacionais de contabilidade. Estão apresentadas ainda, 
em conformidade com a Resolução CFC nº 1.255/09 que aprovou a NBC 
T 19.41 - Contabilidade para Pequenas e Medias Empresas, ora renomeada 
para NBC TG 1000. Deixamos de apresentar a Demonstração de Resultado 
Abrangente conforme nos é facultado pelos itens 3.18 e 3.19 da seção 3 da 
referida Norma Técnica. Outros temas abordados pelas referidas leis não 
produziram efeitos relevantes ou não são aplicáveis à empresa. 3 - Prin-
cipais Práticas Contábeis: a) Ativo Circulante/Disponibilidades: repre-
sentado pelas contas de Banco e Aplicações Financeiras, demonstradas 
pelo valor de realização existente na data do balanço; b) Ativo Circulante/
Direitos Realizáveis: representado por Contas a Receber, Estoques, Adian-
tamentos, Impostos e Contribuições a Recuperar e Depósitos Trabalhistas; 
c) Ativo Não Circulante: representado pelas contas do Ativo Imobilizado 
e Ativo Intangível, não depreciados no exercício, tendo em vista teste de 

“impairment” demonstrar que os valores lançados são inferiores aos do 
mercado; d) Passivo Circulante/Exigibilidades Operacionais: representado 
pelas contas Fornecedores, Empréstimos - Ativo Permanente, Encargos Tri-
butários, Remuneração e Encargos Previdenciários, Outras Contas a Pagar 
e Receitas Diferidas; e) Passivo Não Circulante: representado por Financia-
mento a longo prazo e Contas a Pagar à Terceiros relacionados; e f) Despe-
sas e Receitas: estão registradas pelo regime de competência. 4 - Aspec-
tos Tributários: A empresa optou para os exercícios de 2016 e 2015 pela 
apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição 
Social sobre o Lucro da Pessoa Jurídica com base no lucro real, conforme 
previsto na legislação vigente. 5 - Capital Social: O capital social subscrito 
e integralizado é de R$ 8.800.000,00 representado por 8.800.000 ações or-
dinárias nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 cada ação, sendo 100% 
representado por acionistas residentes no país. 6 - Prejuízos Acumulados: 
Prejuízos Acumulados R$ 695.253,12. 7 - Resultado do Exercício: De con-
formidade com as demonstrações fi nanceiras apresentadas, foi apurado um 
prejuízo de R$ 95.239,53 (noventa e cinco mil, duzentos e trinta e nove re-
ais e cinquenta e três centavos), para futura compensação ou amortização. 
8 - Eventos Subsequentes e Outras Informações Relevantes: A empresa 
possui uma política sólida e conservadora de gestão de recursos, com fi rme 
propósito de preservar a liquidez, a solidez e garantir recursos fi nanceiros 
para o desenvolvimento sustentável de seus negócios. Está em tramitação 
no Estado de São Paulo, onde a empresa opera, uma possível licitação para 
os transportes públicos intermunicipais de passageiros, que abrangerá a 
empresa, mas que, pelos estudos já feitos, não lhe trará nada em contrário, 
e sim, possível melhoria.

PASSIVO 2016 2015    
Circulante 1.129.359,49 976.198,92
Exigibilidades Operacionais 1.121.810,45 964.736,79
Fornecedores 305.277,08 321.866,95
Encargos Tributários 462.637,15 357.635,45
Remuneração e Encargos 353.896,22 285.234,39
Empréstimos e Financiamentos 
 Bancários - 7.593,49
Empréstimos de Capital de Giro - 7.593,49
Contas a Pagar 7.549,04 3.868,64
Outras Contas a Pagar 7.549,04 3.868,64
Não Circulante 4.114.624,70 7.694.877,28
Exigível à Longo Prazo 4.114.624,70 7.694.877,28
Empréstimos e Financiamentos 
 Bancários - 3.375.000,00
Empréstimos Ativo Permanente - 3.375.000,00
Empresas Coligadas e Controladas/
 Sócios/Diretores 4.112.883,80 4.319.697,27
Empresas Coligadas e Controladas - 
 com Empréstimos 4.112.883,80 4.319.697,27
Receitas Diferidas de Operações 
 Diversas 1.740,90 180,01
Receitas Diferidas - Aplicações 
 Financeiras 1.740,90 180,01
Patrimônio Líquido 11.494.160,24 8.211.399,77
Capital Social 8.800.000,00 8.800.000,00
Reserva de Capital 3.416.986,18 38.986,18
Reserva de Lucros e Prejuízos Acumulados (695.253,12) (98.353,34)
Reserva de Reavaliação de Ativos Próprios 67.666,71 67.666,71
Resultado do Exercício (95.239,53) (596.899,78)
TOTAL DO PASSIVO 16.738.144,43 16.882.475,97

Demonstração dos Resultados para os Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em reais)

Contas 2016 2015    
Receita Bruta 22.181.984,14 19.989.575,13
Receitas de Serviços Operacionais 22.181.984,14 19.989.575,13
Deduções da Receita Bruta (6.982.121,60) (6.640.187,57)
Impostos e Contribuições (6.982.121,60) (6.640.187,57)
Receita Operacional Líquida 15.199.862,54 13.349.387,56
Custos Operacionais (13.091.859,26) (11.958.075,97)
Custos de Operação (9.000.306,97) (7.702.377,55)
Custos de Manutenção (2.566.337,40) (2.404.220,37)
Custos de Fiscalização - (38.275,87)
Custos de Comercialização (1.525.214,89) (1.813.202,18)

Fluxo de caixa das atividades 2016 2015    
 operacionais:
Lucro Líquido antes do Imposto de 
 Renda e Contribuição Social - -
(–) Prejuízo do Exercício (95.239,53) (596.899,78)
Ajustado por:
Encargos de Depreciação - -
Itens que não Afetam o Caixa (95.239,53) (596.899,78)
Variações no Ativo Circulante e 
 Não Circulante:
Adiantamentos 838,46 (7.400,00)
Estoque 352.998,35 (497.197,59)
Contas a Receber (16.227,58) 106.164,16
Impostos e Contribuições a Recuperar - (11.713,12)
Depósitos Judiciais - -
 337.609,23 (410.146,55)
Variações no Passivo Circulante e 
 não Circulante:
Fornecedores a Pagar (16.589,87) (22.558,96)
Encargos Tributários 105.001,70 4.522,81
Remuneração e Encargos Previdenciários 68.661,83 14.014,23
Provisões Tributárias - -
Contas a Pagar (203.133,07) (2.025.181,48)
Créditos Mútuo - -
Receitas Diferidas 1.560,89 180,01
 (44.498,52) (2.029.023,39)
Caixa Proveniente das Operações 197.871,18 (3.036.069,72)
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - -
IRPJ sobre o Lucro Líquido - -
Caixa Líquido das Atividades 
 Operacionais 197.871,18 (3.036.069,72)
Fluxo de Caixa das Atividades de 
 Investimento:
Aquisição de Ativo Imobilizado (2.370,00) (1.128.490,00)
Aquisição de Ativo Intangível (50.081,00) (47.281,00)
Caixa Líquido das Atividades de 
 Investimentos (52.451,00) (1.175.771,00)
Fluxo de Caixa das Atividades de 
 Financiamento:
Diminuição de Créditos de Instituições 
 Financeiras (3.382.593,49) 7.593,49
Aumento de Capital 3.375.000,00 -
Absorção dos Prejuízos - 4.205.502,07
Caixa Líquido das Atividades de 
 Financiamento (7.593,49) 4.213.095,56
Diminuição Líquida de Caixa e 
 Equivalentes de Caixa 137.826,69 1.254,84
Caixa e Equivalentes de Caixa no 
 Início do Período 8.094,83 6.839,99
Variação Líquida de Caixa e 
 Equivalentes de Caixa 137.826,69 1.254,84
Caixa e Equivalentes de Caixa no 
 Final do Período 145.921,52 8.094,83

   Reserva Reserva AFAC - Reserva de Lucros/ 
 Capital Reservas Correção Aporte Futuros Reavaliação - Prejuízos Patrimônio 
 Subscrito de Capital Monetária Aumento de Capital Ativo Próprio Acumulados Líquido              
Saldos em 31.12.2014 8.800.000,00 36.988,11 1.998,07 3.375.000,00 67.666,71 (4.303.855,41) 7.977.797,48
Absorção dos Prejuízos 
 Acumulados - - - - - 4.205.502,07 4.205.502,07
Prejuízo do Exercício - - - - - (596.899,78) (596.899,78)
Saldos em 31.12.2015 8.800.000,00 36.988,11 1.998,07 3.375.000,00 67.666,71 (695.253,12) 11.586.399,77
Prejuízo do Exercício - - - - - (95.239,53) (95.239,53)
Saldos em 31.12.2016 8.800.000,00 36.988,11 1.998,07 3.375.000,00 67.666,71 (790.492,65) 11.491.160,24

 2016 2015    
Lucro (Prejuízo) Bruto 2.108.003,28 1.391.311,59
Receitas (Despesas) Operacionais 
 Líquidas (2.140.883,45) (1.989.141,93)
Despesas Administrativas (1.960.074,92) (1.823.213,52)
Despesas Financeiras (180.808,53) (165.928,41)
Outras Despesas Operacionais (1,85) (17,93)
Outras Despesas (1,85) (17,93)
Outras Despesas Não Operacionais (62.357,51) -
Outras Despesas Não Operacionais (62.357,51) -
Outras Receitas Operacionais - 948,49
Receitas Financeiras - 948,49
Outras Receitas Não Operacionais - -
Outras Receitas Não Operacionais - -
Lucro (Prejuízo) Operacional Líquido (95.239,53) (596.899,78)
Lucro (Prejuízo) antes da CSSL (95.239,53) (596.899,78)
Contribuição Social sobre Lucro - -
Lucro (Prejuízo) antes da Provisão do 
 IRPJ (95.239,53) (596.899,78)
IRPJ sobre Lucro - -
Resultado Líquido do Exercício (95.239,53) (596.899,78)
Lucro (Prejuízo) Líquido por ação de 
 R$ 1,00 (0,01082) (0,06783)

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em reais)

Relatório da Diretoria

ATIVO 2016 2015    
Circulante 364.954,93 248.557,26
Disponibilidades 3.034,64 4.204,22
Bancos Conta Movimento 794,63 794,63
Aplicações Financeiras 2.240,01 3.409,59
Estoques 361.920,29 244.353,04
Combustíveis 166.278,31 198.959,85
Peças, Componentes e Acessórios 
 para Ônibus 122.711,59 33.237,75
Pneus e Material de Rodagem 2.160,20 535,20
Óleos, Graxas e Lubrifi cantes 2.257,00 -
Materiais Operacional Diversos 30.432,15 -
Materiais Administrativos Diversos 38.081,04 11.620,24
Não Circulante 10.461.097,77 8.838.862,10
Empresas Coligadas e Controladas/
 Sócios/Diretores 3.095.355,39 1.473.119,72
Empresas Coligadas e Controladas - 
 com Empréstimos 3.095.355,39 1.473.119,72
Realizável à Longo Prazo 83.445,42 83.445,42
Outros Valores Realizáveis 83.445,42 83.445,42
Imobilizado 13.812.927,36 13.812.927,36
Veículos Transportes de Passageiros 13.739.636,23 13.739.636,23
Veículos de Suportes Operacional 42.754,66 42.754,66
Máquinas e Equipamentos - 
 Apoio Operacional 30.536,47 30.536,47
(-) Depreciação Acumulada (6.555.213,73) (6.555.213,73)
Veículos Transporte de Passageiros (6.543.609,13) (6.543.609,13)
Veículos de Suporte Operacional (8.550,96) (8.550,96)
Máquinas e Equipamentos - 
 Apoio Operacional (3.053,64) (3.053,64)
Intangível 25.000,00 25.000,00
Programas (Software) a Amortizar 25.000,00 25.000,00
(-) Amortização Acumulada (416,67) (416,67)
Programas (Software) (416,67) (416,67)
TOTAL DO ATIVO 10.826.052,70 9.087.419,36

VIAÇÃO RÁPIDO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 61.541.405/0001-21  –  Companhia de Capital Fechado

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, colocando-nos 
à disposição para os esclarecimentos que se fi zerem necessários. São Paulo, 31 de dezembro de 2016.  A Diretoria

Diretoria
Antonio Figueiredo Ruas - Diretor Presidente

Ricardo Louzas Fernandes - Contador - CRC-1SP044.049/O-8

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em reais)

Demonstração dos Resultados para os Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto para os 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em reais)

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

1 - Contexto Operacional: A Viação Rápido Brasil S.A. é uma sociedade 
por ações de capital fechado, com sede na cidade de São Paulo à Rua 
Conception Arenal, 164 - bairro do Jabaquara, fundada em 12/02/1958 e 
com prazo de duração indeterminado. A sociedade tem por objetivo social os 
Transportes rodoviários coletivos de passageiros, com itinerário fi xo, inter-
municipal, exceto em região metropolitana e contempla também o fretamen-
to. 2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras: As Demonstrações 
Financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, com adoção da Lei nº 11.638/2007 
e Lei nº 11.941/2009, que alteraram, revogaram e introduziram novos dispo-
sitivos à Lei nº 6.404/76, em aspectos relativos a elaboração e divulgação 
das demonstrações contábeis anteriormente, em processo de convergên-
cia às normas internacionais de contabilidade. Estão apresentadas ainda, 
em conformidade com a Resolução CFC nº 1255/09 que aprovou a NBC 
T 19.41 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, ora renomeada 
para NBC TG 1000. Deixamos de apresentar a Demonstração de Resultado 

Abrangente conforme nos é facultado pelos itens 3.18 e 3.19 da seção 3 da 
referida Norma Técnica. Outros temas abordados pelas referidas leis não 
produziram efeitos relevantes ou não são aplicáveis à empresa. 3 - Prin-
cipais Práticas Contábeis: a) Ativo Circulante/Disponibilidades: represen-
tado pelas contas de Bancos e Aplicações Financeiras demonstradas pelo 
valor de realização existente na data do balanço; b) Ativo Circulante/Direitos 
Realizáveis: representado por Outras Contas a Receber, Estoques e Outros 
Valores; c) Ativo Não Circulante/Direitos Realizáveis a Longo Prazo: repre-
sentado pela conta Depósitos Trabalhistas e Adiantamentos à Coligadas; 
d) Ativo Não Circulante/Permanente: representado pelas contas do Ativo 
Imobilizado e Ativo Intangível, não depreciados no exercício, tendo em vista 
teste de “impairment ” demonstrar que os valores lançados são inferiores 
aos do mercado; e) Passivo Circulante/Exigibilidades Operacionais: repre-
sentados pelas contas Fornecedores, Encargos Tributários, Remuneração 
e Encargos Previdenciários e Contas a Pagar; f) Passivo Não Circulante/
Exigibilidades Operacionais Exigíveis à Longo Prazo: representado pelas 

PASSIVO 2016 2015    
Circulante 747.919,45 573.913,96
Exigibilidades Operacionais 740.793,54 566.513,67
Fornecedores 278.928,88 173.157,76
Empréstimos e Financiamentos Bancários - -
Encargos Tributários 228.381,63 158.950,53
Remuneração e Encargos 233.483,03 234.405,38
Contas a Pagar 7.125,91 7.400,29
Outras Contas a Pagar 7.125,91 7.400,29
Não Circulante 4.175.389,29 2.581.108,13
Exigível à Longo Prazo 4.175.389,29 2.581.108,13
Empresas Coligada Controladas/
 Sócios/Diretores 4.174.908,47 2.581.036,03
Empresas Coligadas e Controladas - 
 com Empréstimos 4.174.908,47 2.581.036,03
Receitas Diferidas de Operações 
 Diversas 480,82 72,10
Receitas Diferidas - Aplicações 
 Financeiras 480,82 72,10
Patrimônio Líquido 5.902.743,96 5.932.397,27
Capital Social 7.000.000,00 7.000.000,00
Reserva de Capital 3.158,92 3.158,92
Reserva Legal 1.265,16 1.265,16
Reserva de Lucros (1.121.693,51) -
Resultado do Exercício (29.653,31) (1.121.693,51)
Resultado de Reavaliação de Ativos Próprios 49.666,70 49.666,70
TOTAL DO PASSIVO 10.826.052,70 9.087.419,36

Contas 2016 2015    
Receita Bruta 9.356.488,34 8.855.340,33
Receitas de Serviços Operacionais 9.356.488,34 8.855.340,33
Deduções da Receita Bruta (4.186.452,05) (3.967.178,22)
Impostos e Contribuições (4.186.452,05) (3.967.178,22)
Receita Operacional Líquida 5.170.036,29 4.888.162,11
Custos Operacionais (3.908.123,27) (4.926.682,95)
Custos de Operação (1.666.953,71) (2.383.060,35)
Custos de Manutenção (1.070.331,89) (1.199.711,75)
Custos de Fiscalização - (37.279,78)

Fluxo de caixa das atividades 2016 2015    
 operacionais
Lucro Líquido antes do Imposto de Renda 
 e Contribuição Social - -
(–) Prejuízo do Exercício (29.653,31) (1.121.693,51)
Ajustado por:
Encargos de Depreciação - -
Itens que Não Afetam o Caixa (29.653,31) (1.121.693,51)
Variações no Ativo Circulante e 
 Não Circulante:
Adiantamentos - -
Estoque (117.567,25) (244.353,04)
Contas a Receber (1.622.235,67) (1.404.061,72)
Depósitos Judiciais - -
Depósitos Trabalhistas - -
 (1.739.802,92) (1.648.414,76)
Variações no Passivo Circulante e
  Não Circulante:
Fornecedores a Pagar 105.771,12 48.980,01
Encargos Tributários 69.431,10 (10.045,63)
Remuneração e Encargos Previdenciários (922,35) 50.688,97
Provisões Tributárias - -
Contas a Pagar 1.593.598,06 (1.615.293,31)
Receitas Diferidas 408,72 72,10
 1.768.286,65 (1.525.597,86)
Caixa Proveniente das Operações (1.169,58) (4.295.706,13)
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - -
IRPJ sobre o Lucro Líquido - -
Caixa Líquido das Atividades 
 Operacionais (1.169,58) (4.295.706,13)
Fluxo de Caixa das Atividades de 
 Investimento:
Aquisição de Ativo Imobilizado - (840.000,00)
Aquisição de Ativo Intangível - -
Caixa Líquido das Atividades de 
 Investimentos - (840.000,00)
Fluxo de Caixa das Atividades de 
 Financiamento:
Diminuição de Créditos de Instituições 
 Financeiras - (67.146,33)
Dividendos Pagos - -
Absorção dos Prejuízos - 5.206.529,89
Caixa Líquido das Atividades de 
 Financiamento - 5.139.383,56
Acréscimo Líquido de Caixa e Equivalentes 
 de Caixa (1.169,58) 3.677,43
Caixa e Equivalentes de Caixa no 
 Início do Período 4.204,22 526,79
Variação Líquida de Caixa e 
 Equivalentes de Caixa (1.169,58) 3.677,43
Caixa e Equivalentes de Caixa no 
 Final do Período 3.034,64 4.204,22

 Capital Reservas Reserva Reserva de Reava- Lucros/Prejuízos Patrimônio
 Subscrito de Capital Legal liação - Ativo Próprio Acumulados Líquido            
Saldos em 31.12.2014 7.000.000,00 3.158,92 1.265,16 49.666,70 (5.206.529,89) 1.847.560,89
Absorção dos Prejuízos Acumulados - - - - 5.206.529,89 -
Prejuízo do Exercício - - - - (1.121.693,51) -
Saldos em 31.12.2015 7.000.000,00 3.158,92 1.265,16 49.666,70 (1.121.693,51) 5.932.397,27
Prejuízo do Exercício - - - - (29.653,31) (29.653,31)
Saldos em 31.12.2016 7.000.000,00 3.158,92 1.265,16 49.666,70 (1.151.346,82) 5.902.743,96

 2016 2015    
Custos de Comercialização (1.170.837,67) (1.306.631,07)
Lucro (Prejuízo) Bruto 1.261.913,02 (38.520,84)
Receitas (Despesas) Operacionais (1.290.760,76) (1.084.046,54)
Despesas Administrativas (1.231.300,90) (1.079.432,38)
Despesas Financeiras (59.459,86) (4.614,16)
Outras Despesas Operacionais (0,14) (2,58)
Outras Despesas (0,14) (2,58)
Outras Despesas Não Operacionais (997,51) (0,12)
Outras Despesas Não Operacionais (997,51) (0,12)
Outras Receitas Operacionais 192,08 876,57
Receitas Financeiras 192,08 876,57
Outras Receitas Não Operacionais - -
Outras Receitas Não Operacionais - -
Lucro (Prejuízo) Operacional Líquido (29.653,31) (1.121.693,51)
Lucro (Prejuízo) antes da CSSL (29.653,31) (1.121.693,51)
Contribuição Social sobre Lucro - -
Lucro (Prejuízo) antes da Provisão
 do IRPJ (29.653,31) (1.121.693,51)
IRPJ sobre Lucro - -
Resultado Líquido do Exercício (29.653,31) (1.121.693,51)
Lucro (Prejuízo) Líquido por ação
 de R$ 1,00 (0,004236) (0,160242)

contas de Receitas Diferidas e Contas a Pagar à Coligadas; e g) Despesas 
e Receitas: estão registradas pelo regime de competência. 4 - Aspectos Tri-
butários: A empresa optou para os exercícios de 2016 e 2015 pela apura-
ção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social 
sobre o Lucro da Pessoa Jurídica com base no lucro real, conforme previsto 
na legislação vigente. 5 - Capital Social: O capital social subscrito e inte-
gralizado é de R$ 7.000.000,00, representado por 7.000.000 de ações ordi-
nárias nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 cada ação, sendo 100% 
representado por acionistas residentes no país. 6 - Prejuízos Acumulados: 
Prejuízos Acumulados R$ 1.121.693,51. 7 - Resultado do Exercício: De 
conformidade com as demonstrações fi nanceiras apresentadas, foi apurado 
um prejuízo de R$ 29.653,31 (vinte e nove mil, seiscentos e cinquenta e 
três reais e trinta e um centavos), para futura compensação ou amortização. 
8 - Eventos Subsequentes e Outras Informações Relevantes: A empresa 
possui uma política sólida e conservadora de gestão de recursos, com fi rme 
propósito de preservar a liquidez, a solidez, e garantir recursos fi nanceiros 
para o desenvolvimento sustentável de seus negócios. Está em tramitação 
no Estado de São Paulo, onde a empresa opera, uma possível licitação para 
transportes públicos intermunicipais de passageiros, que abrangerá a em-
presa, mas que pelos estudos já feitos não lhe trará nada em contrário, e 
sim, possível melhoria.

MAKRO ATACADISTA S.A. torna público que requereu na CETESB de forma concomitante
a Licença Prévia e a Licença de Instalação para Comércio Varejista de Combustíveis
e Lubrificantes, sito à Avenida Do Estado, nº 7.430. Várzea Capitão João. Santo André/
SP.

Estresse, pressão e forte compe-
titividade são fatores que já fazem 
parte do ambiente de trabalho em 
todo o mundo. Em meio à maior 
recessão de sua história, este cená-
rio no Brasil se agrava e prejudica 
diretamente a saúde do trabalha-
dor. A clínica-geral do Complexo 
Hospitalar Edmundo Vasconcelos, 
Rossana Russo Funari, elencou 
os principais danos à saúde que 
podem ser desenvolvidos a partir 
desta situação.

1. Estresse e pressão - Ambos 
ocasionam sérios danos à saúde, 
sobretudo quando os problemas 
não dependem da pessoa para 
serem solucionados. “Existe um 
aumento de hormônios e substân-
cias que danifi cam o organismo. A 
elevação da produção do cortisol 
e da adrenalina também afeta 
a frequência cardíaca, pressão 
arterial, níveis glicêmicos e ainda 
causa distúrbios alimentares e 
de sono”.

2. Insônia - Quem não se des-
liga do trabalho, acaba levando 
os problemas para a cama, não 
conseguindo ter um momento 
de relaxamento cerebral, que é 
fundamental para a saúde. “A in-
sônia gera graves consequências, 
como o aumento da incidência 
de infartos, acidentes vasculares 
cerebrais e perda de concentração 
e memória”, alerta a médica.

3. Síndrome do pânico, ansieda-
de e depressão - Muito frequente, 
a pessoa nem se dá conta que 
está sofrendo dessas doenças. 
Para a clínica-geral, isso refl ete 
diretamente na capacidade do 
funcionário, prejudicando o 
relacionamento no ambiente de 
trabalho e familiar.

4. Fadiga e infarto - São 
situações cada vez mais comuns, 
principalmente para quem não 
tem alguma válvula de escape, 
como uma estrutura familiar fa-
vorável, lazer e atividades físicas 
compensatórias. “É fundamental 
compartilhar os anseios ou des-
carregar toda energia em algum 
esporte ou outra atividade que 
o desligue do trabalho”, indica a 
especialista.

5. Síndrome de Burn out - 
Também conhecida como a síndro-
me do esgotamento profi ssional, 
é uma preocupação muito grande 
entre os médicos. Para Rossana 
Russo Funari, é um refl exo da 
sociedade moderna em que as co-
branças são muitas, indo além do 
que o funcionário pode suportar. 
“O estresse é tão alto que causa 
a incapacidade física e mental 
permanente da pessoa, com risco 
alto, inclusive, de suicídio”.

6. Assédio psicológico - 
Amea ças constantes de demissão 
por parte do empregador e muita 
pressão por mais resultados geram 
alto grau de estresse e queda de 
autoestima, que podem incapa-
citar o funcionário para qualquer 
outro trabalho no futuro.

7. Trabalhar, mesmo doente 
- Segundo a médica, quando se 
chega a este ponto, a pessoa nem 
percebe que está fi cando doente 
e segue em frente com medo do 
desemprego, trabalhando mais 
do que o próprio corpo pode 
aguentar. “Isso acontece quando o 
medo de ser demitido ou advertido 
pelo chefe já chegou ao nível mais 
extremo”, ressalta.

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

Depressão, hipertensão, insônia, 
infarto: como a crise econômica 

afeta a saúde do brasileiro

Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
CNPJ 17.343.682/0001-38

Relatório Anual de Agente Fiduciário 
Encontra-se à disposição dos Srs. Investidores o relatório anual da 2ª emissão de Debêntures da 
Estre Ambiental S.A em que a PENTÁGONO atuou como Agente Fiduciário, no exercício social findo 
em 31.12.2016, nos termos e forma do artigo 68, § 1º, b da Lei nº 6.404/76 e artigo 12, XVII, XVIII e 
XIX da Instrução CVM 28/83. 

Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, 
não implicando em qualquer recomendação de investimento.
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Juck Olegário – Autografi a – Um palácio, rei, 
rainha, príncipe, súditos. Um reino perfeito, não 
fossem os maus tratos impingidos, pelo príncipe 
aos seus vassalos. Para virar o jogo, uma súdita, 
que vinha sendo usada sexualmente pelo príncipe, 
transformou-se numa poderosa e cruel feiticeira, 
assumindo o reino, após uma tremenda sanguino-

lência . A obra tem a fi nalidade de questionar o fi nal da vilã. 
Conseguira a bruxa, sair ilesa de suas malévolas peripécias? 

Uma obra com teor fantástico. Os teens vibrarão!

Vermelho Um Amor de Sangue

Paola Saliby (Ilustr) - Do Brasil – Uma 
família, infelizmente, ainda diferente. Menina negra 
é adotada por dois pais. Um é programador de com-
putador, outro médico. Viviam felizes, enfrentando 
toda sorte de preconceitos. Sempre os superavam. 

Este é o cenário dessa obra, que é um show de arrebatamen-
to amoroso, sem traços de pieguismos. Na realidade é uma 
incomparável lição, para eliminar o ranço preconceituoso 
contra casal homo afetivo e, fi nalmente, encararmos uma nova 
realidade. Deve ser lido por professores, diretores escolares, 
pais e responsáveis por menores. Oportuno!

Vento Forte, de Sul e
Norte - Manuel Filho

Amalia Sina - Évora - Autora, executiva 
de grandes e globais empresas, agora dedicando-
se exclusivamente à sua, deposita nesta obra, 
seus profundos conhecimentos, de um bastidor 
alheio à maioria dos seres viventes. O âmago do 

livro, ilumina um tema muito importante: profi ssionais que 
lançam-se a qualquer custo ao topo, custe o que custar. É o 
tal psicopata corporativo. Interessante salientar, que a autora, 
relata perfi s com os quais conviveu, cotidianamente. Não é uma 
profi ssional de psicologia. Ela literalmente, “colocou a mão na 
massa”, nesses seus tempos de executiva. Analisou, avaliou 
e diagnosticou várias personalidades, qualifi cando sua obra, 
como um verdadeiro manual de reconhecimento. Voltado para 
administradores, gerentes de recursos humanos e para quem 
convive com pessoas. Útil!

Psicopata Corporativo: 
Identifi que-o e lide com ele

Eric Francato – Thais Felix (Ilustr) – Dos 
Frades - Em curtos versos, temos a saga de uma 
bruxa, única de vermelho, em meio às de preto, em 
busca de um rouxinol, que lhe roubou o Sol. Numa 

edição fi na e gostosamente ilustrada, fará, sem dúvida o delírio 
dos infantes. Para ser lido ao embalar o soninho. Ótimo!

A Bruxa de Vermelho

Assista ao canal Livros 
em Revista, no youtube, 
que traz entrevistas do 
mundo literário.

Com apresentação de 
Ralph Peter.

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA
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TERÇA-FEIRA, 02 DE MAIO DE 2017

RESCISÃO POR ABANDONO DE EMPREGO
Qual o procedimento para a recisão por abandono de emprego? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

É VÁLIDO E OBRIGATÓRIO A EMPRESA ACEITAR O ATESTADO DE 
ADAPTAÇÃO DE CRECHE? 

Esclarecemos que perante a legislação não existe esta obriga-
ção, ficando a critério do empregador ou por cláusula expressa 
em convenção coletiva.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CONTA PRÓPRIA
Leiloeiro Oficial aposentado por tempo de serviço continua exercendo a 
profissão. Deve recolher INSS sobre os negócios? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

REGIME DE TRABALHO EM TEMPO PARCIAL
Doméstica horista que trabalha 2hs por semana tem direito a 
quantos dias de férias? Saiba mais acessando a íntegra do conteúdo 
no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O PRAZO LEGAL PARA RECONTRATAR EX-FUNCIONÁRIO?
Informamos que o trabalhador que foi demitido sem justa causa pelo 
empregador somente poderá ser recontratado na mesma empresa 
depois de decorrido o prazo de 90 dias após a demissão conforme 
estabelece a Portaria do Ministério do Trabalho 384/1992.

PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO E GASOLINA
Empresa pode pagar ajuda de custo em relação a estacionamento ou 
gasolina ao funcionário, sem integrar o salário? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COTA DE JOVEM APRENDIZ
O calculo da cota de Jovem aprendiz é feito por CNPJ separadamente? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® MAIO/ 17
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].
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INICÍO MINHA COLUNA comentando a nova versão de 
‘Os Trapalhões’, cujas gravações começam neste mês de maio. 
O programa não esquecerá de Zacarias (1934-1990) e Mussum 
(1941-1994). Os roteiros, supervisionados por Renato Aragão, 
preveem homenagens aos humoristas em alguns episódios.

COM ESTREIA PREVISTA PARA JUNHO, ‘OS TRAPAL-

HÕES’ contarão ainda com Armando Babaioff (Dedé) Lucas 
Veloso (Didi), Nego do Borel (Tião Macalé) e os veteranos 
Dedé Santana e Reanato Aragão. O programa ao todo terá 13 
episódios. A idéia é ter trechos dos programas da década de 80 
e 90, como justa homenagem aos humoristas falecidos.

A GLOBO JÁ APROVOU TRÊS BLOCOS INTEIROS DE 

CAPÍTULOS de ‘Salve o Rei’, novela medieval que pretende 
estrear no início do ano que vem. Nos moldes da cultuada ‘Que 
Rei Sou Eu’, de 1989, a trama de Daniel Adjafre acompanhará 
a história de um príncipe (Renato Goés), fi lho de uma rainha 
má (Rosamaria Murtinho). Haverá muito confl ito no reinado 
que terá um grande elenco escolhido especialmente para essa 
novela.

A CINEBIOGRAFIA DE EDIR MACEDO (DIRETOR 

PRESIDENTE DA REDE RECORD DE TELEVISÃO), que 
terá por título ‘Nada a Perder’, mostrará algumas fi guras da TV. 
Rodrigo Faro foi escalado para interpretar Sílvio Santos, em uma 
das cenas do longametragem dirigido por Alexandre Avancini. 
Com orçamento em torno de 18 milhões, ‘Nada a Perder’ terá 
fi lmagens nos Estados Unidos, Israel e na África do Sul.

PATRÍCIA ABRAVANEL SE CASOU PELA SEGUNDA 

VEZ NO ÚLTIMO SÁBADO (22) com cerimônia discreta para 
200 convidados. A apresentadora selou a união com o deputado 
Fábio Faria na casa do pai, Sílvio Santos, no Morumbi. O sobri-
nho, Tiago Abravanel, foi o responsável pelo show e o fi lho do 
casal Pedro de 2 anos levou as alianças ao altar.

JÁ NÃO É MAIS SEGREDO O RELACIONAMENTO 
entre William Bonner e a dermatologista Natasha Dantas. O 
apresentador do Jornal Nacional tem viajado todos os fi nais de 
semana com ela para descansar fora do Rio de Janeiro. William 
procura ser o mais discreto possível e de um modo geral não da 
entrevistas a respeito do assunto.

DEPOIS DE ENCONTRAR O PRESIDENTE MICHEL 

TEMER no salão de seu amigo Jassa, Sílvio Santos ordenou 
que o SBT entrasse com força total em uma campanha a favor 
da reforma da Previdência. As chamadas já estão no ar. Sílvio 
na oportunidade colocou sua emissora a disposição para a di-
vulgação de campanhas de interesse público.

A APRESENTADORA XUXA MENEGUEL REVELOU, 
em entrevista á Record, ter sido vítima de um golpe aos 17 anos 
dado por uma grande celebridade. Segundo ela foi aos Estados 
Unidos para tirar fotos como modelo. No entanto, lá chegando 
a história era outra. A apresentadora não revela o nome do 
responsável para evitar polemica.

FRASE FINAL: É o caráter dos homens e não o seu saber 
que lhes determina o êxito

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV tonyauad@ig.com.br

27º Subdistrito - Tatuapé
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: CÉSAR AUGUSTO BIANCHI DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido em Ribeirão Preto (Registrado no 1º Subdistrito) - SP, no 
dia 13 de novembro de 1985, residente e domiciliado na Vila Moreira, São Paulo - SP, 
fi lho de Ivonildo Ferreira da Silva e de Aurea Luzia Bianchi da Silva. A pretendente: 
MICHELLE GRECCO ROLLI, estado civil solteira, profi ssão analista de sistemas, 
nascida em São Paulo (Registrada na Saúde) SP, no dia 22 de outubro de 1981, 
residente e domiciliada na Vila Moreira, São Paulo - SP, fi lha de Gilson Rolli e de Silvana 
Aparecida Grecco Rolli.

O pretendente: FELLIPPE DE ARAUJO GOMES PIRES, estado civil solteiro, profi ssão 
promotor de eventos, nascido em São Paulo (Registrado em Indianópolis) SP, no dia 20 
de junho de 1996, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Milton 
Figueiredo Pires Filho e de Sonia Suely de Araujo Gomes. A pretendente: ALLISON 
LUANA SILVA COSTA, estado civil solteira, profi ssão promotora de eventos, nascida 
em Montevideo, Uruguay, no dia 17 de julho de 1996, residente e domiciliada no Tatuapé, 
São Paulo - SP, fi lha de Juan Antonio Silva e de Gisella Analia Acosta.

O pretendente: MIGUEL VALTER MENDONÇA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão açougueiro, nascido em Grão Mogol - MG, no dia 29 de setembro de 1995, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Valter Martins de Oliveira 
e de Maria Eunice Mendonça de Oliveira. A pretendente: ALICE DOS REIS BARBOSA 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Grão Mogol - MG, no 
dia 14 de agosto de 1999, residente e domiciliada em Barrocão - MG, fi lha de Djalma 
Barbosa da Silva e de Marlene Batista da Silva. Obs.: Edital procedente na Unidade de 
Serviço de Barrocão - MG.

O pretendente: ADRIANO CIPRIANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
bancário, nascido em Iguatu - CE, no dia 06 de agosto de 1982, residente e domiciliado 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Cipriano da Silva e de Francisca Alves 
da Silva. A pretendente: LUCIANA PINHEIRO ABRANCHES, estado civil divorciada, 
profi ssão enfermeira, nascida em São Paulo - SP, no dia 24 de março de 1980, residente 
e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de José Abranches Cupertino e de 
Sandra Maria Pinheiro Abranches.

O pretendente: YUDY OYAMA INOHY, estado civil solteiro, profi ssão biomédico, nascido 
no Rio de Janeiro (Registrado na 12ª Circunscrição) - RJ, no dia 25 de maio de 1966, 
residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Hatiro Inohy e de Yasuko 
Oyama Inohy. A pretendente: GISELE PENNA RANIERI, estado civil solteira, profi ssão 
bancária, nascida em São Paulo (Registrada no Belenzinho) SP, no dia 10 de julho de 
1978, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Domingos Ranieri e 
de Lucile Penna Ranieri.

O pretendente: DANILO SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gerente de 
cozinha, nascido em São Paulo (Registrado no Alto da Mooca) SP, no dia 17 de junho 
de 1987, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Francisco da 
Silva e de Antonieta Santos Silva. A pretendente: ADRIANA APARECIDA CORVELLONI 
DOS SANTOS TRUJILLO, estado civil divorciada, profi ssão gerente de vendas, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 29 de novembro de 1972, residente e domiciliada no Tatuapé, 
São Paulo - SP, fi lha de Wilson Lopes dos Santos e de Leticia Corvelloni dos Santos.

O pretendente: WEVERTON BORGES SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão estudante, 
nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 13 de julho de 1997, residente 
e domiciliado na Chácara da Califórnia, São Paulo - SP, fi lho de Alexandre Alves Souza 
e de Ivaneide Borges dos Santos. A pretendente: POLIANA JOSEFA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Altinho - PE, no dia 08 de abril de 
1999, residente e domiciliada na Chácara Califórnia, São Paulo - SP, fi lha de Erinaldo 
Bernardino da Silva e de Josefa Carmelita da Silva.

O pretendente: JOSÉ JOAQUIM CAETANO, estado civil divorciado, profi ssão 
comerciante, nascido em São Paulo - SP, no dia 12 de agosto de 1974, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Manuel do Nascimento Caetano e 
de Elvira da Soledade Jacinto. A pretendente: FABIANA SILVA DE LIRA, estado civil 
divorciada, profi ssão analista de crédito, nascida em Santo André - SP, no dia 06 de 
maio de 1980, residente e domiciliada em Mauá - SP, fi lha de Antonio Elias de Lira e 
de Maria do Rosario Silva de Lira. Obs.: Edital procedente na Unidade de Serviço de 
Mauá - SP.

O pretendente: ELEANDRO CANDIDO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, 
profi ssão empresário, nascido em Populina - SP, no dia 06 de março de 1984, residente 
e domiciliado no Jardim Anália Franco, São Paulo - SP, fi lho de Jandira Candido de 
Oliveira. A pretendente: MARIANE SILVA CHILÓ, estado civil solteira, profi ssão 
empresária, nascida em São Paulo (Registrada na Vila Mariana) SP, no dia 18 de junho 
de 1992, residente e domiciliada no Jardim Anália Franco, São Paulo - SP, fi lha de Azor 
Chiló e de Maria das Graças Silva Chiló.

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

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária
para Destituição de Membros da Administração Executiva

A Federação Paulista de Futebol Master - FPFM, com sede neste município de São
Paulo, na Praça Antonio Prado, 33, Conjunto 911, CEP 01010-010 através de sua
Diretoria Executiva, devidamente representada por Sr. Ivan Manoel de Oliveira,
presidente em exercício com poderes conforme artigo 37ª do Estatuto da Federa-
ção Paulista de Futebol Master - FPFM convoca através do presente edital divulga-
do conforme Artigo 20 parágrafos 12º e 13º como rege o Estatuto e Artigo 20º
parágrafo 6º, todos os associados, para Assembléia Geral Ordinária, que será rea-
lizada na sede da Federação Paulista de Futebol Master - FPFM, às 16 horas, do
dia 09 de maio de 2017, com a seguinte ordem do dia, para deliberarem sobre a
pauta do dia: a) Deliberar sobre o plano do trabalho para o exercício (segundo se-
mestre 2017); b) Substituição de Diretores que não comparecem nas reuniões de
trabalho na Sede da Federação Paulista de Futebol Master - FPFM; c) Dar posse
aos novos Diretores que substituirão os desligados no item (b) em cumprimento ao
disposto no artigo 20º parágrafo 6º do Estatuto da Federação Paulista de Futebol
Master - FPFM. A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação às16
horas, com a presença da maioria dos associados e, em segunda convocação, com
qualquer número, meia hora depois, não exigindo a lei quorum especial Artigo 20
parágrafo 8º, Estatuto da Federação Paulista de Futebol Master - FPFM. São Paulo
02, maio de 2017. Diretor de Futebol: Ivan Manoel de Oliveira, Diretor de Integração
de Atletas: Francisco Jose Paes, Diretor Jurídico: Silvio Poggi Nunes.

Enquanto associações patronais e do 
setor produtivo elogiam as mudanças, 
as centrais alertam para a perda de 

direitos e prometem mobilização para tentar 
reverter as mudanças no Senado, para onde 
o projeto de lei foi encaminhado. A reforma 
altera mais de 100 pontos da CLT. Entre as 
mudanças, estão a que diz que, nas nego-
ciações trabalhistas, poderá prevalecer o 
acordado sobre o legislado e as que preveem 
mudanças nas férias e o fi m da contribuição 
sindical. 

Para os empresários, as mudanças são 
um avanço e modernizam as relações do 
trabalho no país. Para a Confederação Na-
cional da Indústria (CNI), a reforma valoriza 
a negociação coletiva e prestigia empresas 
e trabalhadores, que, poderão dialogar e 
encontrar soluções pactuadas para suas 
divergências. “Modernizar e desburocratizar 
as relações do trabalho no Brasil é urgente 
e necessário. É um caminho que contribuirá 
para a retomada dos empregos. Apesar dos 
avanços da tecnologia e da evolução nas 
formas de se produzir, as leis trabalhistas 
do Brasil perderam o compasso”, diz nota 
da CNI. P

Para a entidade, a CLT, de 1943, tornou-se 
obsoleta em diversos aspectos, e sua atua-
lização vai garantir competitividade para as 
empresas e proteção para os trabalhadores. 
Para a Confederação Nacional do Transporte 
(CNT), a aprovação das alterações na CLT 
é fundamental para modernizar as relações 
de trabalho e gerar mais empregos. O presi-
dente da CNT, Clésio Andrade, disse que as 
mudanças serão positivas para toda a cadeia 
produtiva e também para os trabalhadores. 
“Isso é crucial para o desenvolvimento do 
país. Tudo isso vai criar condições para que o 
Brasil volte a crescer, as empresas melhorem 
sua situação e voltem a gerar empregos”, 
afi rmou.

A Federação das Indústrias de São Paulo 
(Fiesp) também considera a aprovação da 

Empresários aprovam reforma trabalhista; 
para centrais, proposta ameaça direitos

Entidades empresariais e sindicais divergem sobre as mudanças na legislação trabalhista aprovadas 
pela Câmara na noite da última quarta-feira (26)

A reforma foi aprovada na Câmara por 296 votos a 177 e

agora será analisada pelos senadores.
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reforma importante para a modernização 
das leis trabalhistas no Brasil. Segundo o 
presidente da Fiesp, Paulo Skaf, a nova 
legislação traz segurança jurídica para as 
empresas e os trabalhadores. “Estamos em 
2017 e não podemos continuar vivendo com 
uma legislação da década de 1940. Todos os 
direitos dos trabalhadores foram mantidos: 
décimo terceiro, 30 dias de férias, aviso 
prévio, Fundo de Garantia, tudo mantido. 
E foi criado um espaço de negociação, para 
que as partes possam encontrar o que mais 
convém a elas”, disse.

Já as entidades representativas dos traba-
lhadores alertam para os riscos de retrocesso 
e perda de direitos dos empregados. Em nota, 
a Força Sindical informou que intensifi cará a 
mobilização contra as mudanças no Senado. 
“O objetivo daqueles que querem desmontar 
os direitos dos trabalhadores é obter mais 
lucros, economizando nos gastos com a mão 
de obra. Mas enfraquecer os trabalhadores 
e as entidades que os representam é um ato 
que não condiz com um país desenvolvido”, 

afi rmou o deputado Paulinho da Força (SD-
SP), presidente da central sindical.

“A ameaça da supressão dos direitos dos 
trabalhadores e do movimento sindical tomou 
corpo com a aprovação da reforma trabalhista 
na Câmara, que retira a obrigatoriedade do 
pagamento da contribuição sindical. Fomos 
derrotados”, ressaltou o sindicalista, em nota. 
Para o presidente nacional da CUT, Vagner 
Freitas, a reforma, nos moldes do texto vo-
tado pela Câmara, vai resultar “na extinção 
dos direitos da classe trabalhadora”.

Segundo Freitas, a aprovação das mudan-
ças pelos deputados é mais um motivo para a 
greve geral convocada para esta sexta-feira 
(28). “O que aconteceu no Congresso Nacio-
nal deve potencializar a greve geral na luta 
contra a retirada dos direitos conquistados. 
A partir de agora, a CUT intensifi cará suas 
ações em todos os cantos do país e continuará 
denunciando cada parlamentar que votou 
pela extinção do emprego formal no país”, 
disse Freitas, em comunicado à imprensa 
(ABr).
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Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015.

São Paulo, 06 de março de 2017.     A Diretoria
Demonstração Patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em reais)

Ativo 2016 2015   
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 86.571 6.142
Impostos a recuperar 803.999 1.340.362
Adiantamento a fornecedores 5.612.535 1.335.942
Adiantamento a empregados 430 -
Contas a receber 1.528.873 1.528.873
Despesas antecipadas 135.842 118.667   

8.168.250 4.329.986
Não circulante
Ativo fi scal diferido 13.636.592 4.038.735
Contas a receber 33.039.810 28.773.676
Partes relacionadas 40.360.439 166.480.043
Bloqueios judiciais 15.159 15.159
Ativos destinados à venda 17.611.395 17.611.395   

104.663.395 216.919.008
Imobilizado 8.855.744 8.906.655
Intangível 3.259.778 3.251.118   

116.778.917 229.076.781   
Total do Ativo 124.947.167 233.406.767   

Passivo 2016 2015    
Circulante
Empréstimos e fi nanciamentos 24.437.873 20.467.474
Fornecedores 432.862 1.238.844
Obrigações tributárias 1.759.669 766.375
Obrigações sociais 1.034.612 536.457    
 27.665.016 23.009.150
Não circulante
Empréstimos e fi nanciamentos 350.840 8.450.473
Obrigações tributárias diferidas 2.974.327 2.478.606
Parcelamentos tributários 8.283.061 8.007.821
Partes relacionadas  64.512.094 163.332.418    
 76.120.322 182.269.318
Patrimônio líquido
Capital social 44.907.228 44.907.228
Adiantamento para futuro aumento de capital 93.975.869 93.975.869
Ações em tesouraria (5.200.000) (5.200.000)
Prejuízos acumulados (112.521.268) (105.554.798)    
 21.161.829 28.128.299    
Total do Passivo 124.947.167 233.406.767    

Biogás Energia Ambiental S.A.
CNPJ/MF nº 04.131.501/0001-68

Demonstração dos Resultados em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em reais)

Receita operacional bruta 59.500 13.867
Impostos sobre as vendas (15.224) (3.483)
Receita operacional líquida 44.276 10.384    
Custos (2.646.912) (2.587.773)
Resultado bruto (2.602.636) (2.577.389)
(Despesas) e receitas operacionais
Administrativas e gerais (4.591.631) (2.576.016)
Resultado fi nanceiro (1.879.820) (3.218.879)
Depreciações e amortizações (757.616) (686.937)
Demais resultados operacionais 28.157 -
Equivalência patrimonial - (48.860.835)
Prejuízo operacional (9.803.546) (57.920.056)    
Prejuízo antes do IRPJ e CSLL (9.803.546) (57.920.056)    
Provisão (reversão) IRPJ e CSLL - diferido 3.333.206 3.080.135
Prejuízo líquido do exercício (6.470.340) (54.839.921)
Quantidade de ações 44.907.228 44.907.228
Prejuízo por ação - R$ (0,14) (1,22)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em reais)

Atividades operacionais
Prejuízo do exercício (6.470.340) (54.839.921)
Ajustes de exercícios anteriores (496.128) -
Encargos fi nanceiros sobre empréstimos e fi nanciamentos 5.095.785 5.726.729
Depreciação e amortização 757.616 686.937
Equivalência patrimonial - 48.860.835
Imposto de renda e contribuição social diferidos (9.597.857) (3.080.135)   

(10.710.924) (2.645.555)   
(Aumento)/Redução de ativos
Impostos a recuperar 536.363 (194.337)
Demais contas a receber (8.543.158) (4.831.328)
Despesas antecipadas (17.175) (117.610)

(8.023.970) (5.143.275)
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores (805.982) 852.163
Obrigações tributárias 1.764.256 134.521
Obrigações sociais 498.154 289.702

1.456.428 1.276.386   
Caixa líquido (aplicado)/proveniente de atividades operacionais (11.013.815) (6.512.444)   
Atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível (715.365) (3.794.449)   
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos (715.365) (3.794.449)   
Atividades de fi nanciamentos
Operações com partes relacionadas 27.299.280 16.700.542
Captação (amortização) de empréstimos e fi nanciamentos (9.225.020) (7.460.441)   
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de fi nanciamentos 18.074.260 9.240.101   
Aumento líquido em disponibilidade 80.429 (1.066.792)
Modifi cações no caixa e equivalentes de caixa
Saldo no início do exercício 6.142 1.072.934
Saldo no fi nal do exercício 86.571 6.142
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa 80.429 (1.066.792)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em reais)

Saldo em 1º/01/2015 44.907.228 93.975.869 (5.200.000) (50.714.877) 82.968.220
Prejuízo do exercício - - - (54.839.921) (54.839.921)
Saldo em 31/12/2015 44.907.228 93.975.869 (5.200.000) (105.554.798) 28.128.299          
Ajuste de exercícios 
 anteriores - - - (496.130) (496.130)
Resultado do exercício - - - (6.470.340) (6.470.340)          
Saldo em 31/12/2016 44.907.228 93.975.869 (5.200.000) (112.521.268) 21.161.829          

Composição da Diretoria
 Sergio Stacchini Júlio César do Prado Junior
 Diretor Administrativo Financeiro Diretor Técnico

Carlos Roberto Bertola - Contador CRC 1SP085590/O-0

Composição do Conselho de Administração
Ubirajara Rodolpho Amorim Filho - Presidente

 Manoel Antônio Amarante Avelino da Silva Carlos Augusto Blóis Pêra
Bruno Amorim Florêncio Pereira

As demonstrações fi nanceiras individuais e completas e o relatório dos auditores independentes estão à disposição na sede da Companhia.

   Ações
 Capital  Próprias em Prejuízos
 Social AFAC Tesouraria Acumulados Total          

 2016 2015    2016 2015   

A ex-presidente da Coreia 
do Sul, Park Geun-hye, tem 
problemas para contratar uma 
nova equipe de advogados 
que a defenda no julgamento 
por corrupção, que começa na 
próxima terça-feira (2).  A pena 
para esses casos pode chegar 
à prisão perpétua. O problema 
ocorre porque Park demitiu a 
maioria dos advogados que não 
conseguiram evitar que, no dia 
10 de março passado, o Tribunal 
Constitucional a destituísse do 
cargo (o que lhe fez perder a 
imunidade presidencial), infor-
mou o jornal Chosun.

Park, que desde o dia 31 de 
março está presa preventiva-
mente devido a um caso de cor-
rupção, negocia a contratação 

de um ex-juiz que agora traba-
lha para uma grande empresa, 
mas ainda não conseguiu fechar 
acordo, informou fonte próxima 
à ex-governante ao jornal sul-
coreano. Além do problema de 
negociar os honorários, que 
são altos, há o fator da impo-
pularidade de Park no país e a 
complexidade do caso.

Outra questão é a possibilida-
de de que ex-presidente decida 
apelar da sentença, o que pro-
longaria o caso e obrigaria os ad-
vogados a estar ligados durante 
um longo período a uma cliente 
cuja estabilidade financeira 
está em dúvida, já que teve que 
vender recentemente sua casa 
no rico bairro de Gangnam, em 
Seul (Agência EFE).

Ex-presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye.

Agência Efe

Ex-presidente sul-
coreana tem difi culdade 

para contratar advogados

Estúdios 
Cinecittà 
completam
80 anos

Os estúdios de cinema Cine-
città foram inaugurados no dia 
28 de abril de 1937, pelo ditador 
fascita Benito Mussolini. Os 
nove estúdios foram criados 
para a gravação de propagan-
das e inspirados nos modelos 
existentes na Alemanha na 
época do nazismo. No entanto, 
havia uma esperança de que 
os fi lmes italianos pudessem 
competir com as produções 
de Hollywood. 

Grandes produções foram 
realizadas nos estúdio do Cine-
città como “Cleópatra” (1963), 
“Quo Vadis” (1951), “Ben Hur” 
(1959), “O Poderoso Chefão” 
(1972), entre outros, inclusive 
obras estreladas pelo italiano 
Marcello Mastroianni, Eliza-
beth Taylor e Anita Ekberg. 
Quando Luigi Freddi, o homem 
que “inventou” a Cinecittà, 
começou a cultivar as ideias de 
estúdios “nacionais”, o regime 
fascista já tinha colocado em 
prática há tempos a máquina 
do consenso midiático e des-
frutava do melhor da qualidade 
técnica de operação na propa-
ganda do regime.

Fonte de uma tradição 
comprovada no campo do 
cinema narrativo, o fascismo 
deixou de querer a celebra-
ção do regime e pediu para 
que ele passasse a divertir e 
despertar emoções e orgulho 
nacional aos espectadores. Foi 
o modelo transformado numa 
máquina potente do cinema 
norte-americano, juntamente 
de uma viagem além do Oce-
ano, que convenceram Freddi 
de que a iniciativa privada de 
produtores italianos poderia 
ser interessante. Assim, a Di-
reção Geral de Cinematografi a 
de Freddi decidiu intervir, em 
1935, aplicando capital públi-
co junto ao privado, para que 
surgisse uma nova e bem mais 
moderna “cidade do cinema”.

Três anos depois, a Cinecittà 
já era inteiramente pública 
e, para o fascismo, tinha se 
tornado uma escola da arte 
mais moderna do século. O 
renascimento do pós-guerra 
certamente ocorreu após o 
capital norte-americano ter 
entrado na Itália com a ajuda do 
Plano Marshall, mas também 
a reconhecida excelência de 
carpinteiros, cenógrafos, fi gu-
rinistas e técnicos que a Itália 
tinha, realizaram o sonho de 
Luigi Freddi. A Cinecittà teve 
lento declínio, que atingiu o 
ápice nos anos 1980, época 
tristemente lembrada por Felli-
ni em “Ginger e Fred” (1985) 
- (ANSA/COM ANSA).
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(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

Segundo a nutricionista Aline Quissak, especializada nas 
áreas de Oncologia, Síndrome Metabólica, Psicologia 
da Nutrição e Nutrição Esportiva, a má alimentação 

é um grande agravante do estresse e da ansiedade. “Com 
a rotina agitada, a grande maioria das pessoas acaba por 
optar pela praticidade e não pela qualidade do que está 
ingerindo. A alimentação interfere diretamente na rotina, 
não só na produtividade e disposição para o dia, como 
pode aumentar os níveis de estresse e ansiedade”, explica, 
informando que existem alguns alimentos que, quando 
consumidos da maneira correta, auxiliam no combate ao 
estresse e a ansiedade:

1) AÇAFRÃO da Terra (cúrcuma) - Nutrientes Fonte: 
Curcumina, ferro, manganês, potássio e vitamina B6. 
Mecanismo Biológico: A cúrcuma é o anti-infl amatório 
natural poderoso. Como consideramos o estresse uma 
infl amação, esse tempero se torna indispensável. A 
curcumina que é o composto ativo da cúrcuma, é de 
difícil absorção no corpo humano, mas se adicionada à 
pimenta do reino preta aumentamos em até 80x a ab-
sorção desse fotoquímico (composto com propriedades 
terapêuticas). Sugestão de consumo: 1 colher de sopa 
por dia distribuída nas refeições, sempre combinada 
com 1/3 de colher de sopa de pimenta do reino (Pode 
já fazer um potinho e deixar pronto em casa com essa 
proporção 3:1 cúrcuma para pimenta do reino)

2) BRÓCOLIS - Nutrientes Fonte: Cálcio, vitamina K, 
Potássio, vitamina C, sulfurafano (antioxidante) e Indol 
3 Carbinol. Mecanismo Biológico:  O brócolis é um belo 
representante da família dos glicosinolatos, compostos 
para prevenção do câncer de intestino, de próstata e 
de mama, mas além disso é importante para o controle 
do estresse, uma vez 
que auxilia na regulação 
da pressão sanguínea 
(pessoas com nível alto 
de estresse sempre tem 
a pressão alterada), além 
de suas propriedades 
anti-inflamatórias que 
ajudam no relaxamento 
dos músculos do coração. 
Sugestão de consumo: 1 
xícara de brócolis cozido 
no vapor 3x na semana.

3) SALMÃO - Nutrientes 
Fonte: Ômega 3, vita-
mina D, vitamina B12, 
ferro, cálcio e selênio. Mecanismo Biológico: Devido 
a união e sinergia do Ômega 3, Vitamina D e Selênio, 
o salmão promove uma diminuição do estresse já que 
esses compostos são importantes para a produção de 
hormônios anti-infl amatórios e desintoxicação, auxi-
liando na eliminação de toxinas e na desinfl amação do 
organismo. A união entre o Ômega 3 e a Vitamina B12 
produz uma camada protetora no cérebro permitindo 
uma diminuição da irritabilidade. Sugestão de consu-
mo: 150g de fi lé assado ou grelhado pelo menos 1x na 
semana (ideal 3x).

10 alimentos para aliviar 
os sintomas do estresse 
e da ansiedade
Rotina agitada, falta de tempo, falta de exercício físico e a má alimentação 
são alguns dos motivos que acabam desencadeando o estresse e a 
ansiedade. Os sintomas são os mais variados, e hoje atingem pessoas 
de todas as classes e idades. E o pior, em casos mais graves os dois 
problemas acabam interferido drasticamente na vida da pessoa

4) SEMENTE DE ABÓBORA - Nutrientes Fonte: Trip-
tofano, magnésio, rica em proteínas e ômega 3, fonte 
de zinco e ferro. Além dos fi to-esteróis. Mecanismo 
Biológico: O triptofano auxilia na diminuição da an-
siedade e na modulação do sono, promovendo um 
relaxamento. Já o magnésio potencializa o relaxamen-
to, além de atuar nas enzimas do corpo contribuindo 
para gerar a sensação de tranquilidade. Por também 
conter ferro e as proteínas, as sementes aumentam a 
disposição e a energia para o dia a dia. Sugestão de 
consumo: 2 colheres de sopa por dia (torrada e sem 
casca).

5) OVO inteiro (com a gema) - Nutrientes Fonte: 
Vitamina B6, B12, E, zinco, cobre e ferro. Mecanismo 
Biológico: o ovo é rico 
em enxofre e vitaminas 
do complexo B que são 
esgotadas no nosso cor-
po durante os momentos 
de estresse e ansiedade. 
Além de contar com pro-
teínas responsáveis para 
diminuir a compulsão 
por doces, a ansiedade 
e a vontade exagerada 
de petiscar/beliscar. O 
ovo é um alimento rico 
em 95% dos nutrientes 
da necessidade do ser 
humano, por isso é tão 
importante nesses momentos, já que nossa alimenta-
ção quase nunca é saudável quando esses sinais estão 
presentes. Sugestão de consumo:  2 ovos por dia.

6) COCO seco - Nutrientes Fonte:  TCM (gordura do 
bem), vitamina A, vitamina E e vitaminas do complexo 
B. Além de Potássio e magnésio. 

 Mecanismo Biológico: o TCM, uma das gorduras do 
coco, é responsável por diminuir a ansiedade por meio 
do controle hormonal. O potássio e o magnésio fazem 
a comunicação entre os neurônios responsáveis pelo 
pensamento e os neurônios motores, responsáveis 
pelos movimentos; dessa forma melhoram a agilidade 
nas atividades, diminuindo a fadiga e o cansaço crôni-
cos. Sugestão de consumo: 20g de coco seco antes de 
dormir.

7) CHOCOLATE 70% cacau - Nutrientes Fonte: Mag-
nésio, cafeína, ferro e Flavonoides do Cacau (antio-
xidantes). Mecanismo Biológico: Os fl avonoides do 

cacau são importantes para 
a proteção da saúde do 
coração e a prevenção de 
câncer neurológico, mama 
e leucemia. O cacau pode 
contribuir para diminuir o 
hormônio do estresse (Cor-
tisol), principalmente das 
16h às 18h, horário de pico 
do hormônio. Além disso, 
ele aumenta a rapidez de 
comunicação dos neurô-
nios, permitindo mais foco e 
concentração, sintomas que 
são diminuídos nas pessoas 
com estresse e ansiedade. 
Sugestão de consumo: 10g 

por dia entre das 16h às 18h.

8) ABACATE - Nutrientes Fonte: Vitamina E, A, B 1, B 
2, glutationa (antioxidante), ferro, magnésio, ácido 
oleico, linoleico e palmítico. Mecanismo Biológico: A 
gordura do abacate é uma gordura do bem, junto com 
seu poder antioxidante é responsável por promover 
a saúde do coração. Isso é importante pois o estresse 
em alto grau prejudica a funcionalidade do coração e 
do sistema cardiovascular, promovendo uma falta de 
regulação nos batimentos/aceleração. Além disso, o 
abacate diminui a produção de Cortisol (hormônio do 
estresse). Sugestão de consumo: 3 colheres de sopa 
rasas antes de dormir.

9) IOGURTE Natural - Nutrientes Fonte: Triptofano, Cro-
mo, Probióticos (bactérias do bem) e fósforo. Mecanismo 
Biológico: O triptofano é o ingrediente para formar o 
hormônio do prazer e bem-estar. O cromo diminui a 
vontade de comer doces, muito presente em pessoas 
estressadas e ansiosas. O fósforo auxilia na produção 
de energia pelas células, aumentando a disposição e 
diminuindo o cansaço. Os pró-bióticos são bactérias 
do bem que ajudam o intestino a absorver melhor os 
nutrientes da alimentação, melhoram a imunidade e 
auxiliam na produção do hormônio do bem-estar e da 
felicidade: Serotonina. Sugestão de consumo: 1 potinho 
de 150g durante a manhã ou antes de dormir.

10) AVEIA - Nutrientes Fonte: Fibra solúvel chamada 
Beta Glucana, vitaminas do complexo B, zinco e silício. 
Mecanismo Biológico: Devido ao teor de fi bra, a aveia 
diminui a concentração de açúcar no sangue, dessa 
forma por diminuir também o hormônio insulina. Ela 
sinaliza ao corpo para minimizar a produção do hormônio 
do estresse (Cortisol). Além de ser rica em vitaminas 
do complexo B, promove uma proteção contra o dano 
causado nos neurônios. Durante momentos emocionais 
conturbados, o corpo usa nosso estoque de zinco, e 

a aveia é uma ótima fonte. 
Seu carboidrato complexo 
promove energia de prazer 
ao cérebro, diminuindo a 
ansiedade.
 Sugestão de consumo: 3 
colheres de sopa por dia du-
rante a tarde de preferência 
ou no café da manhã.

Para se ter uma ideia, o 
Brasil é o segundo país com 
o maior nível de estresse do 
mundo. Segundo pesquisa 
realizada pela International 
Stress Management Associa-
tion (ISMA), mais de 70% da 

população brasileira sofre com algum tipo de estresse. De 
acordo com a especialista, o consumo dos alimentos citados 
pode dar início a uma mudança de vida. “O consumo desses 
alimentos, nas quantidades adequadas, alivia os sintomas 

gerados pelos altos níveis de estresse e ansiedade, preve-
nindo sintomas ainda mais graves e melhorando o dia a dia 
do paciente”, completa a especialista. 

Fonte e mais informações: (https://www.facebook.com/nutrisecrets/).
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Relatório da Administração 2016

      Controladora     Consolidado
  2016 2015 2016 2015
Lucro/Prejuízo líquido do exercício  (108.299) 148.144 (106.979) 161.057
Total de resultados abrangentes 
 do exercício, líquidos de impostos  (108.299) 148.144 (106.979) 161.057

Atribuível a:
Acionistas controladores  (108.299) 148.144 (108.299) 148.144
Acionistas não controladores  - - 1.320 12.913

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

       Controladora       Consolidado
  2016 2015 2016 2015
Atividades operacionais
Lucro/Prejuízo antes do imposto de 
 renda e da contribuição social  (116.609) 152.583 (90.821) 201.871
Despesas/(receitas) que não afetam 
 o caixa e equivalentes de caixa:
Depreciação e amortização  10.457 8.527 10.457 8.527
Despesas de acordo oriunda do plano 
 de opções de ações (Nota 20)  18.058 50 18.058 50
Juros e encargos financeiros  227.281 173.260 227.281 173.260
Provisão para perda em distratos  11.250 - 49.694 -
Provisão para garantia  (719) 2.411 4.999 10.424
Provisão para demandas judiciais 
 e compromissos (Nota 12)  2.606 1.457 3.839 1.457
Provisão para participação 
 nos lucros (Nota 16.5)  - 15.775 - 16.469
Resultado de equivalência 
 patrimonial (Nota 7)  (241.255) (416.028) (5.230) (4.420)
Resultado de instrumentos 
 financeiros (Nota 15(i)(b) e Nota 21)  (1.348) 510 (1.348) 510
Redução/(aumento) em 
 ativos operacionais
Contas a receber  29.127 (39.585) (97.393) (374.609)
Lotes a comercializar  (25.969) (39.721) (43.616) (95.782)
Demais contas a receber e outros  16.960 (1.815) (15.272) 5.470
Aumento/(redução) em passivos 
 operacionais
Obrigações por compra de imóveis 
 e adiantamento de clientes  (1.379) (9.797) 8.124 (41.511)
Fornecedores  (3.121) 16.353 (25.236) 82.878
Salários, encargos sociais, 
 impostos e participações  (5.055) (8.799) 5.302 (6.571)
Outras obrigações  (29.225) 3.381 (27.414) 11.493
Valores a receber/pagar com 
 partes relacionadas  37.802 (38.006) - -
Imposto de renda e contribuição 
 social pagos  - - (27.953) (35.014)
Cessão de créditos recebíveis  10.951 (10.835) 49.781 (11.574)
Geração (utilização) de caixa e 
 equivalentes de caixa nas 
 atividades operacionais  (60.188) (190.279) 43.252 (57.072)
Atividades de investimento
Aquisição de ativo imobilizado 
 e intangível  (18.402) (23.630) (18.402) (23.630)
Aplicação em títulos e valores 
 mobiliários  (1.385.515) (1.383.365) (2.052.755) (2.180.481)
Resgate de títulos e valores mobiliários  1.417.732 1.370.166 2.103.353 2.172.317
Acréscimo de investimentos (Nota 7)  (197.864) (163.531) - -
Dividendos recebidos  312.674 266.204 - 852
Geração (utilização) de caixa nas 
 atividades de investimento  128.625 65.844 32.196 (30.942)
Atividades de financiamento
Aumento de capital  - 840 - 840
Captação de empréstimos e 
 financiamentos (Nota 8 e 9)  493.466 667.131 493.466 667.131
Pagamento de empréstimos e 
 financiamentos-principal (Nota 8 e 9)  (344.254) (372.187) (344.254) (372.187)
Pagamento de empréstimos e 
 financiamentos - juros (Nota 8 e 9)  (220.995) (174.389) (220.995) (174.389)
Pagamento de principal e dividendos 
 sobre obrigações com 
 investidores (Nota 11)  - - (6.700) (6.700)
Dividendos pagos  (26.232) (4.812) (26.232) (4.812)
Geração de caixa e equivalente de 
 caixa nas atividades de 
 financiamentos  (98.015) 116.583 (104.715) 109.883
Aumento (redução) líquida em caixa 
 e equivalentes de caixa  (29.578) (7.852) (29.267) 21.869
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício (Nota 4.1)  48.127 55.979 182.951 161.082
No final do exercício (Nota 4.1)  18.549 48.127 153.684 182.951
Aumento (redução) líquida em caixa 
 e equivalentes de caixa  (29.578) (7.852) (29.267) 21.869

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

            Atribuído aos acionistas controladores
     Ações Reserva     Reserva de lucros
    Aumento em de capital  Retenção  Total Participação de Total
   Capital de capital tesou- e outorga Reserva de lucros e Lucros contro- acionistas não conso-
  Notas social proposto raria de ações legal Investimentos acumulados ladora controladores lidado
Saldos em 31 de dezembro de 2014   290.447 - (22.345) 27.117 40.612 245.901 - 581.732 47.091 628.823
Aumento de capital:
Exercício de opções de ações   840 - - - - - - 840 - 840
Integralização de capital   - - - - - - - - 2.709 2.709
Programa de opção de ações  21 - - - 50 - - - 50 - 50
Aquisição de ações em tesouraria  14 (i) - - (840) - - - - (840) - (840)
Lucro líquido do exercício   - - - - - - 148.144 148.144 12.913 161.057
Destinação:
Reserva legal  14 (ii) - - - - 7.407 - (7.407) - - -
Dividendos propostos  14 (ii) - - - - - - (1.407) (1.407) (21.111) (22.518)
Reserva retenção de lucros  14 (ii) - - - - - 139.330 (139.330) - - -
Aumento de capital proposto  14 (ii) - 141.961 - - - (141.961) - - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2015   291.287 141.961 (23.185) 27.167 48.019 243.270 - 728.519 41.602 770.121
Dividendos  14(ii) - - - - - (23.600) - (23.600) - (23.600)
Aumento de capital:   141.961 (141.961)      -  -
Prejuizo do exercício  - - - - - - - (108.299) (108.299) 1.320 (106.979)
Destinação:
Dividendos declarados  14 (ii) - - - - - - - - (3.872) (3.872)
Absorção de prejuízo  14 (ii) - - - - - (108.299) 108.299 - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2016   433.248 - (23.185) 27.167 48.019 111.371 - 596.620 39.050 635.670

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

      Controladora     Consolidado
  Nota 2016 2015 2016 2015
Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos  8 327.364 231.674 327.364 231.674
Debêntures  9 765.006 87.410 765.006 87.410
Fornecedores  15 (i) (d) 20.062 23.183 94.491 119.728
Salários, encargos sociais, 
 impostos e participações  - 15.590 20.645 63.383 61.567
Obrigações por compra de imóveis 
 e adiantamento de clientes  10 58 1.438 37.018 23.366
Repasses a efetuar a sócios 
 incorporadores  - 9.806 6.086 34.748 26.547
Dividendos a pagar  16.1 - 2.632 1.450 6.816
Obrigações com investidores  11 913 4.085 913 4.085
Passivo a descoberto das controladas  7 10.030 4.255 - -
Valores a pagar para partes 
 relacionadas  16.1 122.857 25.357 - -
Obrigações com cessões de 
 direitos creditórios  5 19.984 15.320 35.025 18.114
Outras obrigações  17 5.034 9.361 19.213 14.005
Total do passivo circulante   1.296.704 431.446 1.378.611 593.312
Não circulante
Empréstimos e financiamentos  8 - 286.533 - 286.533
Debêntures  9 - 720.000 - 720.000
Debêntures conversíveis  9 388.745 - 388.745 -
Imposto de renda e contribuição 
 social diferidos  13.b 12.391 20.701 12.391 20.701
Obrigações por compra de imóveis e 
 adiantamento de clientes  10 - - - 5.528
Aquisição de participações societárias  - 23.932 22.951 23.932 22.951
Provisão para demandas judiciais  12 8.826 7.096 8.826 7.096
Provisão para garantia  - 5.304 6.048 30.776 29.363
Obrigações com investidores  11 - 913 - 913
Obrigações com cessões de 
 direitos creditórios  5 15.373 9.085 44.496 11.626
Outras obrigações  17 11.975 16.518 84.547 96.096
Total do passivo não circulante   466.546 1.089.845 593.713 1.200.807
Patrimônio liquido
Capital social  14(i) 433.248 291.287 433.248 291.287
Aumento de capital proposto  14(ii) - 141.961 - 141.961
Ações em tesouraria  14(i) (23.185) (23.185) (23.185) (23.185)
Reserva de capital, de lucros e  14 (i) e
 de outorga de opções de ações  14 (ii) 186.557 318.456 186.557 318.456
   596.620 728.519 596.620 728.519
Participação de acionistas 
 não controladores   - - 39.050 41.602
Total do patrimônio líquido   596.620 728.519 635.670 770.121
Total do passivo e patrimônio líquido   2.359.870 2.249.810 2.607.994 2.564.240

        Controladora      Consolidado
  Notas 2016 2015 2016 2015
Ativo

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa  4.1 18.549 48.127 153.684 182.951

Aplicações financeiras  4.2 5.056 37.274 17.453 68.051

Contas a receber  5.1 95.260 113.678 476.567 534.450

Lotes a comercializar  6 159.157 146.096 556.864 550.047

Dividendos a Receber  16.1 98.132 94.472 2.100 1.791

Valores a receber de partes 

 relacionadas  16.1 66.138 78.754 16.800 25.157

Outros Créditos  5.2 24.359 25.173 63.146 55.603

Total do ativo circulante   466.651 543.574 1.286.614 1.418.050

Não circulante

Contas a receber  5.1 158.626 180.585 1.064.275 958.693

Lotes a comercializar  6 85.743 72.835 138.456 101.659

Outros Créditos  5.2 11.049 8.210 31.122 13.689

   255.418 261.630 1.233.853 1.074.041

Investimentos em controladas 

 e controladas em conjunto  7 1.593.681 1.408.431 43.407 35.974

Imobilizado  - 44.120 36.175 44.120 36.175

   1.637.801 1.444.606 87.527 72.149

Total do ativo não circulante   1.893.219 1.706.236 1.321.380 1.146.190

Total do ativo   2.359.870 2.249.810 2.607.994 2.564.240

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais)

Balanços patrimoniais
31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais)

       Controladora      Consolidado
  Notas 2016 2015 2016 2015
Receita operacional líquida  18 65.176 141.225 716.346 1.149.700
Custos operacionais
Desenvolvimento e venda de lotes  19 (60.779) (91.440) (381.595) (582.323)
Lucro bruto Operacional   4.397 49.785 334.751 567.377
(Despesas)/receitas Operacionais
Despesas com vendas  19 (20.572) (27.587) (70.123) (98.323)
Despesas gerais e administrativas  19 (76.848) (86.252) (77.400) (87.631)
Despesa com participação nos lucros  16.5 - (15.775) - (16.469)
Resultado de equivalência 
 patrimonial sobre investimentos  7 241.255 416.028 5.230 4.420
Depreciação e amortização  - (10.457) (8.527) (10.457) (8.527)
Outras despesas, líquidas  20 (14.535) (1.576) (15.770) (1.651)
Lucro antes das receitas e despesas 
 financeiras e do imposto de renda 
 e contribuição social   123.240 326.096 166.231 359.196
Despesas financeiras  21 (250.013) (184.945) (277.824) (184.221)
Receitas financeiras  21 10.164 11.432 20.772 26.896
Lucro (prejuízo) antes do imposto de 
 renda e contribuição social   (116.609) 152.583 (90.821) 201.871
Despesa com imposto de renda e 
 contribuição social corrente  13.a - - (24.468) (36.375)
Despesa com imposto de renda e 
 contribuição social diferido  13.a 8.310 (4.439) 8.310 (4.439)
Total de imposto de renda e 
 contribuição social   8.310 (4.439) (16.158) (40.814)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício   (108.299) 148.144 (106.979) 161.057
(-) Lucro líquido atribuível:
Aos acionistas não controladores   - - 1.320 12.913
À Controladora   (108.299) 148.144 (108.299) 148.144

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do resultado
31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de reais)

Demonstrações do resultado abrangente
31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa
31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas
31 de dezembro de 2016 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional: A Alphaville Urbanismo S.A. ("AUSA" ou "companhia") é uma 
sociedade anônima de capital fechado, com sede e foro na Av. das Nações Unidas, 
8.501, 3º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e atua no desenvolvimen-
to e urbanização de loteamentos residenciais. A companhia tem como foco identificar, 
desenvolver e comercializar loteamentos residenciais voltados para diversos públicos em 
todo o território Brasileiro. Em 31 de dezembro de 2016, a companhia é uma controlada 
pela Private Equity AE Investimentos e Participações S.A., detentora de 70% do capital 
social da companhia, sendo os demais 30% detidos pela Gafisa S.A.. 2. Apresentação 
das demonstrações financeiras e resumo das principais práticas contábeis: 2.1 
Base de apresentação e elaboração das demonstrações financeiras contábeis in-
dividuais e consolidadas: Em 16 de Março de 2017, o Conselho de Administração da 
companhia aprovou as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da compa-
nhia e autorizou sua divulgação. As demonstrações financeiras individuais, identificadas 
como “controladora” foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e são divulgadas em 
conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas. As demonstrações financei-
ras individuais não são consideradas em conformidade com as IFRS, pois consideram a 
capitalização de juros sobre os ativos qualificáveis das investidas nas demonstrações 
separadas da controladora. Como não existe diferença entre o patrimônio líquido e o re-
sultado consolidado, atribuíveis aos acionistas da controladora, conforme as informações 
consolidadas preparadas de acordo com as IFRSs e as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, e o patrimônio líquido e o resultado da controladora conforme as informações in-
dividuais preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, a compa-
nhia optou por apresentar essas informações individuais e consolidadas em um único 
conjunto. As demonstrações financeiras consolidadas da companhia foram preparadas e 
estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo 
os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs), refe-
rendados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e conforme as normas internacio-
nais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS)) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (IASB). Especificamente, as demonstra-
ções financeiras consolidadas estão em conformidade com as normas internacionais de 
relatório financeiro (International Financial Reporting Standards - IFRS) aplicáveis às 
entidades de incorporação imobiliária no Brasil, incluindo a Orientação OCPC 04 - Apli-
cação da Interpretação Técnica ICPC 02 às entidades de incorporação imobiliária brasi-
leiras, no que diz respeito ao tratamento do reconhecimento da receita desse setor e 
envolve assuntos relacionados à aplicação do conceito de transferência contínua de ris-
cos, benefícios e de controle das unidades imobiliárias vendidas. As demonstrações fi-
nanceiras foram elaboradas no curso normal dos negócios. A Administração efetua uma 
avaliação da capacidade da companhia de dar continuidade as suas atividades durante 
a elaboração das demonstrações financeiras. a) Demonstrações financeiras consolida-
das: As demonstrações financeiras consolidadas da companhia incluem as demonstra-
ções financeiras da Alphaville, de suas controladas diretas e indiretas. O controle sobre 
essas entidades é obtido quando a companhia tem o poder de controlar suas políticas 
financeiras e operacionais e tem a capacidade para auferir benefícios e estar exposta 
aos riscos de suas atividades. As controladas são consolidadas integralmente a partir da 
data que o controle integral se inicia, até a data em que deixa de existir. As práticas con-
tábeis foram aplicadas de maneira uniforme em todas as controladas incluídas nas de-
monstrações financeiras consolidadas e o exercício social dessas empresas coincide 
com o da companhia. Vide maiores detalhes na Nota 7. 2.1.1 Moeda funcional e de 
apresentação: As demonstrações financeiras individuais (controladora) e consolidadas 
estão apresentadas em Reais (moeda de apresentação), que também é a moeda funcio-
nal da companhia e de suas controladas. 2.2.1. Julgamentos, estimativas e premissas 
contábeis: As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e 
baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de even-
tos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. (i) Julgamentos: A prepara-
ção das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da companhia requer que 
a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores 
apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como a divulgação de pas-
sivos contingentes, na data-base das demonstrações financeiras. (ii) Estimativas e pre-
missas: As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e 
outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, que podem 
resultar em valores diferentes quando da liquidação, são discutidas a seguir: a) Perda por 
redução ao valor recuperável de ativos: A Administração revisa anualmente e/ou quando 
ocorre algum evento específico o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de ava-
liar eventos ou mudanças nas circunstancias econômicas, operacionais ou tecnológicas, 
que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidên-
cias identificadas e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída 
provisão para desvalorização, ajustando o valor contábil ao valor recuperável. Essas per-
das são lançadas ao resultado do exercício quando identificadas. b) Transações com 
pagamentos baseados em ações: A companhia mensura o custo de transações a serem 
liquidadas com ações com funcionários baseado no valor justo dos instrumentos patri-
moniais na data da sua outorga. A estimativa do valor justo dos pagamentos com base 
em ações requer a determinação do modelo de avaliação mais adequado para a conces-
são de instrumentos patrimoniais, o que depende dos termos e condições da concessão. 
Isso requer também a determinação dos dados mais adequados para o modelo de ava-
liação, incluindo a vida esperada da opção, volatilidade, rendimento de dividendos e cor-

respondentes premissas, entre outros. As premissas e modelos utilizados para estimar o 
valor justo dos pagamentos baseados em ações são divulgados na Nota 23. c) Valor 
justo de instrumentos financeiros: Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros 
apresentados no balanço patrimonial não puder ser obtido em mercado de ativos, o 
mesmo é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método do fluxo de 
caixa descontado. d) Custos orçados dos empreendimentos: Os custos orçados, com-
postos, principalmente, pelos custos incorridos e custos previstos a incorrer para o en-
cerramento das obras, são regularmente revisados, conforme evolução das obras, e 
eventuais ajustes identificados com base nesta revisão são refletidos nos resultados da 
companhia. O efeito de tais revisões nas estimativas afeta o resultado. e) Impostos: Exis-
tem incertezas em relação à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao 
valor e época de resultados tributáveis futuros. A companhia e suas controladas estão 
sujeitas no curso normal dos nossos negócios a investigações, auditorias, processos ju-
diciais e procedimentos administrativos em matérias tributária e trabalhista. Dependendo 
do objeto das investigações, processos judiciais ou procedimentos administrativos que 
seja movido contra a companhia e controladas, poderemos ser adversamente afetados, 
independentemente do respectivo resultado final. f) Realização do imposto de renda di-
ferido: O reconhecimento inicial e as posteriores análises da realização do imposto de 
renda diferido ocorre quando seja provável que o lucro tributável dos próximos anos es-
teja disponível para ser usado na compensação do ativo fiscal diferido, com base em 
projeções de resultados elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cená-
rios econômicos futuros que possibilitam a sua utilização total, ou parcial se for constituí-
do o crédito integral. 2.2.2. Reconhecimento de receitas e despesas: (i) Venda de lo-
tes: Nas vendas a prazo de lotes concluídos, o resultado é apropriado no momento em 
que a venda é efetivada, independente do prazo de recebimento do valor contratual. Nas 
vendas de lotes não desenvolvidos e unidades residenciais em construção, foram obser-
vados os seguintes procedimentos: • O custo incorrido correspondente aos lotes e unida-
des vendidas é apropriado integralmente ao resultado; • É apurado o percentual do custo 
incorrido (incluindo o terreno), em relação ao seu custo total orçado, sendo esse percen-
tual aplicado sobre a receita dos lotes e unidades vendidas, ajustado segundo as condi-
ções dos contratos de venda, sendo assim determinado o montante das receitas a serem 
reconhecidas de forma diretamente proporcional ao custo; • Os montantes das receitas 
de vendas reconhecidos que sejam superiores aos valores efetivamente recebidos de 
clientes, são registrados em ativo circulante ou ativo não circulante. Os montantes rece-
bidos com relação à venda de lotes que sejam superiores aos valores reconhecidos de 
receitas, são contabilizados na rubrica " Obrigações por compra de imóveis e adianta-
mento de clientes". • Os juros incidentes sobre o saldo de contas a receber, assim como 
o ajuste a valor presente do saldo de contas a receber, são apropriados ao resultado de 
incorporação e venda de lotes quando incorridos, obedecendo ao regime de competên-
cia dos exercícios - “pro-rata temporis”. • Os tributos incidentes sobre a diferença entre a 
receita incorrida de incorporação imobiliária e a receita acumulada submetida à tributa-
ção são calculados e refletidos contabilmente por ocasião do reconhecimento dessa di-
ferença de receita. • As demais despesas de propaganda e publicidade, representadas 
pela veiculação são apropriadas ao resultado quando incorridas. (ii) ICPC 02 - parágrafos 
20 e 21: Em atendimento aos requerimentos do ICPC mencionado, os valores de receitas 
reconhecidas e dos custos incorridos estão apresentados na demonstração de resulta-
dos e os adiantamentos recebidos na rubrica “Obrigações por compra de imóveis e 
adiantamento de clientes”. 2.2.3. Instrumentos financeiros: Os instrumentos financei-
ros são reconhecidos a partir da data em que a companhia se torna parte das disposi-
ções contratuais dos instrumentos financeiros e incluem, principalmente, caixa e equiva-
lentes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber, empréstimos e financiamentos, 
fornecedores e outras dívidas. Os instrumentos financeiros que não sejam reconhecidos 
pelo valor justo por meio do resultado, são acrescidos dos custos de transação direta-
mente atribuíveis. Posteriormente ao reconhecimento inicial, os instrumentos financeiros 
são mensurados conforme descritos a seguir: (i) Instrumentos financeiros ao valor justo 
através do resultado: Um instrumento é classificado pelo valor justo através do resultado 
se for mantido para negociação, ou seja, designado como tal quando do reconhecimento 
inicial. Os instrumentos financeiros são designados pelo valor justo, através do resultado 
se, a companhia gerencia esses investimentos e toma decisões de compra e venda com 
base em seu valor justo de acordo com a estratégia de investimento e gerenciamento de 
risco. Após reconhecimento inicial, custos de transação atribuíveis são reconhecidos nos 
resultados quando incorridos. Instrumentos financeiros ao valor justo através do resulta-
do são medidos pelo valor justo, e suas flutuações são reconhecidas no resultado. Du-
rante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, a companhia manteve instrumentos 
derivativos com o objetivo de mitigar o risco de sua exposição à volatilidade de índices e 
juros, reconhecidos por seu valor justo diretamente no resultado do exercício. De acordo 
com suas políticas de tesouraria, a companhia não possui ou emite instrumentos finan-
ceiros derivativos para fins outros que não os de proteção. Posteriormente ao reconheci-
mento inicial, os instrumentos derivativos são mensurados pelo valor justo e as altera-
ções são contabilizadas no resultado do exercício - Nota 15. A companhia não adota a 
prática contábil de Hedge Accounting. (ii) Ativos Financeiros: Ativos financeiros são clas-
sificados como ativos financeiros a valor justo por meio do resultado, empréstimos e re-
cebíveis, investimentos mantidos até o vencimento e ativos financeiros disponíveis para 
venda. 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, 

O ano de 2016 foi marcado pela instabilidade política e econômica decorrente 
do impeachment da Presidente e investigações atingindo algumas das principais 
lideranças políticas do país, acompanhado pelo aprofundamento da crise econômica 
que o país atravessa. Tal ambiente resultou, para o setor imobiliário, no que pode 
ser considerado o pior cenário dos últimos anos. No entanto, apesar desta retração, 
indicadores macroeconômicos como inflação, taxa de juros e confiança do consumidor 
apontam para o início de uma recuperação do mercado imobiliário ainda em 2017. 
Neste cenário, a Alphaville se manteve fiel ao seu direcionamento estratégico de 
priorizar a qualidade dos lançamentos frente ao volume e beneficiou-se deste momento 
de mercado para reforçar seu banco de terrenos. Nesta linha, a administração atuou 
de forma conservadora no lançamento de novos projetos, preservando a rentabilidade 

da Companhia nos próximos anos, expandiu seu banco de terrenos em regiões com 
maior potencial e investiu na aprovação de novos empreendimentos, preparando-se 
para a retomada do mercado que se desenha . Em decorrência desta disciplina, a 
receita líquida foi de R$ 716 milhões, uma redução de 33% em relação a 2015 em 
bases comparáveis. Em linha com as melhores práticas contábeis do setor, em 2016 
a empresa adotou a prática de provisionamento de distratos, o que representou 
uma redução de R$50 milhões em receita e resultado. Com a redução de receita e, 
consequentemente, de ebitda, a empresa não atingiu o índice financeiro “dívida líquida 
sobre ebitda” estabelecido junto aos seus credores no fechamento de Dezembro/2016 . 
A Alphaville está em estágio avançado de negociação junto aos credores para substituir 
tal índice dado que, em virtude do longo ciclo de negócios e do uso da pratica contábil 

de POC na indústria imobiliária, entendemos que o indicador “dívida líquida sobre 
ebitda” não seja o mais adequado para refletir a capacidade financeira da Companhia. 
Ainda, para fortalecer a estrutura de capital, o Conselho de Administração aprovou 
a 3ª emissão de debentures privadas conversíveis no valor de até R$ 450 milhões. 
Neste ano a empresa acumulou um prejuízo líquido de R$108 milhões em decorrência 
do menor volume de receita e do aumento das despesas financeiras associadas ao 
aumento da alavancagem e da taxa de juros (SELIC). Estamos confiantes que as 
realizações e a disciplina adotada em 2016 fortaleceram a Companhia e a deixam em 
uma situação privilegiada para continuar a trajetória de liderança nacional no setor de 
desenvolvimento urbano, sempre baseada em nossos pilares de qualidade de produto, 
foco no cliente e cuidado com nossas pessoas e com o meio ambiente.

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. Os ativos 
financeiros da companhia incluem caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores mobi-
liários, contas a receber de clientes e outras contas a receber, empréstimos e outros re-
cebíveis e instrumentos financeiros derivativos. Desreconhecimento (Baixa): Um ativo fi-
nanceiro (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo 
de ativos financeiros semelhantes) é baixado quando: • Os direitos de receber fluxos de 
caixa do ativo expirarem; • A companhia transferir os seus direitos de receber fluxos de 
caixa do ativo ou assumir uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa rece-
bidos, sem demora significativa, a um terceiro por força de um acordo de “repasse”; e (a) 
A companhia transferir substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, ou (b) A 
companhia não transferir nem reter substancialmente todos os riscos e benefícios relati-
vos ao ativo, mas transferir o controle sobre o ativo. Quando a companhia tiver transferido 
seus direitos de receber fluxos de caixa de um ativo ou tiver executado um acordo de 
repasse, e não tiver transferido ou retido substancialmente todos os riscos e benefícios 
relativos ao ativo, um ativo é reconhecido na extensão do envolvimento contínuo da com-
panhia com o ativo. Nesse caso, a companhia também reconhece um passivo associado. 
O ativo transferido e o passivo associado são mensurados com base nos direitos e obri-
gações que a companhia manteve. O envolvimento contínuo na forma de uma garantia 
sobre o ativo transferido é mensurado pelo valor contábil original do ativo ou pela máxima 
contraprestação que puder ser exigida da companhia, dos dois o menor. (iii) Passivos fi-
nanceiros a valor justo por meio do resultado: Passivos financeiros a valor justo por meio 
do resultado incluem passivos financeiros para negociação e passivos financeiros desig-
nados no reconhecimento inicial a valor justo por meio do resultado. Passivos financeiros 
são classificados como mantidos para negociação quando forem adquiridos com o obje-
tivo de venda no curto prazo. Empréstimos e financiamentos: Após reconhecimento ini-
cial, empréstimos e financiamentos sujeitos a juros são mensurados subsequentemente 
pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas 
são reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa dos passivos, 
bem como durante o processo de amortização pelo método da taxa de juros efetivos. 
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Desreconhecimento (Baixa): Quando um passivo financeiro existente for substituído por 
outro do mesmo mutuante com termos substancialmente diferentes, ou os termos de um 
passivo existente forem significativamente alterados, essa substituição ou alteração é 
tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de um novo passivo, sendo a 
diferença nos correspondentes valores contábeis reconhecida na demonstração do resul-
tado. Instrumentos financeiros - apresentação líquida: Ativos e passivos financeiros são 
apresentados líquidos no balanço patrimonial se, e somente se, houver um direito legal 
corrente e executável de compensar os montantes reconhecidos e se houver a intenção 
de compensação, ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 2.2.4. Caixa 
e equivalentes de caixa e aplicações financeiras: Caixa e equivalentes de caixa in-
cluem substancialmente depósitos à vista e certificados de depósitos bancários compro-
missados, denominados em reais, com alto índice de liquidez de mercado e vencimentos 
contratuais não necessariamente superiores há 90 dias e para os quais inexistem multas 
ou quaisquer outras restrições para seu resgate imediato, junto ao emissor do instrumen-
to. Os equivalentes de caixa são classificados como ativos financeiros a valor justo por 
meio do resultado e estão registrados pelo valor original acrescido dos rendimentos aufe-
ridos até as datas de encerramento das demonstrações financeiras, apurados pelo crité-
rio "pro-rata temporis", que equivalem aos seus valores de mercado, não havendo impac-
to a ser contabilizado no patrimônio líquido da companhia. As aplicações financeiras in-
cluem os certificados de depósitos bancários e créditos restritos em virtude de montante 
bloqueados temporariamente devido à participação de parceiros (vide Nota 4.2), e são 
classificados como ativos financeiros a valor justo por meio do resultado. 2.2.5. Contas a 
receber: São apresentados aos valores presentes e de realização. A classificação entre 
circulante e não circulante é realizada com base na expectativa de vencimento das par-
celas dos contratos. As parcelas em aberto são atualizadas predominantemente com 
base no Índice Geral de Preços de Mercado - “IGP-M”. 2.2.6. Certificados de Recebíveis 
Imobiliários (CRIs) e Cédula de Crédito Imobiliário (“CCI”): A companhia efetuou fi-
nanceiramente cessão de créditos de recebíveis imobiliários para a securitização e emis-
são de CRIs. Essa cessão, quando não apresenta qualquer direito de regresso, é regis-
trada como redução do saldo de contas a receber. Quando da existência de direitos de 
regresso contra a companhia, o contas a receber cedido é mantido no balanço patrimo-
nial e em contrapartida é constituída uma conta no passivo. As garantias financeiras, 
quando a participação é adquirida (CRI subordinado) e mantida em garantia aos recebí-
veis alienados, são contabilizadas no balanço patrimonial no "Ativo não circulante", sob a 
rubrica “Aplicações financeiras” ao seu valor de realização, equivalente ao seu valor justo. 
2.2.7. Lotes a comercializar: Os lotes a comercializar estão demonstrados ao custo de 
aquisição de terrenos e incluem os custos acumulados de infraestrutura e custos financei-
ros elegíveis aos loteamentos, que não excede ao seu valor líquido de realização. No 
caso de lotes em desenvolvimento, a parcela em estoque corresponde ao custo incorrido 
dos lotes ainda não comercializados. Quando o custo dos lotes a comercializar exceder o 
fluxo de conta esperado das suas vendas, concluídas ou em desenvolvimento, uma perda 
de redução ao valor recuperável é reconhecida no período em que foi determinado que o 
valor não será recuperável. 2.2.8. Gastos com intermediação das vendas - Comis-
sões: Os gastos com corretagem, quando aplicáveis, são registrados no resultado na 
rubrica “Despesas com Vendas” observando-se o mesmo critério adotado para o reco-
nhecimento das receitas das unidades vendidas. Encargos relacionados com a comissão 
de venda pertencente ao adquirente do imóvel, não constitui receita ou despesa da com-
panhia. 2.2.9. Provisão para garantia: A companhia e suas controladas mantêm provi-
são para cobrir gastos com reparos em lotes cobertos no período de garantia. O prazo de 
garantia oferecido é de cinco anos a partir da entrega do lote. 2.2.10. Investimentos: Os 
investimentos nas controladas são registrados na controladora pelo método de equivalên-
cia patrimonial. Quando a participação da companhia nas perdas das controladas ultra-
passa o valor do investimento, a companhia reconhece a parcela residual no passivo a 
descoberto, uma vez que a mesma assume obrigações, efetua pagamentos em nome 
dessas sociedades e/ou efetua adiantamentos para futuro aumento de capital. Para isso, 
a companhia constitui provisão no montante considerado adequado para suprir as obriga-
ções da controlada (Nota 7). 2.2.11. Imobilizado: O imobilizado é registrado ao custo de 
aquisição, líquido de depreciação acumulada e/ou perdas acumuladas por redução ao 
valor recuperável, se aplicável. A depreciação é calculada com base no método linear, 
tomando-se por base a vida útil estimada dos bens, como segue: (i) Veículos - cinco anos; 
(ii) Móveis, utensílios e instalações - dez anos; (iii) Computadores e licenças para utiliza-
ção de software - cinco anos. O valor residual, vida útil e métodos de depreciação são 
revisados quando há modificações, em relação às informações do exercício social ante-
rior ou em relação à situação atual de ativos. Os gastos incorridos com a construção dos 
estandes de vendas e respectivas mobílias são utilizados no prazo máximo de 1 ano 
considerado como despesa no lançamento do empreendimento. Um item de imobilizado 
é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico-futuro for esperado 
do seu uso ou venda eventual. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo 
(calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do 
ativo) são incluídos na demonstração do resultado, no exercício em que o ativo for baixa-
do. Os ativos imobilizados estão sujeitos a análises periódicas sobre a deterioração de 
ativos (“impairment”). 2.2.12. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro lí-
quido: (i) Imposto de renda e contribuição social correntes: O imposto de renda (25%) e 
a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (9%) são calculados observando-se 
suas alíquotas nominais, que conjuntamente, totalizam 34%. O imposto de renda diferido 
é gerado por diferenças temporárias da data do balanço entre as bases fiscais de ativos 
e passivos e seus valores contábeis. Conforme facultado pela legislação tributária, certas 
controladas e controladas em conjunto optaram pelo regime de lucro presumido. Para 
essas empresas, a base de cálculo do imposto de renda e contribuição social é baseada 
no lucro estimado apurado à razão de 8% e 12% sobre as receitas brutas, respectivamen-
te, sobre o qual se aplica as alíquotas nominais do respectivo imposto e contribuição. (ii) 
Imposto de renda e contribuição social diferidos: O imposto diferido é reconhecido com 
relação aos prejuízos fiscais e às diferenças temporárias entre os valores contábeis de 
ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de 
tributação. Seu reconhecimento ocorre na extensão em que seja provável que o lucro tri-
butável dos próximos anos esteja disponível para ser usado na compensação do ativo 
fiscal diferido, com base em projeções de resultados elaboradas e fundamentadas em 
premissas internas e em cenários econômicos-futuros que possibilitam a sua utilização 
total, ou parcial, mediante a constituição de uma provisão para a não realização do saldo. 
Periodicamente, os valores contabilizados são revisados e os efeitos, considerando os de 
realização ou liquidação, estão refletidos em consonância com o disposto na legislação 
tributária. 2.2.13. Outros passivos circulantes e não circulantes: São demonstrados 
pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos corresponden-
tes encargos e variações monetárias até a data do balanço patrimonial, cuja contraparti-
da é lançada ao resultado do exercício. Quando aplicável os passivos circulantes e não 
circulantes são registrados ao valor presente com base em taxas de juros que refletem o 
prazo, a moeda e o risco de cada transação. 2.2.14. Plano de opção de compra de 
ações: A companhia oferece aos empregados e administradores, devidamente aprovado 
pelo Conselho de Administração, o plano de remuneração com base em ações (“stock 
options”), segundo o qual recebe os serviços como contraprestações das opções de com-
pra de ações outorgadas. O valor justo dos serviços recebidos dos empregados nos pla-
nos, em troca de opções, é determinado com referência no valor justo das ações, estabe-
lecido na data da outorga. O valor justo dos serviços recebidos dos empregados e admi-
nistradores em troca das opções é reconhecido como despesa em contrapartida ao patri-
mônio líquido, à medida que os serviços são prestados pelos empregados e administra-
dores. Em uma transação liquidada, para os títulos patrimoniais em que o plano é modifi-
cado, uma despesa mínima é reconhecida e corresponde às despesas como se os ter-
mos não tivessem sido alterados. Uma despesa adicional é reconhecida para qualquer 
modificação que aumenta o valor justo total das opções outorgadas, ou que de outra for-
ma beneficia o funcionário, mensurada na data da modificação. Em caso de cancelamen-
to de um plano de opção de compra de ações, o mesmo é tratado como se tivesse sido 
outorgado na data do cancelamento, e qualquer despesa não reconhecida do plano, é 
reconhecida imediatamente. Porém, se um novo plano substitui o plano cancelado, e é 
designado um plano substituto na data de outorga, o plano cancelado e o novo plano são 
tratados como se fossem uma modificação ao plano original, conforme mencionado ante-
riormente. 2.2.15. Outros benefícios a empregados: Os benefícios concedidos a em-
pregados e administradores da companhia incluem, como a remuneração fixa (salários e 

contribuições para a seguridade social - INSS, FGTS, férias e 13º salário), remunerações 
variáveis como participações nos lucros, bônus e remuneração com base em ações. Es-
ses benefícios são registrados no resultado do exercício, na rubrica "Despesas gerais e 
administrativas”, à medida que são incorridos. O sistema de bônus opera com metas 
corporativas individuais, estruturados na eficiência dos objetivos corporativos, seguidos 
por objetivos de negócios e finalmente por objetivos individuais. A companhia e suas 
controladas não mantêm planos de previdência privada e plano de aposentadoria ou ou-
tros benefícios pós-emprego. 2.2.16. Ajuste a valor presente - de ativos e passivos: Os 
elementos integrantes do ativo e do passivo, decorrentes de operações de longo prazo ou 
de curto prazo quando houver efeito relevante, são ajustados a valor presente. Entidades 
de incorporação imobiliária, nas vendas a prazo de unidades não concluídas, apresentam 
recebíveis com atualização monetária, e devem ser descontados a valor presente, uma 
vez que os índices de atualização monetária contratados não incluem o componente de 
juros. A reversão do ajuste a valor presente, considerando-se que parte importante do 
contexto operacional da companhia é a de financiar os seus clientes, foi realizada, tendo 
como contrapartida o próprio grupo de receitas de incorporação imobiliária. Desse modo, 
determinados elementos integrantes do ativo e do passivo são ajustados a valor presente, 
com base em taxas de desconto, as quais visam refletir as melhores estimativas, quanto 
ao valor do dinheiro no tempo. A taxa utilizada de desconto tem como fundamento e pre-
missa a taxa média dos financiamentos e empréstimos obtidos pela companhia, líquidas 
do efeito inflacionário (Nota 5). 2.2.17. Custos de empréstimos: Os custos de emprésti-
mos são relacionados aos empreendimentos durante a fase de construção e terrenos 
enquanto atividades no preparo do ativo para venda estão sendo realizadas, são capitali-
zados como parte do custo do ativo correspondente, desde que existam empréstimos em 
aberto, os quais são reconhecidos ao resultado na proporção das unidades vendidas, 
mesmo critério dos demais custos. Todos os demais custos de empréstimos são registra-
dos como despesa no período em que são incorridos. Custos de empréstimos compreen-
dem juros e outros custos incorridos relativos aos empréstimos, incluindo os de captação. 
Os encargos não apropriados ao resultado das controladas devem ser apresentados nas 
demonstrações financeiras da controladora, em conta de investimentos no ativo não cir-
culante (Nota 7). 2.2.18. Provisões: Provisões são reconhecidas quando a companhia 
tem uma obrigação presente em consequência de um evento passado, e é provável que 
benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação de uma estimativa 
confiável do valor possa ser feita. (i) Provisão para demandas judiciais: A companhia é 
parte de diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para 
todas as demandas referentes a processos judiciais para os quais, como resultado de 
acontecimento passado, é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a 
demanda e uma estimativa razoável do montante possa ser feita. Os passivos contingen-
tes avaliados como de perdas possíveis são divulgados em nota explicativa e os passivos 
contingentes significativos que forem avaliados como de perdas remotas não são provi-
sionados e nem divulgados. 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) Provisão para 
crédito de liquidação duvidosa e distratos: Provisão para crédito de liquidação duvidosa, 
quando necessaria, é avaliada para fazer face a estimativa com perdas futuras na realiza-
ção do saldo de contas a receber, tendo em vista que esses créditos possuem garantia 
real dos lotes vendidos, na medida em que a concessão das correspondentes escrituras 
ocorre mediante a liquidação e/ou negociação dos recebíveis dos clientes. A Companhia 
constitui provisão para perda em distratos para os clientes que tenham parcelas vencidas, 
confome premissas defindas face ao historico de suas operações. 2.2.19. Impostos so-
bre vendas: Receitas, despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos impostos sobre 
vendas, exceto: • quando os impostos sobre vendas incorridos na compra de bens ou 
serviços não forem recuperáveis junto às autoridades fiscais, hipótese em que o imposto 
sobre vendas é reconhecido como parte do custo de aquisição do ativo ou do item de 
despesa, conforme o caso; e • quando os valores a receber e a pagar forem apresentados 
juntos com o valor dos impostos sobre vendas. • quando o valor líquido dos impostos so-
bre vendas, recuperável ou a pagar, é incluído como componente dos valores a receber 
ou a pagar no balanço patrimonial. No regime de incidência não cumulativa, as alíquotas 
da contribuição para o PIS e da COFINS são, respectivamente, de 1,65% e de 7,6%, para 
as empresas no regime de tributação do lucro real, calculadas sobre a receita operacional 
bruta e com desconto de créditos apurados com base em custos e despesas. Para as 
empresas optantes do regime de tributação de lucro presumido, no regime de incidência 
cumulativa, as alíquotas da contribuição para o PIS e da COFINS são, respectivamente, 
de 0,65% e de 3% sobre a receita operacional bruta, sem deduções em relação a custos. 
2.2.20. Ações em tesouraria: Instrumentos patrimoniais próprios que são readquiridos 
(ações em tesouraria) são reconhecidos ao custo e registrados em conta redutora do 
patrimônio líquido. Nenhum ganho ou perda é reconhecido na demonstração do resultado 
na compra, venda, emissão ou cancelamento dos instrumentos patrimoniais próprios da 
companhia. 2.2.21. Obrigações por compra de imóveis e adiantamentos de clientes: 
As obrigações na aquisição de lotes são reconhecidas pelos valores correspondentes às 
obrigações contratuais assumidas. Em seguida, são apresentados pelo custo amortizado, 
isto é, acrescidos, quando aplicável, de encargos e juros proporcionais ao período incor-
rido ("pro rata temporis"), líquido do ajuste a valor presente. 2.2.22. Demonstração do 
resultado abrangente: Para atender às disposições societárias (CPC 26 (R1)), a compa-
nhia apresentou a demonstração do resultado abrangente em suas demonstrações finan-
ceiras. A companhia não possui outros resultados abrangentes além do resultado do 
exercício. 3. Pronunciamentos (novos ou revisados) e interpretações adotadas a 
partir de 1º de janeiro de 2016 e normas e interpretações novas e revisadas já emi-
tidas e ainda não adotadas: 3.1 Pronunciamentos (novos ou revisados) e interpre-
tações adotadas a partir de 2016: A companhia adotou todos os pronunciamentos (no-
vos ou revisados) e interpretações emitidas pelo CPC que estavam em vigor em 31 de 
dezembro de 2016, os quais não tiveram impacto significativo no resultado do período ou 
no patrimônio líquido da companhia. 3.2 Normas e interpretações novas e revisadas já 
emitidas e ainda não adotadas: IFRS 9 - Instrumentos Financeiros: inclui orientação 
revista sobre a classificação e mensuração de instrumentos financeiros, um novo modelo 
de perda esperada de crédito para o cálculo da redução ao valor recuperável de ativos 
financeiros e novos requisitos sobre a capitalização do hedge. A norma mantém as orien-
tações existentes sobre o reconhecimento e desreconhecimento de instrumentos finan-
ceiros da IAS 39. A IFRS 9 é efetiva para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 
2018. IFRS 15 - Essa norma traz novos requisitos para a mensuração e o reconhecimen-
to de receita em IFRS. A IFRS 15 - Receita de Contratos com Clientes, exige de uma 
entidade o reconhecimento do montante da receita refletindo a contraprestação que es-
pera receber em troca do controle desses bens ou serviços. A nova norma vai substituir a 
maior parte da orientação detalhada sobre o reconhecimento de receita que existe atual-
mente em IFRS, incluindo o CPC 30 (IAS 18) Receitas. Para o caso específico do setor 
de incorporação imobiliária, a manutenção do método de reconhecimento de receitas 
denominado POC ou adoção do método das chaves, por exemplo, decorrerá das análises 
contratuais efetuadas pela Administração. A Companhia está avaliando os efeitos da re-
ferida norma e ainda não concluiu suas análises sobre o impacto de sua adoção. A nova 
norma é aplicável a partir de ou apos 1º de janeiro de 2018. A norma poderá ser adotada 
de forma retrospectiva, utilizando uma abordagem de efeitos cumulativos. Não existem 
outras normas e interpretações emitidas e ainda não adotadas que possam, na opinião 
da Administração, ter impacto significativo no resultado do período ou no patrimônio líqui-
do divulgados pela companhia. As demais explicações referentes às revisões e emissões 
de pronunciamentos e interpretações não sofreram alterações relevantes em relação às 
divulgações existentes na Nota 3 das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 
2015. 4. Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras:
4.1 Caixa e equivalentes de caixa      Controladora       Consolidado
  2016 2015 2016 2015
Caixa e bancos  2.878 6.101 14.399 30.320
Operações compromissadas (a)  15.671 42.026 139.285 152.631
Caixa e equivalentes de caixa  18.549 48.127 153.684 182.951
(a) As operações compromissadas são títulos emitidos pelos bancos com o compromisso 
de recompra do título por parte do banco, e de revenda pelo cliente, com taxas definidas, 
e prazos pré-determinados, lastreados por títulos privados ou públicos dependendo da 
disponibilidade do banco e são registradas na CETIP. Em 31 de dezembro de 2016, as 
operações compromissadas incluem juros auferidos, em sua maioria, de 97,5% a 100,6% 

do Certificado de Depósito Interbancário - CDI (96% a 101% do CDI em 2015). Os in-
vestimentos são realizados junto a instituições financeiras avaliadas pela Administração 
como de primeira linha.
4.2 Aplicações Financeiras      Controladora       Consolidado
  2016 2015 2016 2015
Fundos de investimento (a)  3.716 15.779 8.504 20.499
Certificados de depósitos bancários (b)  641 20.074 1.505 36.225
Créditos restritos (c)  699 1.421 7.444 11.327
Aplicações Financeiras  5.056 37.274 17.453 68.051
(a) Em 2016, as operações com Fundo (PP Portifólio) com liquidez diária, representaram 
juros auferidos de 102,93% CDI no ano (102% em 2015). (b) Em 2016, os Certificados 
de Depósitos Bancários (CDB's) incluem juros auferidos variando de 97,5% a 100,6% (de 
97,25% a 100,8% em 2015) do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). (c) Valores 
referentes a aplicações em contas corrente bloqueados temporariamente devido a par-
ticipação do Parceiro, cuja expectativa de liberação da companhia é de até 45 dias. Em 
31 de dezembro de 2016, o valor contabilizado referente as aplicações financeiras estão 
avaliados como detidos para negociação ao valor justo, contra o resultado do exercício.
5. Contas a receber e outros créditos
5.1 Contas a receber      Controladora       Consolidado
  2016 2015 2016 2015
Promitentes compradores de lotes  304.136 334.445 1.841.531 1.688.973
(-) Ajuste a valor presente (AVP)  (39.000) (40.182) (250.730) (195.830)
(-) Prov. para perda em distratos  (11.250) - (49.959) -
  253.886 294.263 1.540.842 1.493.143
Circulante  95.260 113.678 476.567 534.450
Não circulante  158.626 180.585 1.064.275 958.693
As parcelas do circulante e não circulante têm vencimento nos seguintes exercícios so-
ciais:      Controladora       Consolidado
Vencimento  2016 2015 2016 2015
Vencidas:
Até 90 dias  9.952 7.042 41.026 33.892
De 91 até 180 dias  3.931 2.310 22.834 9.892
Acima de 180 dias (a)  14.777 6.367 66.815 30.414
  28.660 15.719 130.675 74.198
A vencer:
2016  - 77.744 - 388.572
2017  52.763 52.948 360.555 284.657
2018  44.533 43.570 289.529 226.366
2019  35.328 35.154 227.449 181.777
2020 em diante  142.852 109.310 833.323 533.403
Total  275.476 318.726 1.710.856 1.614.775
(-) Ajuste a valor presente (AVP)  (39.000) (40.182) (250.730) (195.830)
(-) Prov. para perda em distratos  (11.250) - (49.959) -
Total Geral  253.886 294.263 1.540.842 1.493.143
O saldo de contas a receber dos lotes vendidos e ainda não concluídos não está total-
mente refletido nas demonstrações financeiras. Seu registro é limitado à parcela da re-
ceita, reconhecida contabilmente, líquida das parcelas já recebidas. Os saldos de adian-
tamentos de clientes, superiores ao montante de receita reconhecida no período estão 
apresentados na Nota 10. O saldo de contas a receber, financiado pela companhia, 
de forma geral, é atualizado pela variação do IGP-M e IPCA, sendo a receita apurada 
registrada no resultado na rubrica "Receita de vendas de lotes". O valor líquido do ajuste 
a valor presente reconhecido nas receitas de incorporação imobiliária do exercício findo 
em 31 de dezembro de 2016 foi uma receita de R$1.182 (R$3.868 em 2015) na con-
troladora, e no consolidado, uma despesa de R$54.899 (R$21.913 em 2015). O saldo 
da provisão para distratos é considerado suficiente pela Administração da Companhia 
para fazer frente à estimativa com perdas futuras na realização do saldo de contas a 
receber (Nota 2.2.18). As contas a receber de lotes não concluídos foram mensuradas 
a valor presente considerando a taxa de desconto apurada segundo critérios descritos 
na Nota 2.2.16. A taxa praticada pela companhia e suas controladas foi uma média de 
6,60% para o exercício de 2016 (6,82% em 2015), líquida do IGP-M. A companhia e suas 
controladas celebraram em 14 de novembro de 2012 contrato de Cessão de Créditos 
Imobiliários (CCI), o qual tem por objeto a cessão, pelo Cedente ao Cessionário, de uma 
carteira pré-selecionada de créditos imobiliários residenciais performados e a performar, 
originários da companhia, suas controladas e controladas em conjunto. A carteira con-
tinua sendo mantida no saldo de contas a receber até a liquidação por parte do cliente. 
Em 01 de dezembro de 2016, a companhia realizou a cessão de créditos imobiliários. 
Cada Crédito Imobiliário está representado por uma Cédula de Crédito Imobiliário fracio-
nária e/ou integral, conforme o caso (“CCI”), emitida pelas respectivas Cedentes. As CCI 
foram adquiridas pela companhia securitizadora que emitiu Certificado de Recebíveis 
Imobiliários (CRI) em três séries respectivamente, “CRI Seniores Taxa DI”, “CRI Senio-
res IGPM” e “CRI Subordinados”, objeto de distribuição pública com esforços restritos. 
Os créditos cedidos, descontados ao seu valor presente, são classificados na rubrica 
"Cessão de Créditos". Parte dos créditos cedidos pela Companhia e suas contraladas 
estão coobrigados. Em 22 de dezembro de 2016, a companhia realizou a cessão de cré-
ditos imobiliários. Cada Crédito Imobiliário está representado por uma Cédula de Crédito 
Imobiliário fracionária e/ou integral, conforme o caso (“CCI”), emitida pelas respectivas 
Cedentes. Todos os referidos créditos deverão contar com uma obrigação de recompra 
das Cedentes até que se implementem condições de liberação da Recompra Compul-
sória. Os créditos cedidos, descontados ao seu valor presente, são classificados na 
rubrica "Cessão de Créditos". A totalidade dos créditos cedidos pela Companhia e suas 
contraladas estão coobrigados.
  Saldo das Operações em 31 Dezembro 2016
      Controladora       Consolidado
Data da Operação  2016 2015 2016 2015
14/11/2012  15.669 24.405 20.029 29.740
01/12/2016  12.245 - 13.802 -
22/12/2016  7.443 - 45.690 -
Total Circuritizadas  35.357 24.405 79.521 29.740
Circulante  19.984 15.320 35.025 18.114
Não circulante  15.373 9.085 44.496 11.626
A avaliação para provisão de devedores duvidosos foi efetuada de acordo com as praticas 
contabeis descritas na Nota 2.2.18. Em 31 de dezembro de 2016 a companhia não iden-
tificou perdas futuras na realização do contas a receber.
5.2 Outros créditos      Controladora       Consolidado
  2016 2015 2016 2015
Adiantamento sócios incorporadoradores  17.806 17.171 35.536 29.522
Despesas e juros antecipados  2.113 4.153 21.428 17.405
Mútuo  - - 9.120 -
Depósito judicial  4.223 2.980 7.779 4.256
Impostos a recuperar  2.412 4.402 6.415 8.160
Outros reálizaveis  8.854 4.677 13.990 9.949
  35.408 33.383 94.268 69.292
Circulante  24.359 25.173 63.146 55.603
Não circulante  11.049 8.210 31.122 13.689
6. Lotes a comercializar      Controladora       Consolidado
  2016 2015 2016 2015
Terrenos  90.862 87.741 151.248 120.936
Lotes em desenvolvimento  57.018 54.539 184.182 194.137
Lotes concluídos  97.020 76.651 359.890 336.633
  244.900 218.931 695.320 651.706
Circulante  159.157 146.096 556.864 550.047
Não circulante  85.743 72.835 138.456 101.659
Conforme mencionado na Nota 8, o saldo de encargos financeiros consolidados capita-
lizados em 31 de dezembro de 2016 é de R$42.693 (R$33.041 em 2015). A avaliação 
do valor recuperável foi efetuada de acordo com as praticas contábeis descritas na Nota 
2.2.7. Em 31 de dezembro de 2016, a companhia não identificou perdas futuras na rea-
lização dos estoques. 

...continuação

7. Investimentos em controladas e controladas em conjunto: As principais informações integrais das participações societárias mantidas estão resumidas a seguir:
          Patrimônio líquido         Controladora      Consolidado      Controladora     Consolidado
    Total do Total do      e adiatamento para    Lucro (prejuízo)         Equivalência     Equivalência
  Participação - %  ativo passivo   futuro aumento de capital      do exercício     Investimentos    Investimentos      patrimonial      patrimonial
Investimentos em controladas e controladas em conjunto  2016 2015 2016 2016 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Alphaville Manaus Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 100% 114.377 23.620 90.757 65.180 21.483 14.173 90.757 65.180 - - 21.483 14.173 - -
Alphaville Campo Grande Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 100% 92.722 21.972 70.750 75.735 5.484 28.669 70.750 75.735 - - 5.484 28.669 - -
Alphaville Ribeirão Preto Empreendimentos Imobiliários S.A.  100% 100% 76.522 8.086 68.436 78.743 226 8.704 68.436 78.743 - - 226 8.704 - -
Terras Alphaville Sergipe Desenvolvimento, Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 100% 67.129 6.609 60.520 60.891 5.025 20.555 60.520 60.891 - - 5.025 20.555 - -
Alphaville Juiz de Fora Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 100% 60.242 3.959 56.283 71.033 1.073 9.414 56.283 71.033 - - 1.073 9.414 - -
Alphaville Pernambuco 02 Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 100% 65.474 11.014 54.460 45.885 1.351 (3.981) 54.460 45.885 - - 1.351 (3.981) - -
Terras Alphaville Vitória da Conquista Empreendimentos Imobiliários Ltda  100% 100% 60.123 6.152 53.971 54.307 (525) 9.805 53.971 54.307 - - (525) 9.805 - -
Alphaville Jundiaí Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 100% 85.344 31.414 53.930 13.506 16.011 22.719 53.930 13.506 - - 16.011 22.719 - -
Alphaville Ceará Empreendimentos Imobiliários SPE 001 S.A.  100% 100% 65.931 12.476 53.455 17.915 27.236 34.821 53.455 17.915 - - 27.236 34.821 - -
Alphaville Paraiba Empreendimentos Imobiliários Ltda  100% 100% 58.471 7.230 51.241 40.560 7.739 15.870 51.241 40.560 - - 7.739 15.870 - -
Alphaville Litoral Norte 3 Empreendimentos Imobiliários Ltda  100% 100% 59.561 9.293 50.268 26.964 6.487 16.468 50.268 26.964 - - 6.487 16.468 - -
Terras Alpha SPE Senador Canedo Empreendimentos Imobiliários Ltda  100% 100% 64.695 17.379 47.316 13.406 33.223 24.070 47.316 13.406 - - 33.223 24.070 - -
Terras Alphaville Teresina Empreendimentos Imobiliários Ltda  100% 100% 56.119 8.922 47.197 53.647 2.050 11.786 47.197 53.647 - - 2.050 11.786 - -
Alphaville Belém Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 100% 48.476 8.035 40.441 41.842 (5.059) 825 40.423 41.824 - - (5.059) 825 - -
Alphaville Vitória Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 100% 53.287 14.908 38.379 54.522 (45) 3.556 38.379 54.522 - - (45) 1.857 - -
Terras Alphaville Cabo Frio Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 100% 43.641 5.342 38.299 36.732 5.525 21.229 38.299 36.732 - - 5.525 21.229 - -
Terras Alphaville SPE Rio Branco Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 100% 51.134 13.096 38.038 15.271 13.991 9.517 38.038 15.271 - - 13.991 9.517 - -
Alphaville Ceará Empreend. Imobiliários SPE 003 Ltda.  100% 100% 48.189 11.631 36.558 7.600 32.805 8.915 36.558 7.600 - - 32.805 8.915 - -
Alphaville Pelotas Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 100% 37.645 2.205 35.440 32.768 2.426 1.390 35.440 32.768 - - 2.426 1.390 - -
Alphaville São José dos Campos Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 100% 47.059 13.626 33.433 50.127 (6.023) (128) 33.433 50.127 - - (6.023) (128) - -
Terras Alphaville SPE Rio Doce Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 100% 39.299 6.508 32.791 13.202 2.885 2.734 32.791 13.202 - - 2.885 2.734 - -
SPE 21 Linhares Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 100% 37.181 4.939 32.242 30.109 782 7.797 32.242 30.109 - - 782 7.797 - -
Alphaville Belo Horizonte Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 100% 47.494 15.596 31.898 32.971 538 (2.957) 31.898 32.971 - - 538 (2.957) - -
Terras Alphaville Dourados Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 100% 35.329 3.916 31.414 31.933 (4.817) 7.818 31.414 31.933 - - (4.817) 7.818 - -
Alphaville Ceará Empreendimentos Imobiliários SPE 002 Ltda.  100% 100% 42.170 10.886 31.284 10.686 20.901 15.494 31.284 10.686 - - 20.901 15.494 - -
Ajuste OCPC01 - juros capitalizados (a)    - - - - - - 24.309 21.151 - - 3.162 5.090 - -
Outros (b)    779.313 223.589 555.725 560.352 85.880 162.455 377.259 398.433 43.407 35.974 59.501 126.892 5.230 4.420
Ágio na aquisição de controladas (c)    - - - - - - 13.330 13.330 - - - - - -
Total investimentos    2.236.927 502.403 1.734.526 1.535.887 276.652 451.718 1.593.681 1.408.431 43.407 35.974 253.435 419.546 5.230 4.420

Provisão para passivo a descoberto
Terras Alpha Camaçari 3 Empreendimentos ImobiliáriosLtda.  100% 0% 4.609 7.016 (2.406) (1.137) (3.222) (1.138) (2.408) (1.137) - - (3.224) (1.138) - -
Alphaville Teresina 2 SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 100% 3.488 5.317 (1.829) (2) (2.828) (3) (1.829) (2) - - (2.828) (3) - -
Alphaville Praia do Paiva Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 100% 2.262 3.832 (1.570) (1.569) - (252) (1.570) (1.569) - - - (252) - -
Alphaville Rio das Ostras Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 0% 10.343 11.896 (1.553) 11.744 (1.563) 687 (1.553) 11.744 - - (1.563) 266 - -
Dias Branco Empreendimentos SPE 005 S.A.  100% 0% 2.000 3.303 (1.303) - (1.339) - (1.303) - - - (1.339) - - -
Alphaville SPE 46 Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 0% 2.801 3.194 (393) 1 (2.954) - (393) 1 - - (2.954) - - -
Terras Alphaville Maranhão Empreendimentos Imobiliários Ltda  100% 100% 53 442 (389) (389) - 17 (389) (389) - - - 17 - -
Alphaville Caruaru Empreendimentos Imobiliários Ltda.  70% 70% 748 1.263 (515) (437) (78) (621) (361) (306) - - (55) (435) - -
Alphaville Londrina Ltda.  100% 100% 75 237 (162) 36 (198) 12 (162) 36 - - (198) 12 - -
Alphaville Golf Empreendimentos Imobiliários Ltda.  67% 67% - 58 (58) (58) - - (39) (39) - - - - - -
Outros    73 96 (23) (12.594) (19) (2.271) (23) (12.594) - - (19) (1.985) - -
Total provisão para passivo descoberto    26.452 36.654 (10.201) (4.405) (12.201) (3.569) (10.030) (4.255) - - (12.180) (3.518) - -
Total equivalência patrimonial              241.255 416.028 5.230 4.420

(a) Encargos não apropriados ao resultado das controladas, conforme requerido pelo parágrafo 6 do OCPC01. (b) Montante obtido da soma de investimentos em controladas abaixo de R$32.000 e coligadas abaixo de R$3.000. (c) Ágio na aquisição de 25% da participação 
da SPE Reserva Santa Clara, pela mais valia do terreno, o qual em testes efetuados pela companhia não há indícios de perda de realização.

a) Movimentação dos investimentos  Controladora Consolidado

Saldo inicial em 31 de dezembro de 2015  1.408.431 35.974

Equivalência patrimonial  241.255 5.230

Integralização de capital  120.445 4.845

Adiantamento para futuro aumento de capital  135.373 127

Dividendos a receber  (319.536) (2.769)

Usufruto de ações (dividendos pagos) (Nota 11)  (3.700) -

Reclassificação provisão para passivo a descoberto  11.367 -

Outros Investimentos  46 -

Saldo em 31 de dezembro de 2016  1.593.681 43.407

8. Empréstimos e financiamentos     Controladora  Consolidado
Tipo de operação  Vencimentos Taxa de juros ao ano 2016 2015 2016 2015
Cédula de crédito bancário (a)  Mar/17 a Out/23 CDI+0,82% a CDI+5,50% IGP-DI+9,75% IPCA+8,38% 303.658 487.917 303.658 487.917
Nota Promissória  Mar/17 a Dez/18 CDI+2,99% 23.706 30.290 23.706 30.290
    327.364 518.207 327.364 518.207
Parcela circulante    327.364 231.674 327.364 231.674
Parcela não circulante    - 286.533 - 286.533
(a) Corresponde às linhas de financiamento junto a instituições financeiras para a captação de recursos necessários ao desenvolvimento dos empreendimentos. Em 04 de Agosto 
de 2015, a companhia captou através de Cédula de Crédito Bancário (CCB) no montante de R$50.000 com prazo de 60 meses sendo garantido pela cessão fiduciária de recebíveis 
imobiliários selecionados e com a finalidade de prover recursos para a construção de empreendimentos imobiliários. Em 12 de novembro de 2015, a companhia captou através de 
2 (duas) Cédulas de Crédito Bancário (CCB), sendo a primeira (Série 1) no montante de R$150.000 para a liquidação da nota promissória emitida em 22 de novembro de 2015, e a 
segunda (Série 2) no montante de R$100.000, ambas com o prazo de 48 meses sendo garantido pela Cessão Fiduciária de Recebíveis Imobiliários e com a finalidade de prover re-
cursos para a construção de empreendimentos Imobiliários. A CCB foi objeto de cessão à companhia securitizadora que emitiu Certificado de Recebíveis Imobiliário (CRI), o qual teve 
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sua distribuição pública com esforços restritos encerrada nesta data. Em 09 de Dezembro 
de 2015, a companhia realizou a emissão e oferta de notas promissórias totalizando 
R$30.000, com o prazo total de 36 meses sendo garantido pela cessão fiduciária de rece-
bíveis imobiliários e com a finalidade de prover recursos para a construção de empreendi-
mentos imobiliários. As notas promissórias são emitidas pela companhia no âmbito da 3º 
emissão de 12 (doze) notas promissórias comerciais, com o valor unitário de R$2.500 na 
data da emissão, nos termos da Instrução CVM nº 134 e das demais disposições legais e 
regulamentares aplicáveis. Em 08 de Novembro de 2016, a companhia captou através de 
Cédula de Crédito Bancário (CCB) no montante de R$30.000 com prazo de 180 dias sem 
constituição de garantia (CCB Clean). Em 25 de Novembro de 2016, a companhia captou 
através de Cédula de Crédito Bancário (CCB) no montante de R$12.000 com prazo de 
365 dias sem constituição de garantia (CCB Clean). A companhia está sujeita a índices e 
limites de adimplência ("covenants"), sendo: (i) limitações ao nível de endividamento total, 
e (ii) a manutenção de índice de dívida líquida, conforme descritos a seguir:
   Controladora e Consolidado
  2016 2015
Total de contas a receber mais estoques de unidades 
 concluídas devem ser maior que 1,3 vezes a dívida 
 líquida mais obrigações por compra de imóveis 
 mais custos e despesas a apropriar.  2,10 1,95
Razão entre dívida líquida e EBITDA deverá ser 
 sempre inferior a 3,8  4,72 2,78
Razão entre dívida líquida e EBITDA deverá ser 
 sempre inferior a 3,5  4,34 2,78
Razão entre contas a receber e dívida líquida deverá 
 ser sempre superior a 1,1.  1,94 2,32
Razão entre dívida líquida e patrimônio líquido deverá 
 ser sempre inferior a 1,6.  1,58 1,4
Os empréstimos tiveram os montantes de longo prazo reclassificados para curto prazo 
exclusivamente em atendimento ao CPC 26 - item 74 pois apesar de não ter atingido o in-
dice financeiro não há qualquer declaração de vencimento antecipado das citadas dívidas 
que desse causa a tal reclassificação. Adicionalmente, ocorreram eventos subsequentes 
relevantes que impactam positivamente a posição financeira da Companhia, descritos na 
Nota 24. As parcelas circulantes e não circulantes têm o seguinte vencimento:
      Controladora       Consolidado
  2016 2015 2016 2015
2016  - 231.904 - 231.904
2017  327.364 123.277 327.364 123.277
2018  - 81.238 - 81.238
2019 em diante  - 81.788 - 81.788
Total  327.364 518.207 327.364 518.207
As despesas financeiras de empréstimos são capitalizadas ao custo de empreendimen-
tos em andamento e terrenos com prospecção de lançamento, de acordo com a utilização 
dos recursos, e apropriadas ao resultado de acordo com o critério adotado para o reco-
nhecimento de receitas, conforme abaixo demonstrado. A taxa de capitalização utilizada 
na determinação do montante dos custos de empréstimos elegível à capitalização foi de 
16,20% em 31 de dezembro de 2016 (17,02% em 31 de dezembro 2015).
      Consolidado
  2016 2015
Despesas financeiras  229.233 176.059
Encargos financeiros capitalizados  (27.316) (27.466)
Encargos financeiros líquidos (Nota 21)  201.917 148.593
Encargos financeiros incluídos na rubrica lotes a comercializar
Saldo inicial  33.041 24.671
Encargos financeiros capitalizados  27.316 27.466
Encargos apropriados ao resultado  (17.664) (19.096)
Saldo final (Nota 6)  42.693 33.041
9. Debêntures        Controladora e
         Consolidado
  Principal  Vencimento  2015
Emissões   - R$ Remuneração anual 2016 final
Primeira emissão  800.000 CDI+2,29% Dezembro
    de 2021 765.006 807.410
Segunda emissão  350.000 IGPM+14,00% Maio de 2020 388.745 -
     1.153.751 807.410
Parcela circulante     765.006 87.410
Parcela não circulante     388.745 720.000
As parcelas circulantes e não circulantes têm os seguintes vencimentos:
          Controladora e Consolidado
Vencimento  2016 2015
2016  - 87.410
2017  765.006 144.000
2018  - 144.000
2019 e depois  388.745 432.000
  1.153.751 807.410
Em 9 de setembro de 2013, a companhia obteve aprovação para a distribuição pública 
com esforços restritos de colocação da 1ª Emissão de debêntures simples, não conver-
síveis em ações, em série única, com garantia real e prazo de vencimento de oito anos e 
no valor total de até R$800.000, garantida pela cessão fiduciária de recebíveis imobiliá-
rios selecionados originários da companhia e suas controladas. Em 09 de dezembro de 
2013 foi integralizado o montante R$500.000, em 17 de julho de 2014, foi integralizado 
R$150.000 e, em 19 de março de 2015, foi integralizado R$150.000. A escritura conta 
com cláusulas que restringem a habilidade da companhia na tomada de algumas ações, 
e pode requerer o vencimento antecipado em caso de descumprimento destas cláusulas. 
Os índices e os montantes mínimos e máximos requeridos por essas cláusulas restritivas 
em 31 de dezembro de 2016 estão apresentados a seguir:
  2016 2015
Primeira emissão
Razão entre dívida líquida e EBITDA deverá ser sempre 
 igual ou inferior a 3,8  4,72 2,86
Razão entre total de recebíveis e dívida líquida deverá 
 ser igual ou superior a 1,1  1,94 2,25
A primeira emissão de Debêntures teve o montante de longo prazo reclassificado para 
curto prazo exclusivamente em atendimento ao CPC 26 - item 74. Pois apesar de não 
ter atingido o indice financeiro não há qualquer declaração de vencimento antecipado 
que desse causa a tal reclassificação. Adicionalmente, ocorreram eventos subsequentes 
relevantes que impactam positivamente a posição financeira da Companhia, descritos 
na Nota 24. Em 9 de maio de 2016, a companhia obteve aprovação para a distribuição 
privada da 2ª Emissão de debêntures, conversíveis em ações ordinárias, em série única, 
sem garantia real e prazo de vencimento de quatro anos no valor total de até R$350.000. 
Em 10 de maio de 2016 foi integralizado o montante R$250.000 e em 16 de agosto de 
2016, foi integralizado R$106.393, valor atualizado monetariamente conforme descrito na 
escritura de emissão. A escritura de emissão não estabele índices financeiros restritivos 
à Companhia ("Covenants").
10. Obrigações por compra de imóveis e adiantamentos de clientes
      Controladora       Consolidado
  2016 2015 2016 2015
Obrigações por compra de imóveis  - 503 8.490 14.054
Adiantamentos de clientes  58 935 28.528 14.840
  58 1.438 37.018 28.894
Circulante  58 1.438 37.018 23.366
Não circulante  - - - 5.528
As obrigações são, substancialmente, atualizadas pela variação do Índice Geral de Pre-
ços do Mercado - IGP-M.
11. Obrigações com investidores
      Controladora       Consolidado
  2016 2015 2016 2015
Obrigações com investidores  - 1.270 - 1.270
Usufruto de ações  913 3.728 913 3.728
  913 4.998 913 4.998
Parcela circulante  913 4.085 913 4.085
Parcela não circulante  - 913 - 913
As parcelas circulantes e não circulantes têm o seguinte vencimento:
      Controladora       Consolidado
  2016 2015 2016 2015
2016  - 4.085 - 4.085
2017  913 913 913 913
Total  913 4.998 913 4.998
Como parte do processo da operação de captação por meio de emissão de Cédulas de 
Crédito Bancário - CCB, em 2011, a companhia celebrou instrumento particular de cons-
tituição de usufruto oneroso sobre 100% das ações preferenciais da Alphaville Ribeirão 
Preto Empreendimentos Imobiliários S.A. pelo prazo de 6 (seis) anos, com vencimento 
em 2017, e captação de R$35.000, registrados com base no custo amortizado por meio 
da taxa efetiva da transação. Em 31 de dezembro de 2016, o montante total de dividendos 
pagos aos sócios detentores das ações preferenciais foi de R$3.700 (Nota 7(i)a). 12. Pro-
visões para demandas judiciais: A companhia e suas controladas são parte em ações 
judiciais e processos administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, 
decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões tributárias, trabalhis-
tas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base em informações de 
seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações 
trabalhistas, com base na experiência anterior referente às quantias reivindicadas, cons-
tituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as perdas estimadas com 
as ações em curso. A companhia não espera reembolsos em conexão com o resultado 
desses processos. Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, as 
movimentações na provisão estão sumarizadas a seguir:
     Total
  Processos Processos Processos conso-
  cíveis tributários trabalhistas lidado
Saldo em 31 de dezembro de 2014  2.289 1.731 1.619 5.639
Complemento de provisão  4.028 11 35 4.074
Pagamento ou realização de provisão  (969) (1.613) (35) (2.617)
Saldo em 31 de dezembro de 2015  5.348 129 1.619 7.096
Complemento de provisão  3.383 1 455 3.839
Pagamento ou realização de provisão  (2.058) - (51) (2.109)
Saldo em 31 de dezembro de 2016  6.673 130 2.023 8.826
Parcela não circulante  6.673 130 2.023 8.826
Processos cíveis, tributários e trabalhistas: A companhia e suas controladas são partes 
em outros processos trabalhistas, tributários e cíveis decorrentes do curso normal dos 
seus negócios, os quais, na opinião da Administração e de seus assessores legais, pos-
suem expectativa de perda classificada como possível, sendo que, nenhuma provisão foi 
constituída para fazer face de desfechos desfavoráveis dos mesmos. O montante desses 
processos, em 31 de dezembro de 2016, é de R$309.570 (R$200.260 em 2015), confor-
me descritos abaixo:  2016 2015
Processos cíveis  263.128 166.584
Processos tributários  12.625 12.524
Processos trabalhistas  33.817 21.152
  309.570 200.260
O saldo de depósitos judiciais da companhia e de suas controladas, em 31 de dezembro 
de 2016, correspondeu a R$7.779 (R$4.256 em 2015) registrados na rubrica de outros 
créditos no ativo não circulante. ii) Risco ambiental: Há uma diversidade de legislação am-
biental nas esferas federal, estadual e municipal. Estas leis ambientais podem resultar em 
atrasos para a companhia na adequação da conformidade e outros custos, e impedir ou 
restringir empreendimentos. Antes do acordo de parceria de um loteamento, a companhia 
efetua a análise de todos os assuntos ambientais necessários e aplicáveis, incluindo a 
possível existência de materiais perigosos ou tóxicos, substância residual, árvores, ve-
getação e a proximidade de um terreno para áreas de preservação permanente. Assim, 
antes do lançamento de um loteamento, a companhia obtém todas as aprovações gover-
namentais e incluindo licenças ambientais. Adicionalmente, a legislação ambiental esta-
belece sanções criminais, cíveis e administrativas para indivíduos e entidades legais para 
atividades consideradas como infrações ou delitos ambientais. As penalidades incluem 
suspensão das atividades de desenvolvimento, perdas de benefícios fiscais, reclusão e 
multa. Os processos em discussão pela companhia na esfera cível estão classificados 

pelos assessores jurídicos com probabilidade de perda possível. iii) Obrigações relacio-
nadas com a conclusão dos loteamentos: A companhia e suas controladas comprome-
tem-se a entregar unidades imobiliárias por construir em troca de terrenos adquiridos. 
A companhia também assume o compromisso de concluir as unidades vendidas, assim 
como atender às leis que regem o setor da construção civil, incluindo a obtenção de 
licenças das autoridades competentes e prazos para início e entrega dos empreendimen-
tos sujeita a penalidades legais e contratuais. A companhia mantém compromissos com 
terceiros (parceiros) e sócios nos empreendimentos em conjunto: • Contratos de parceria 
com proprietários de terrenos, o qual será sócio ou parceiro imobiliário; • Compromisso 
com fornecedores os quais estão sendo contratados, ou com terceiros quaisquer no pré-
-lançamento ou avaliação do negócio. A companhia, em 31 de dezembro de 2016, por 
meio de suas controladas possui obrigações de longo prazo no montante de R$18.991 
(R$32,179 em 2015), relacionados com o fornecimento de serviços e de matéria-prima 
utilizada no desenvolvimento dos empreendimentos imobiliários. A companhia possui 
contrato de aluguel para o imóvel onde se situa suas instalações, sendo o custo mensal 
de R$465 reajustado anualmente pela variação do IGPM-FGV. 13. Imposto de renda e 
contribuição social: a) Imposto de renda e contribuição social corrente: A reconciliação 
da taxa efetiva da alíquota nominal para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 
e de 2015, é como segue:
       Consolidado
  2016 2015
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social e 
 das participações estatutárias  (90.820) 201.870
Imposto de renda calculado à alíquota nominal - 34%  30.879 (68.636)
Efeito líquido das controladas tributadas pelo lucro presumido  64.552 120.348
Plano de opções de ações  (6.140) (17)
Diferenças permanentes  2.251 (3.543)
Encargos sobre obrigações com investidores  (246) (470)
Resultado com equivalência  1.778 1.503
Créditos tributários não reconhecidos  (109.232) (89.999)
  (16.158) (40.814)
Despesas de imposto de renda e contribuição social corrente  (24.468) (36.375)
Despesas de imposto de renda e contribuição social diferido  8.310 (4.439)

b) Imposto de renda e contribuição social diferido: O imposto de renda e a contribuição 
social diferidos tem a seguinte origem:
      Controladora      Consolidado
  2016 2015 2016 2015
Diferenças temporárias
Tributação de receita entre regimes 
 de caixa e competência  (50.545) (57.551) (50.545) (57.551)
Diferenças temporárias - 
 PIS e COFINS diferido  4.005 4.592 4.005 4.592
Provisões para demandas judiciais  3.001 2.413 3.001 2.413
Ajuste a Valor Presente (AVP)  13.222 14.081 13.222 14.081
Demais provisões  12.616 6.892 12.616 6.892
  (17.701) (29.573) (17.701) (29.573)
Crédito tributário
Prejuízos fiscais e bases negativas de 
 imposto de renda e contribuição social  321.017 215.347 321.017 215.347
Créditos tributários não reconhecidos (*)  (315.707) (206.475) (315.707) (206.475)
  5.310 8.872 5.310 8.872
  (12.391) (20.701) (12.391) (20.701)
* Os créditos tributários são reconhecidos até o limite de 30% da base tributável confor-
me a legislação do Imposto de Renda, na extensão que sejam consideradas realizadas 
conforme Nota 2.2. 14. Patrimônio líquido: (i) Capital social: O capital social subscrito e 
integralizado em 31 de dezembro de 2016 é de R$433.248 (R$291.287 em 2015) e está 
representado por 117.811.029 ações, sendo 115.347.000 ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal e 2.464.029 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, mantidas 
em tesouraria no montante de R$23.185. O Conselho de Administração da companhia 
está autorizado a deliberar a emissão de ações ordinárias, dentro do limite do capital au-
torizado, independentemente de reforma estatutária. Em 08 de abril de 2016, foi aprovado 
pela Reunião do Conselho da Administração, o aumento no capital social da companhia 
no montante de R$141.961, sem emissão de novas ações.

A mutação do número de ações é conforme segue:             Ações - em milhares
    Ordinárias  Preferenciais
  Capital social R$ mil Nominativas Em tesouraria Nominativas Em tesouraria Total
31 de dezembro de 2014  290.447 115.347 2.163 - - 117.510
Exercício de opção de compra de ações  840 301 - - - 301
Recompra de ações  - (288) 288 - - -
31 de dezembro de 2015  291.287 115.360 2.451 - - 117.811
Aumento capital social sem emissão de ações  141.961 - - - - -
Recompra de ações  - (13) 13 - - -
31 de dezembro de 2016  433.248 115.347 2.464 - - 117.811
(ii) Destinação dos Resultados: • Reserva legal: A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício, e não poderá exceder a 20% do capital 
social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital. • Dividendos propostos e 
distribuídos Em 08 de abril de 2016, a Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária deliberou a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, no 
valor de R$148.144 na seguinte forma: • R$7.407 para Reserva Legal; • R$1.407 foi declarado a título de dividendo mínimo obrigatório; • R$139.330 foi retido, conforme orçamento 
de capital elaborado pela administração, ora aprovado pelos acionistas. Conforme a Ata Reunião do Conselho de 30 novembro de 2016 foi deliberado e pago dividendos aos acio-
nistas no montante de R$ 26.232, sendo R$23.600 à reserva de lucros, R$1.407 do lucro do exercício de 2015 e R$1.225 do lucro do exercício de 2014. Face o prejuizo no exercicio 
não há proposição de dividendos em 31 de dezembro 2016. 15. Instrumentos financeiros: A companhia e suas controladas mantêm operações com instrumentos financeiros com 
o objetivo de proteção a volatilidade de índices de preços e juros, sendo a administração desses instrumentos efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos 
visando liquidez, rentabilidade e segurança. A companhia e suas controladas não efetuam aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. 
As operações da companhia e das suas controladas estão sujeitas aos fatores de riscos abaixo descritos: (i) Considerações sobre riscos: a) Risco de crédito: A companhia e suas 
controladas restringem a exposição a riscos de crédito associados a caixa e equivalentes de caixa, efetuando seus investimentos em instituições financeiras avaliadas como de 
primeira linha e com remuneração em títulos de curto prazo. Com relação às contas a receber, a companhia restringe a sua exposição a riscos de crédito por meio de vendas para 
uma base ampla de clientes e de análises de crédito contínua. Adicionalmente, inexistem históricos relevantes de perdas em face da existência de garantia real de recuperação de 
seus produtos nos casos de inadimplência durante o período de construção. Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, não havia concentração de risco de crédito relevante associado a 
clientes. b) Instrumentos financeiros derivativos: A companhia mantém instrumentos derivativos (swap) com o objetivo de mitigar o risco de sua exposição à volatilidade de índices e 
juros, reconhecidos por seu valor justo diretamente no resultado do exercício. De acordo com suas políticas de tesouraria, a companhia não possui ou emite instrumentos financeiros 
derivativos para fins outros que não os de proteção. Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a companhia possuía contratos de instrumentos derivativos para proteção na oscilação de 
taxa de juros, com vencimento final em março de 2017. Os contratos de derivativos são como segue:
Contratos de troca de taxas  Valor Indexador original -  "Swap" - 
"swap" (Pré para CDI)  nominal Ponta Ativa Ponta Passiva Início Fim 2016 2015
Banco Votorantim S.A.  45.000 Pré 14,7577% CDI 2,41% 30/09/2015 31/03/2016 - (484)
Banco Votorantim S.A.  22.500 Pré 10,7711% CDI 0,31% 31/03/2016 30/09/2016 - (548)
Banco Votorantim S.A.  22.500 Pré 17,2387% CDI 2,41% 30/09/2016 30/03/2017 (112) (204)
       (112) (1.236)
     Circulante  (112) (1.032)
     Não circulante  - (204)
c) Risco de taxa de juros: Decorre da possibilidade de a companhia e as suas controladas sofrerem ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre 
seus ativos e passivos financeiros. Visando à mitigação desse tipo de risco, a companhia e suas controladas buscam diversificar a captação de recursos em termos de taxas prefixa-
das ou pós-fixadas. As taxas de juros sobre empréstimo estão mencionadas na Nota 8. As taxas de juros contratadas sobre aplicações financeiras estão mencionadas na Nota 4. d) 
Risco de liquidez: O risco de liquidez consiste na eventualidade da companhia e suas controladas não dispor de recursos suficientes para cumprir com seus compromissos em função 
dos prazos de liquidação de seus direitos e obrigações. Para mitigar os riscos de liquidez e a otimização do custo médio ponderado do capital, a companhia monitora permanente-
mente seu nível de endividamento de acordo com os padrões de mercado e o cumprimento de índices (covenants) previstos em contratos de empréstimos de modo a garantir que 
a geração operacional de caixa e a captação prévia de recursos, quando necessária, sejam suficientes para a manutenção do seu cronograma de compromissos. Adicionalmente, 
o saldo de empréstimos e debentures de 1 a 5 anos foram reclassificados para o curto prazo no montante de R$163.101 e R$608.000, respectivamente conforme Nota 8 e 9 e os 
vencimentos originais dos instrumentos financeiros empréstimos e financiamentos, fornecedores e obrigações com investidores são como segue:
Controladora:
Em 31 de dezembro de 2016  Menos de 1 ano 1 a 3 anos 4 a 5 anos Mais que 5 anos Total
Aplicações Financeiras (Nota 4.2)  5.056 - - - 5.056
Contas a receber (Nota 5)  67.970 66.666 43.657 75.593 253.886
Empréstimos e financiamentos (Nota 8)  (164.263) (150.298) (12.803) - (327.364)
Debêntures (Nota 9)  (157.006) (304.000) (540.745) (152.000) (1.153.751)
Fornecedores  (20.062) - - - (20.062)
Obrigações com investidores (Nota 11)  (913) - - - (913)
Efeito líquido  (269.218) (387.632) (509.891) (76.407) (1.243.148)
Em 31 de dezembro de 2015  Menos de 1 ano 1 a 3 anos 4 a 5 anos Mais que 5 anos Total
Aplicações Financeiras (Nota 4.2)  37.274 - - - 37.274
Contas a receber (Nota 5)  82.233 84.922 55.312 71.796 294.263
Empréstimos e financiamentos (Nota 8)  (231.674) (204.401) (75.610) (6.522) (518.207)
Debentures (Nota 9)  (87.410) (288.000) (288.000) (144.000) (807.410)
Fornecedores  (23.183) - - - (23.183)
Obrigações com investidores (Nota 11)  (4.085) (913) - - (4.998)
Efeito líquido  (226.845) (408.392) (308.298) (78.726) (1.022.261)
Consolidado:
Em 31 de dezembro de 2016  Menos de 1 ano 1 a 3 anos 4 a 5 anos Mais que 5 anos Total
Aplicações Financeiras (Nota 4.2)  17.453 - - - 17.453
Contas a receber (Nota 5)  411.021 432.565 287.522 409.733 1.540.841
Empréstimos e financiamentos (Nota 8)  (164.263) (150.298) (12.803) - (327.364)
Debêntures (Nota 9)  (157.006) (304.000) (540.745) (152.000) (1.153.751)
Fornecedores  (94.491) - - - (94.491)
Obrigações com investidores (Nota 11)  (913) - - - (913)
Efeito líquido  11.801 (21.733) (266.026) 257.733 (18.225)
Em 31 de dezembro de 2015  Menos de 1 ano 1 a 3 anos 4 a 5 anos Mais que 5 anos Total
Aplicações Financeiras (Nota 4.2)  68.051 - - - 68.051
Contas a receber (Nota 5)  409.113 451.772 284.989 347.269 1.493.143
Empréstimos e financiamentos (Nota 8)  (231.674) (204.401) (75.610) (6.522) (518.207)
Debentures (Nota 9)  (87.410) (288.000) (288.000) (144.000) (807.410)
Fornecedores  (119.728) - - - (119.728)
Obrigações com investidores (Nota 11)  (4.085) (913) - - (4.998)
Efeito líquido  34.267 (41.542) (78.621) 196.747 110.851
e) Hierarquia de valor justo: A companhia utiliza a seguinte hierarquia para determinar e divulgar o valor justo de instrumentos financeiros pela técnica de avaliação: Nível 1: preços 
negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos ou passivos; Nível 2: inputs diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no Nível 1 que são 
observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente (derivados dos preços); e Nível 3: inputs para o ativo ou passivo que não são baseados em variáveis 
observáveis de mercado (inputs não observáveis). Segue abaixo o nível de hierarquia do valor justo para os instrumentos financeiros passivos mensurados a valor justo através do 
resultado da companhia apresentados nas demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e de 2015.
    Controladora   Consolidado
      Hierarquia de valor justo - 2016
Ativos e Passivos Financeiros  Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 1 Nível 2 Nível 3
Aplicações Financeiras (Nota 4.2)  5.056 - - 17.453 - -
Instrumentos financeiros derivativos (Nota 15.b)  - 112 - - 112 -
    Controladora   Consolidado
      Hierarquia de valor justo - 2015
Ativos e Passivos Financeiros  Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 1 Nível 2 Nível 3
Aplicações Financeiras (Nota 4.2)  37.274 - - 68.051 - -
Instrumentos financeiros derivativos (Nota 15.b)  - 1.236 - - 1.236 -
No decorrer dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, não houve trans-
ferências entre avaliações de valor justo nível 1 e nível 2 nem transferências entre avalia-
ções de valor justo nível 3 e nível 2. (ii) Valor justo dos instrumentos financeiros: a) Cálculo 
do valor justo: Os seguintes valores justos estimados foram determinados usando as 
informações de mercado disponíveis e metodologias apropriadas de avaliação. Entretan-
to, um julgamento considerável é necessário para interpretar informações de mercado e 
estimar o valor justo. Assim, as estimativas aqui apresentadas não são necessariamente 
indicativas dos montantes que a companhia poderia realizar no mercado atual. O uso de 
diferentes premissas de mercado e/ou metodologias de estimativas podem ter um efeito 
significativo nos valores justos estimados. Os seguintes métodos e premissas seguintes 
foram usados para estimar o valor justo para cada classe dos instrumentos financeiros 
para os quais a estimativa de valores é praticável: (i) Os valores caixa e equivalentes de 
caixa, aplicações financeiras, contas a receber e demais recebíveis e demais passivo 
circulante se aproximam de seu valor justo registrado nas demonstrações financeiras. (ii) 
O valor justo dos empréstimos bancários e outras dívidas financeiras é estimado atra-
vés dos fluxos de caixa futuro descontado utilizando taxas anualmente disponíveis para 
dívidas ou prazos semelhantes e remanescentes. Segue abaixo os valores contábeis e 
justos dos principais ativos e passivos e financeiros e 31 de dezembro de 2016 e de 2015:
        Controladora
   2016  2015
  Valor Valor Valor Valor
Ativos financeiros   contábil justo contábil justo
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4.1)  18.549 18.549 48.127 48.127
Aplicações financeiras (Nota 4.2)  5.056 5.056 37.274 37.274
Contas a receber (Nota 5.1)  253.886 253.886 294.263 294.263
Passivo financeiro
Empréstimos e financiamentos (Nota 8)  327.364 337.910 518.207 516.994
Debentures (Nota 9)  1.153.751 1.226.131 807.410 848.297
Instrumentos financeiros 
 derivativos (Nota 15 (i)(b))  112 112 1.236 1.236
Obrigações com investidores (Nota 11)  913 886 4.998 4.497
Fornecedores  20.062 20.062 23.183 23.183
         Consolidado
   2016  2015
  Valor Valor Valor Valor
Ativos financeiros  contábil justo contábil justo
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4.1)  153.683 153.683 182.951 182.951
Aplicações financeiras (Nota 4.2)  17.453 17.453 68.051 68.051
Contas a receber (Nota 5.1)  1.540.842 1.540.842 1.493.143 1.493.143
Passivo financeiro
Empréstimos e financiamentos (Nota 8)  327.364 337.910 518.207 516.994
Debêntures (Nota 9)  1.153.751 1.226.131 807.410 848.297
Instrumentos financeiros 
 derivativos (Nota 15 (i)(b))  112 112 1.236 1.236
Obrigações com investidores (Nota 11)  913 886 4.998 4.497
Fornecedores  94.491 94.491 119.728 119.728
b) Risco de aceleração de dívida: Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a companhia 
possuía contratos de empréstimos e financiamentos em vigor, com cláusulas restritivas 
(“covenants”), relacionadas à geração de caixa, índices de endividamento e outros. Essas 
cláusulas restritivas estão sendo renegociadas pela companhia (conforme descrito nas 
Notas 8 e 9) e não restringem a sua capacidade de condução normal de seus negó-
cios. c) Risco de mercado: A companhia dedica-se à incorporação, construção e venda 
de loteamentos. Além dos riscos que afetam de modo geral o mercado imobiliário, tais 
como interrupções de suprimentos e volatilidade do preço dos materiais e equipamentos 
de construção, mudanças na oferta e procura de empreendimentos em certas regiões, 

greves e regulamentos ambientais e de zoneamento, as atividades da companhia são 
especificamente afetadas pelos seguintes riscos: • A conjuntura econômica do Brasil, que 
pode prejudicar o crescimento do setor imobiliário como um todo, através da desacelera-
ção da economia, aumento dos juros, flutuação da moeda e instabilidade política, além 
de outros fatores. • Impedimento no futuro, em decorrência de nova regulamentação ou 
condições de mercado, de corrigir monetariamente os recebíveis, de acordo com certas 
taxas de inflação, conforme atualmente permitido, o que poderia tornar um projeto in-
viável financeira ou economicamente. • O grau de interesse dos compradores em novo 
projeto lançado ou o preço de venda por unidade, necessário para vender todas as unida-
des, pode ficar abaixo do esperado, fazendo com que o projeto se torne menos lucrativo 
do que o esperado. • Na hipótese de falência ou dificuldades financeiras significativas de 
uma grande companhia do setor imobiliário, o setor com um todo pode ser prejudicado, 
o que poderia causar uma redução da confiança dos clientes em outras companhias que 
atuam no setor. • Condições do mercado imobiliário local e regional, tais como excesso 
de oferta, escassez de terrenos em certas regiões ou aumento significativo do custo de 
aquisição de terrenos. • Risco de compradores terem uma percepção negativa quanto 
à segurança, conveniência e atratividade das propriedades da companhia, bem como 
à sua localização. • As margens de lucro da companhia podem ser afetadas em virtude 
de aumento dos custos operacionais, incluindo investimentos, prêmio de seguro, tribu-
tos imobiliários e tarifas públicas. • As oportunidades de incorporação podem diminuir. 
• A construção e venda de unidades dos empreendimentos podem não ser concluídas 
dentro do cronograma, acarretando o aumento dos custos de construção ou a rescisão 
dos contratos de venda. • Inadimplemento de pagamento após a entrega das unidades 
adquiridas a prazo. A companhia tem o direito de promover ação de cobrança, tendo por 
objetivo os valores devidos e/ou a retomada da unidade do comprador inadimplente, não 
podendo assegurar que será capaz de reaver o valor total do saldo devedor ou, uma 
vez retomado o imóvel, a sua venda em condições satisfatórias. • A queda do valor de 
mercado dos terrenos mantidos em estoque, antes da incorporação do empreendimento 
ao qual se destina, e a incapacidade de preservar as margens anteriormente projetadas 
para as respectivas incorporações. (iii) Gestão do capital social: O objetivo da gestão de 
capital da companhia é assegurar que se mantenha uma classificação de crédito forte 
perante as instituições e uma relação de capital ótima, a fim de suportar os negócios da 
companhia e maximizar o valor aos acionistas. A companhia controla sua estrutura de ca-
pital fazendo ajustes e adequando às condições econômicas atuais. Para manter ajustada 
esta estrutura, a companhia pode efetuar pagamento de dividendos, retorno de capital 
aos acionistas, captação de novos empréstimos. A companhia inclui dentro da estrutura 
de dívida líquida: empréstimos e obrigações com investidores menos disponibilidades 
(caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras):
      Controladora       Consolidado
  2016 2015 2016 2015
Empréstimos e financiamentos (Nota 8)  327.364 518.207 327.364 518.207
Debêntures (Nota 9)  1.153.751 807.410 1.153.751 807.410
Obrigações com investidores (Nota 11)  913 4.998 913 4.998
(-) Caixa e equivalentes de caixa e 
 aplicações financeiras (Nota 4.1 e 4.2)  (23.605) (85.401) (171.137) (251.002)
Dívida líquida  1.458.423 1.245.214 1.310.891 1.079.613
Patrimônio líquido  596.620 728.519 635.670 770.121
Patrimônio líquido e dívida líquida  2.055.043 1.973.733 1.946.561 1.849.734
(iv) Análise de sensibilidade: Segue abaixo quadro demonstrativo de análise de sensibi-
lidade dos instrumentos financeiros para um período de um ano, exceto pelos contratos 
de swap que são analisados até a data de seu vencimento, que descreve os riscos que 
podem gerar variações materiais no resultado da companhia a fim de apresentar 25% e 
50% de apreciação/depreciação na variável de risco considerada. Em 31 de dezembro 
de 2016, a companhia possui os seguintes instrumentos financeiros: a) Aplicações finan-
ceiras, empréstimos e financiamentos e instrumentos financeiros derivativos indexados 
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Aos  Conselheiros e Administradores da Alphaville Urbanismo S.A.. São Paulo - SP. 
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Al-
phaville Urbanismo S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, 
respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas 
e outras informações elucidativas. Opinião sobre as demonstrações financeiras indi-
viduais: Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais acima referidas 
apresentam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Alphaville Urbanismo 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. Opinião sobre as demonstrações finan-
ceiras consolidadas: Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas 
acima referidas apresentam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posi-
ção patrimonial e financeira consolidada da Alphaville Urbanismo S.A. em 31 de dezem-
bro de 2016, o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa 
consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo In-
ternational Accounting Standards Board (IASB) aplicáveis a entidades de incorporação 
imobiliária no Brasil e aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Base para opinião: Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Alphaville Urbanismo 
S.A. e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Códi-
go de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acor-
do com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Orientação OCPC 04 editada pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis: Conforme descrito na Nota 2.1, as demonstra-
ções financeiras individuais (controladora) e consolidadas foram preparadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As demonstrações financeiras consolida-
das preparadas de acordo com o IFRS aplicáveis a entidades de incorporação imobiliária 
consideram, adicionalmente, a Orientação OCPC 04 editada pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis. Essa orientação trata do reconhecimento da receita desse setor e 
envolve assuntos relacionados ao significado e aplicação do conceito de transferência 
contínua de riscos, benefícios e de controle na venda de unidades imobiliárias, conforme 
descrito em maiores detalhes na Nota 2.2.2. Nossa opinião não está modificada em fun-
ção desse assunto. Outros assuntos: Demonstrações do valor adicionado: As de-

monstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2016, elaboradas sob a responsabilidade da administração 
da Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram 
submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das 
demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos 
se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros 
contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os cri-
térios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. 
Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente ela-
boradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronun-
ciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras indivi-
duais e consolidadas tomadas em conjunto. Responsabilidades da Administração e da 
governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A Admi-
nistração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e das 
demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as normas internacionais de re-
latório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), 
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elabora-
ção de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Compa-
nhia, continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstra-
ções financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia 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 financeiras. Responsabilidades do auditor pela audito-
ria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolida-
das, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segu-
rança 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 de-
tectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorren-
tes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em con-
junto, 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 audi-
toria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-

monstrações financeiras individuais e consolidadas, 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 fundamen-
tar 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 planejar-
mos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo 
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas 
controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluí-
mos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevan-
te em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em rela-
ção à capacidade de continuidade 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 demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia 
e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações financeiras 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 refe-
rente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para 
expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 
Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, 
consequentemente, 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 deficiên-
cias significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. For-
necemos 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, con-
sideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salva-
guardas.

São Paulo, 21 de março de 2017
 KPMG Auditores Independentes Giuseppe Masi
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ao CDI; b) Contas a receber indexados ao IGP-M e IPCA; Os cenários considerados foram: Cenário I: apreciação 50% das variáveis de risco utilizadas para precificação Cenário II: 
apreciação de 25% das variáveis de risco utilizadas para precificação; Cenário III: depreciação de 25% das variáveis de risco utilizadas para precificação; Cenário IV: depreciação de 
50% das variáveis de risco utilizadas para precificação.
Em 31 de dezembro de 2016:     Cenário
  I II III IV
Operação Risco Aumento 50% Aumento 25% Redução 25% Redução 50%
Aplicações financeiras Aumento/Redução do CDI 9.098 4.549 (4.549) (9.098)
Empréstimos e financiamentos Aumento/Redução do CDI 16.628 8.314 (8.314) (16.628)
Debêntures Aumento/Redução do CDI 46.621 23.310 (23.310) (46.621)
Instrumentos derivativos Aumento/Redução do CDI 344 169 (322) (164)
Efeito líquido da variação do CDI  72.691 36.342 (36.495) (72.511)
Empréstimos e financiamentos Aumento/Redução do IGP-DI 721 361 (361) (721)
Efeito líquido da variação do IGP-DI  721 361 (361) (721)
Empréstimos e financiamentos Aumento/Redução do IPCA 973 487 (487) (973)
Efeito líquido da variação do IPCA  973 487 (487) (973)
Contas a receber Aumento/ Redução do IGP-M 53.358 26.679 (26.679) (53.358)
Efeito líquido da variação do IGP-M  53.358 26.679 (26.679) (53.358)
Em 31 de dezembro de 2015:     Cenário
  I II III IV
Operação Risco Aumento 50% Aumento 25% Redução 25% Redução 50%
Aplicações financeiras Aumento/Redução do CDI 14.773 7.386 (7.386) (14.773)
Empréstimos e financiamentos Aumento/Redução do CDI (25.227) (12.613) 12.613 25.227
Debêntures Aumento/Redução do CDI (47.521) (23.760) 23.760 47.521
Instrumentos derivativos Aumento/Redução do CDI (2.630) (1.361) 1.457 3.028
Efeito líquido da variação do CDI  (60.605) (30.348) 30.444 61.003
Empréstimos e financiamentos Aumento/Redução do IGP-DI (1.373) (687) 687 1.373
Efeito líquido da variação do IGP-DI  (1.373) (687) 687 1.373
Empréstimos e financiamentos Aumento/Redução do IPCA (2.945) (1.473) 1.473 2.945
Efeito líquido da variação do IPCA  (2.945) (1.473) 1.473 2.945
Contas a receber Aumento/ Redução do IGP-M 71.186 35.593 (35.593) (71.186)
Efeito líquido da variação do IGP-M  71.186 35.593 (35.593) (71.186)

      Controladora      Consolidado
  2016 2015 2016 2015
Despesas gerais e administrativas:
Despesas com salários e encargos  (38.339) (37.789) (38.339) (37.789)
Despesas com benefícios a empregados  (3.694) (3.448) (3.694) (3.448)
Despesas com viagens e utilidades  (1.842) (2.985) (1.842) (2.985)
Despesas com serviços prestados  (18.810) (18.643) (18.810) (18.643)
Despesas com aluguéis e condomínios  (8.448) (7.847) (8.448) (7.847)
Despesas com informática  (3.455) (13.297) (3.455) (13.297)
Despesas com desenvolvimento 
 organizacional  (1.108) (1.177) (1.108) (1.177)
Outras  (1.152) (1.066) (1.704) (2.445)
  (76.848) (86.252) (77.400) (87.631)
20. Outras despesas, líquidas: No exercício findo em 31 de dezembro de 2016 a Com-
panhia registrou despesa referente acordo com antiga controladora Gafisa S.A. oriunda 
do plano de opção de compra de ações no montante de R$18.058 e nessa mesma rubrica 
ainda registrou outras receitas da mesma negociação.
21. Resultado financeiro      Controladora      Consolidado
  2016 2015 2016 2015
Rendimento de aplicações financeiras  9.981 10.656 19.297 20.770
Outras receitas  183 776 1.475 6.126
Total receitas financeiras  10.164 11.432 20.772 26.896
Juros sobre captações, liquido de 
 capitalização (Nota 8)  (220.320) (170.209) (201.917) (148.593)
Despesas bancárias  (4.496) (2.796) (6.350) (4.152)
Amortização custo debêntures  (3.562) (5) (3.572) (5)
Obrigações com investidores  (725) (951) (725) (951)
Instrumentos financeiros 
 derivativos (Nota 15 (i)(b))  (112) (510) (112) (510)
Descontos concedidos e 
 outras despesas  (20.798) (10.474) (65.148) (30.010)
Total despesas financeiras  (250.013) (184.945) (277.824) (184.221)
Resultado financeiro líquido  (239.849) (173.513) (257.052) (157.325)
22. Seguros: A companhia e suas controladas possuem cobertura de seguro de res-
ponsabilidade para danos pessoais a terceiros e danos materiais a ativos tangíveis, bem 
como para riscos de incêndio, relâmpagos, danos elétricos, fenômenos naturais e ex-
plosões de gás. A cobertura contratada possui como limite máximo de R$5.216, que 
é considerada suficiente pela Administração para cobrir os riscos possíveis para seus 
ativos e/ou suas responsabilidades. As premissas de riscos adotados, dada a natureza 
e sua peculiaridade não fazem parte do escopo de auditoria das demonstrações finan-
ceiras, consequentemente não foram auditadas pelos nossos auditores independentes. 
23. Plano de opção de compra de ações: A companhia possuia, no total, dois planos 
vigentes de opção de compra de ações preferenciais, em modelos de Phantom Stocks 
que foram lançados em 2010 e 2011. As opções outorgadas conferem aos seus titulares 
(funcionários) o direito de subscrever ações preferenciais no capital social da companhia, 
após períodos que variam entre um e cinco anos de permanência no quadro de funcio-
nários da companhia (condição essencial para o exercício da opção), e expiram após o 
período dez anos da data da outorga. As movimentações das opções em circulação nos 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, as quais incluem seus respectivos 
preços médios ponderados de exercício, estão apresentados a seguir:
          Controladora e Consolidado
   2016  2015
   Média  Média
  Número ponderada Número ponderada
  de do preço do de do preço do
  opções exercício (R$) opções exercício (R$)
Opções em circulação 
 no início do exercício  - - 303.722 2,49
Ajustamento devido ao 
 cancelamento de ações 
 preferenciais (Nota 14(i))  - - - -
Opções outorgadas  - - - -
Opções exercidas  - - (300.260) 2,49
Opções expiradas  - - (3.462) 2,49
Opções em circulação 
 no final do exercício  - - - 2,49
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a companhia não 
outorgou opções em conexão com seus planos de opção de compra de ações ordiná-
rias. 24. Eventos Subsequentes: Conforme mencionado nas Notas 8 e 9, em 31 de 
dezembro de 2016, a Companhia não atingiu um índice financeiro (covenant) “Dívida 
Líquida sobre EBITDA” previstas nas cláusulas contratuais de nossos empréstimos e 1ª 
emissão de debêntures não conversíveis. Ato contínuo, a Companhia iniciou negociações 
junto aos credores para reestruturar e/ou substituir tal índice financeiro, que, nesta data, 
encontram-se em estágio bem avançado (“Repactuação de Covenant”). Não obstante, e, 
para fortalecer a estrutura de capital da companhia, em 10 de fevereiro de 2017, a Com-
panhia aprovou a 3ª Emissão de Debêntures privadas, conversíveis em ações ordinárias, 
em série única, sem garantia real e prazo de vencimento de quatro anos no valor total de 
até R$450.000. Espera-se que os recursos dessa emissão ingressem na Companhia até 
o final de abril 2017.

16. Partes relacionadas: 16.1 Saldos com partes relacionadas: As operações com par-
tes relacionadas referem-se substancialmente a notas de débito e aportes financeiros em 
SPEs e Consórcios para desenvolvimento dos empreendimentos imobiliários, cujo saldo 
é como segue:      Controladora      Consolidado
  2016 2015 2016 2015
Ativo
Conta correntes(a)  59.842 74.251 10.215 18.170
Conta corrente com Consórcios  6.296 4.503 6.585 6.987
  66.138 78.754 16.800 25.157
Dividendos a receber  98.132 94.472 2.100 1.791
  164.270 173.226 18.900 26.948
Circulante  164.270 173.226 18.900 26.948
Passivo
Conta corrente com SPE's (a)  120.000 23.916 - -
Conta corrente com Consórcios  2.857 1.441 - -
  122.857 25.357 - -
Dividendos a pagar  - 2.632 1.450 6.816
  122.857 27.989 1.450 6.816
Circulante  122.857 27.989 1.450 6.816
(a) A companhia participa do desenvolvimento de empreendimentos de incorporação 
imobiliária com outros parceiros de forma direta ou por meio de partes relacionadas, 
baseados na formação de empreendimentos em conjunto. A estrutura de administração 
desses empreendimentos e a gerência de caixa são centralizadas na empresa líder do 
empreendimento, que gerencia o desenvolvimento das obras e os orçamentos. Assim, 
o líder do empreendimento assegura que as aplicações de recursos necessários sejam 
efetuadas e alocadas de acordo com o planejado. As origens e aplicações de recursos 
dos empreendimentos estão refletidas nesses saldos, com observação do respectivo 
percentual de participação, os quais não estão sujeitos à atualização ou encargos finan-
ceiros e não possuem vencimento pré-determinado. O prazo médio de desenvolvimento 
e finalização dos empreendimentos, nos quais se encontram aplicados os recursos, é de 
24 a 36 meses. 16.2 Avais, garantias e fianças: As operações financeiras das subsidiárias 
integrais ou empreendimentos em conjunto da companhia são avalizadas ou afiançadas 
na proporção da participação da companhia no capital social de tais sociedades, a exce-
ção de caso específico em que a companhia concede garantia em favor de instituições 
financeiras, cujo montante é de R$1.688.214 em 31 de dezembro de 2016 (R$1.550.003 
em 2015). 16.3 Transações com a Administração: Nos exercícios findos em 31 de de-
zembro de 2016 e de 2015, os montantes registrados na rubrica “Despesas gerais e 
administrativas” referentes à remuneração dos membros da Administração da companhia 
estão demonstrados a seguir:
     Em 31 de dezembro de 2016
         Remuneração da Administração
  Conselho de Diretoria  Conselho
   Administração Estatutária Total Fiscal
Número de membros  6 7 13 -
Remuneração fixa anual (em R$)  - 4.093 4.093 -
Salário/pró-labore  - 3.666 3.666 -
Benefícios diretos e indiretos  - 427 427 -
Valor mensal da remuneração (em R$)  - 282 282 -
Total da remuneração  - 4.093 4.093 -
     Em 31 de dezembro de 2015
         Remuneração da Administração
  Conselho de Diretoria  Conselho
  Administração Estatutária Total Fiscal
Número de membros  6 10 16 -
Remuneração fixa anual (em R$)  - 5.257 5.257 -
Salário/pró-labore  - 4.749 4.749 -
Benefícios diretos e indiretos  - 508 508 -
Valor mensal da remuneração (em R$)  - 365 365 -
Total da remuneração  - 5.257 5.257 -

O montante global anual aprovado para ser distribuído entre os administradores da com-
panhia para o exercício de 2016, a título de remuneração fixa e variável é de até R$12.005 
(R$15.487 em 2015). O Conselho de Administração da companhia não é remunerado. A 
remuneração baseada em ações está descrita na Nota 23. 16.4 Operações comerciais: 
Em 31 de dezembro de 2016, não houve vendas de lotes à administração. O saldo total 
a receber de lotes vendidos é R$ 0 (R$181 em 2015). 16.5 Participação nos lucros e 
resultado: A companhia mantém um programa de remuneração variável que proporciona 
aos seus empregados e administradores, e aos de suas subsidiárias, o direito de partici-
par nos lucros e resultados da companhia. Este programa está vinculado ao alcance de 
objetivos específicos, os quais são estabelecidos, acordados e aprovados pelo Conselho 
de Administração no início de cada ano. No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, 
a companhia não registrou despesa para participação nos lucros e resultados.
      Controladora      Consolidado
  2016 2015 2016 2015
Diretoria Estatutária  - 1.978 - 1.978
Demais colaboradores  - 13.797 - 14.491
  - 15.775 - 16.469
A participação nos lucros e resultados é calculada e provisionada com base no alcance 
das metas da companhia no período. Após o encerramento do exercício é realizada a 
apuração do alcance das metas da companhia, assim como dos colaboradores.
17. Outras Obrigações      Controladora      Consolidado
  2016 2015 2016 2015
Pis e Cofins diferido (a)  7.356 13.010 65.567 62.755
Fornecedores  4.613 3.304 18.991 32.179
Outras contas a pagar (b)  5.040 9.565 19.202 15.167
Total outras obrigações  17.009 25.879 103.760 110.101
Circulante  5.034 9.361 19.213 14.005
Não circulante  11.975 16.518 84.547 96.096
(a) Provisão dos impostos sobre a receita a ser tributada pela realização do contas a 
receber. (b) Referente a distratos, provisões de despesas e demais contas a pagar.
18. Receita operacional líquida      Controladora      Consolidado
  2016 2015 2016 2015
Receita operacional bruta
Venda de lotes  80.464 149.615 796.446 1.196.948
Prestação de Serviços  2.399 5.476 2.399 5.473
Provisão para perda em distratos  (11.250) - (49.694) -
Deduções da receita bruta  (6.437) (13.866) (32.805) (52.721)
Receita operacional líquida  65.176 141.225 716.346 1.149.700
19. Custos e despesas por natureza: Estão representadas por:
      Controladora      Consolidado
  2016 2015 2016 2015
Custo de desenvolvimento e 
 venda de lotes:
Custo de construção  (30.418) (69.571) (278.566) (486.227)
Custo de terrenos  (3.086) (802) (17.308) (14.832)
Custo de incorporação  (25.584) (16.102) (63.058) (51.744)
Manutenção/garantia  719 (2.411) (4.999) (10.424)
Custo dos empreendimentos:  (58.369) (88.886) (363.931) (563.227)
Encargos financeiros capitalizados  (2.410) (2.554) (17.664) (19.096)
  (60.779) (91.440) (381.595) (582.323)
Despesas comerciais:
Despesas com marketing  (19.726) (27.626) (54.587) (75.434)
Despesas com corretagem e 
 comissão de vendas  (846) 39 (15.536) (22.889)
  (20.572) (27.587) (70.123) (98.323)
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8ª Vara da Família e Sucessões da Capital-SP. PROCESSO Nº 1125907-37.2015.8.26.0100. 
Ante o exposto, julgo procedente a ação e decreto a interdição parcial de Elizabeth Miyki 
Nakaoka, qualificado 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, podendo, contudo, movimentar 
sozinha valores menores e que não ultrapassem um salário mínimo. Nomeio para a função de 
curadora Sumico Nakaoka e determino prestação de contas anuais a contar da nomeação 
provisória. 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 pela requerente. Em obediência ao disposto no artigo 755 do NCPC, inscreva-
se a presente no Registro Civil competente e publique-se edital 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. 

EXTRAVIO DE NOTAS FISCAIS E LIVROS FISCAIS
DU PONT DO BRASIL S.A., com matriz estabelecida na Al. Itapecuru, nº 506 - Alphaville,
Município de Barueri, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 61.064.929/0001-
79, vem, por seu estabelecimento filial CNPJ nº 61.064.929/0071-81,  Inscrição Estadu-
al 796.255.605.110 e Inscrição Municipal nº 5.44637-6 com antigo endereço na Avenida
Fernando Cerqueira Cesar Coimbra, 210, Tamboré, Barueri/SP, (último endereço: Estrada
Municipal, nº 1.156 - Bloco C - Sala 2 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos) comunicar o
extravio das notas fiscais de números 185.501 à 189.000 e 192.001 à 192.144 e as
notas não utilizadas nº 192.145 a 215.000.                                  (28, 29/04 e 03/05)

SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA
CNPJ. 50.657.675/0001-86

Comunicado
Comunicamos que os relatórios Anuais do agente Fiduciário previsto no termo do artigo 68,§ 10, da Lei
n0 6.404/76 encontran-se disponiveis na sede do Agente Fiduciário da Emissora,Bovespa e CVM.

TIPO EMISSÃO
ALPHAVILLE URBANISMO S.A DEBÊNTURES 1º EMISSÃO
ARMCO DO BRASIL S.A DEBÊNTURES 1º EMISSÃO
São Paulo,30 de Abril de 2017

Bondybach Administração e Participações S/A
CNPJ n.º 08.109.927/0001-76 - NIRE Nº 35.3.0033183-4

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Acionistas a se reunirem em A.G.E., a se realizar no dia 01/06/2017, as 10 horas, 
na Rua Candido Portinari, 1367, Sala 04, Vila Piaui, São Paulo/SP, a fi m de deliberar sobre a se-
guinte ordem do dia: a) aumento do capital social da sociedade, na ordem de R$300.000,00; b) Outros 
assuntos de interesse social. São Paulo, 28/04/2017. Ricardo Valtner – Diretor Presidente.

Augusto Velloso Engenharia S.A.
CNPJ/MF nº 05.522.437/0001-09 - NIRE 35300194667

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 17/04/2017
Data, local e hora: 17/04/2017, na sede social, às 11 horas. Convocação: Dispensada. Presença: 
Totalidade. Mesa: Presidente - Augusto Ferreira Velloso Neto, Secretário - Ricardo Machado Ferreira 
Velloso.Ordem do dia e Deliberações: (a) Aprovaram o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial 
da Construtora Augusto Velloso S.A. que, rubricado pelos presentes, integra a presente ata como 
Anexo I. (b) Ratificaram a contratação da CB & A Auditoria e Contabilidade SS, (CB&A) CNPJ/MF 
nº 59.891.762/0001-78, CRC/SP nº 2SP 025440/O-9, que elaborou o Laudo de Avaliação Patrimo-
nial da parcela cindida. (c) Aprovaram o Laudo de Avaliação Patrimonial da Construtora Augusto 
Velloso S.A., com base no critério de valor contábil e na data-base de 31/03/2017. (d) Aprovaram 
a incorporação da parcela cindida do patrimônio da Construtora Augusto Velloso S.A., sociedade 
por ações, NIRE 35300045661, CNPJ/MF nº 60.853.934/0001-06; tudo nos termos do Protocolo e 
Justificação, esclarecendo inexistir substituição de direitos dos sócios, uma vez que a companhia é 
subsidiária integral da cindida. (e) Aprovaram o consequente aumento de capital social, no valor de 
R$ 25.007.132,00, conforme estabelecido no Laudo de Avaliação Patrimonial. Como consequência 
da cisão, o aumento de capital social é integralmente subscrito e integralizado pela empresa cindida, 
que permanece como única acionista da companhia. Em decorrência, aprovaram a alteração do 
artigo 4º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 4º O capital social, 
totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 35.084.132,00, dividido em 5.000 ações ordinárias no-
minativas, todas sem valor nominal. (f) Autorizaram à Diretoria Executiva da companhia para praticar 
todos os atos necessários à implementação e formalização da Cisão. Encerramento: A ata foi lida, 
aprovada e assinada por todos os presentes. a) Augusto Ferreira Velloso Neto – Presidente; Ricardo 
Machado Ferreira Velloso – Secretário; Augusto Ferreira Velloso Neto; Ricardo Machado Ferreira 
Velloso. O presente foi extraído do original arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob 
o nº 193.313/17-0 em 26/04/17. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Balanços Patrimoniais dos segmentos do futebol e do clube social e esportes amadores em 31 de dezembro 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outro modo)
Ativo Notas       2016       2015
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 1.644 752
Contas a receber 5.1 123.244 200.946
Outras contas a receber  5.693 7.461
Estoques  978 253
Despesas do exercício seguinte 6       10.895       12.220
Total do ativo circulante  142.454 221.632

Não circulante
Depósitos judiciais  4.397 4.218
Contas a receber 5.1 1.268.029 780.793
Despesas de exercícios futuros 6       2.745       10.596
     1.275.171 795.607
Imobilizado líquido 7 581.007 186.360
Intangível 8       165.408       148.101
           746.415       334.461
Total do ativo não circulante        2.021.586       1.130.068

Total do ativo        2.164.040       1.351.700

Passivo Notas       2016       2015
Circulante
Empréstimos e financiamentos 10 41.484 65.069
Fornecedores  59.319 65.842
Exploração de imagem a pagar 11 37.942 29.389
Obrigações e encargos sociais 12 28.157 22.094
Obrigações tributárias  1.752 642
Tributos parcelados 13 6.321 9.233
Receitas a realizar 5.2 94.086 200.270
Outras contas a pagar        63       667
Total do passivo circulante  269.124 393.206
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 10 11.163 18.980
Exploração de imagem a pagar 11 4.770 15.484
Tributos parcelados 13 195.925 175.589
Receitas a realizar 5.2 1.342.023 861.428
Provisão para contingências 14       20.495       5.225
Total do passivo não circulante  1.574.376 1.076.706
Patrimônio líquido (passivo a descoberto) 15
Patrimônio social  1 1
Reserva de reavaliação  81.989 84.097
Reserva de capital  31 31
Ajuste de avaliação patrimonial  407.738 –
Déficits acumulados        (169.219)      (202.341)
Total do patrimônio líquido (passivo a descoberto)        320.540       (118.212)
Total do passivo e do patrimônio líquido (passivo a descoberto)        2.164.040       1.351.700

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração dos Resultados no segmento de futebol e 
do clube social e esportes e total dos segmentos para os 
exercícios fi ndos em 31 de dezembro 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outro modo)

    Notas       2016       2015
Segmento futebol
Receita bruta no segmento futebol
Direitos de transmissão de TV  230.206 122.235
Patrocínios e publicidades  71.502 66.571
Premiações, fiel torcedor, loterias e outras        12.148       28.881
Total da receita bruta no segmento futebol  313.856 217.687
Receitas com repasses de direitos federativos        144.439       51.932
Total das receitas brutas operacionais no segmento futebol  458.295 269.619
Deduções das receitas brutas no segmento futebol
Impostos e contribuições        (24.392)      (17.215)
Total da receita operacional líquida no segmento futebol  433.903 252.404
Despesas operacionais no segmento futebol
Pessoal  (123.980) (115.675)
Serviços de terceiros  (21.310) (31.607)
Gerais e administrativas  (30.055) (9.588)
Custo com vendas e aquisições de atletas  (69.937) (34.247)
Depreciação e amortização de direitos  (38.934) (43.847)
Futebol  (4.006) (3.139)
Rateio de despesas administrativas 16       (11.292)      (12.174)
Total das despesas operacionais no segmento futebol        (299.514)      (250.277)
Superávit/Déficit operacional do futebol        134.389       2.127
Despesas financeiras líquidas 17 (47.602) (75.101)
Outras receitas (despesas)  (2.733) (108)
Resultado líquido fundo de investimento imobiliário 17.1       (24.831)      206
Superávit/(Déficit) líquido do exercício no segmento futebol        59.223       (72.876)
Segmento clube social e esportes amadores
Receita bruta no segmento clube social e esportes amadores
Receita bruta
Contribuições dos sócios  13.349 13.426
Explorações comerciais  4.733 4.210
Licenciamento e franquias  8.864 9.799
Outras receitas        226       1.376
Total das receitas brutas no segmento clube social e
 esportes amadores  27.172 28.811
Deduções da receita bruta no segmento clube social e
 esportes amadores
Impostos e contribuições        (2.363)      (473)
Receita operacional líquida no segmento
 clube social e esportes amadores  24.809 28.338
Receitas (despesas) operacionais no segmento
 clube social e esportes amadores
Pessoal  (28.160) (28.485)
Serviços de terceiros  (12.340) (11.003)
Gerais e administrativas  (15.486) (13.825)
Depreciação e amortização de direitos  (3.140) (3.115)
Esportes amadores  (1.286) (971)
Rateio das despesas administrativas 16       11.292       12.174
Total das despesas operacionais no segmento
 clube social e esportes amadores  (49.120) (45.225)
Déficit operacional do clube social e esportes amadores
 antes das despesas financeiras e resultado de
 outras receitas (despesas) operacionais               
Déficit operacional do clube social e esportes amadores        (24.311)      (16.887)
Despesas financeiras líquidas 17 (2.680) (5.129)
Outras receitas (despesas) operacionais  (1.218) (2.192)
Déficit líquido do exercício no segmento clube social e
 esportes amadores        (28.209)      (24.208)
Superávit/(Déficit) líquido do exercício        31.014       (97.084)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Mensagem do Presidente

O Corinthians têm vivido enormes desafios desde o início de nossa gestão. Depois de um ano de muito 
sucesso em 2015, o ano de 2016 foi marcado pelo processo de renovação do elenco e de toda a comissão 
técnica. Houve uma mudança muito profunda no departamento de futebol. Foi um trabalho árduo de 
reconstrução, que exigiu muito esforço e dedicação para atingirmos os objetivos. Se por um lado não houve 
o mesmo sucesso no campo esportivo, por outro pudemos administrar os recursos de forma consciente 
e, na medida do possível, separar a razão da emoção em cada passo da condução desse árduo trabalho.

Não por acaso, decisões difíceis tiveram que ser tomadas e, como essas decisões sempre envolvem pessoas, 
procuramos sempre ser corretos e transparentes com todos os envolvidos. A grandeza e importância 
do Corinthians exige isso.

Do ponto de vista financeiro tivemos mais um ano em que houve evolução relevante. Em 2016 conseguimos 
reverter o cenário de déficits de 2014 e 2015 e obtivemos um superávit de R$ 31 milhões. Embora tenha 
havido uma alta no déficit operacional do clube, por conta basicamente de aumento de alguns custos 
em função da alta taxa de inflação, esse déficit foi amplamente compensado pelo segmento futebol 
que apresentou um superávit operacional de R$ 134,4 milhões em contraponto ao superávit operacional 
de R$ 2,1 milhões em 2015. Esse excepcional desempenho se deu basicamente pela renegociação dos 

contratos de cotas de TV que proporcionou um ganho expressivo em relação aos contratos anteriores.

O valor de patrocínios também cresceu em 2016 – cerca de 7,5% – atingindo a expressiva marca de 
R$ 71,5 milhões. Ainda assim não estamos satisfeitos e continuaremos em busca de novas fontes de 
receitas para deixar o clube ainda mais forte e sólido.

O Corinthians também continua ativo nas ações de responsabilidade social. Consciente de sua influência 
e abrangência o clube tem participado de ações como Time do Povo, Outubro Rosa, Novembro Azul, 
campanhas como Sangue Corinthiano, Teleton, Fiel AACD e várias outras iniciativas nesse vasto campo 
da responsabilidade social onde cada ação é empolgante e parece pouco diante de tantas necessidades. 
Mas o Corinthians com a força de sua imensa torcida tem conseguido sucesso no objetivo de colaborar 
em tudo o que é possível.

O Clube social tem se destacado por proporcionar várias opções de lazer aos associados, com festas 
temáticas e eventos nas instalações do clube, além dos espaços já consagrados do Teatro e do Memorial.

Continuamos investindo bastante nos esportes amadores assim como nas categorias de base do futebol. 

As equipes de futebol de base sempre se destacam nas competições nacionais e temos orgulho de estar-
mos revelando jovens e bons valores para o clube, que proporcionarão com certeza muitas alegrias a Fiel 
Torcida. Nos orgulhamos especialmente de termos tido diversos atletas competindo nas Olimpíadas Rio 
2016. É uma satisfação enorme saber que temos conseguido desenvolver e aprimorar esses jovens atletas.

Como pode se notar, estamos sempre trabalhando para superar os desafios. A cada nova dificuldade 
superada nos certificamos de que estamos no caminho certo – perseverança para encontrar sempre a 
melhor solução possível e buscar o sucesso dentro e fora de campo. Consciência de que as realizações 
não vêm facilmente e por vezes não são reconhecidas, mas confiança de que o caminho escolhido é o 
que faz do Corinthians um clube enorme e admirado.

Quero fazer um agradecimento especial a todos os sócios, os diretores, colaboradores e torcedores por 
caminharem junto conosco nessa jornada de desafios para manter o Corinthians no lugar de destaque 
que sempre merece.

Roberto de Andrade
Presidente do Sport Club Corinthians Paulista

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis referentes 
aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando 
indicado de outro modo)

 1 CONTEXTO OPERACIONAL

O Sport Club Corinthians Paulista (Clube) é uma sociedade civil de fins não econômicos fundada em 01 
de setembro de 1910 e com prazo de duração indeterminado. O Clube, cuja sede social está localizada 
à Rua São Jorge, nº 777, Tatuapé, São Paulo, tem como finalidade proporcionar a prática dos esportes 
em geral, bem como promover a realização de reuniões sociais, artísticas e culturais e administrar suas 
atividades patrimoniais. Em Assembleia Geral de Sócios realizada em 7 de fevereiro de 2015, os Srs. 
Roberto de Andrade Souza, André Luiz de Oliveira e Jorge Agle Kalil foram empossados respectiva-
mente como Presidente, 1º Vice-Presidente e 2º Vice-Presidente da diretoria do Clube para o triênio 
compreendido entre 2015 a 2018, conforme resultado de eleição realizada na referida data. Conforme 
mencionado nas notas explicativas 1.1 e 9, o Clube detém cotas subordinadas Junior do Arena Fundo de 
investimento Imobiliário – FII, cujo principal ativo é a edificação do Estádio Arena Corinthians. O Fundo 
detentor do empreendimento Estádio Arena Corinthians vem apresentando rentabilidade negativa desde 
a entrada em operação do empreendimento. Devido à crise econômica que se aprofundou nos últimos 
anos, algumas premissas que foram definidas quando da constituição do Arena Fundo de Investimento 
Imobiliário FII no que se refere às receitas do Arena Corinthians não se realizaram no tempo previsto, 
afetando diretamente a rentabilidade do fundo. Tal fato fez com que novas diretrizes e ações comerciais 
fossem discutidas para serem adotadas pelo Clube e detentores das cotas seniores. A implementação 
dessas medidas se iniciou em 2016 como forma de adequação daquelas premissas. Adicionalmente, o 
Clube elaborou um plano estratégico para manutenção da continuidade operacional do empreendi-
mento e de sua capacidade financeira em continuar cumprindo o cronograma de amortização das cotas 
seniores do Fundo, assim como da liquidação dos financiamentos obtidos como fonte de recursos para 
construção do empreendimento. As principais decisões visam o incremento de receitas, o controle rígido 
e efetivo das despesas e o aprimoramento dos controles internos. 1.1 – Arena Fundo de Investimento 
Imobiliário: No ano de 2011, através de uma estrutura de “Project Finance”, o Clube deu início às 
obras da Arena Corinthians, obras estas executadas pela Construtora Norberto Odebrecht S.A.. Para 
a construção da Arena Corinthians foram tomados financiamentos bancários e auferidos benefícios 
concedidos pela Lei Municipal nº 15.413/2011, que contempla a emissão de Certificados de Incentivo 
ao Desenvolvimento – CIDs. Em novembro de 2013, foi celebrado com a Caixa Econômica Federal, na 
qualidade de instituição financeira repassadora, o contrato de financiamento de longo prazo da Arena 
Corinthians, com recursos oriundos do Programa Pró-Copa Arenas do BNDES, onde o clube deu em 
garantia à Caixa Econômica Federal dois terrenos de sua propriedade nota explicativa 18. A estrutura 
do projeto prevê o pagamento dos financiamentos bancários levantados com parte das receitas futuras 
a serem obtidas com a operação da Arena Corinthians, tais como receitas de bilheteria, de camarotes, 
de assentos VIP e receitas da venda do “naming rights” da Arena. A fim de garantir o financiamento 
do projeto, a estruturação financeira e de investimento foi constituído o Arena Fundo de Investimento 
Imobiliário – FII (“Arena FII”), com o objetivo de edificar a Arena Corinthians, tendo como cotistas o 
Sport Club Corinthians Paulista, a Odebrecht Participações e Investimentos S.A. e a Arena Itaquera S.A, 
considerando as seguintes classes de cotas: • 1.1.1. Cotas Subordinadas Juniores: foram atribuídas 
ao Sport Club Corinthians Paulista (SCCP) e estão integralizadas pelo Clube com base em conferência, 
pelo Clube ao Arena Fundo, do direito de exploração da marca Corinthians (exclusivamente no âmbito 
da Arena Corinthians), da cessão temporária do direito de uso do terreno no qual foi construída a Arena 
e do direito aos Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento (CID’s), em seu conjunto definidos como 
“Direitos Corinthians”. Conforme o regulamento do Fundo, observada a prioridade das cotas seniores e 
das cotas subordinadas mezanino, as cotas subordinadas juniores serão amortizadas e remuneradas de 
acordo com o resultado residual do Fundo. O valor da integralização/conferência ao Arena FII foi definido 
com base no potencial de fluxo de caixa futuro da Arena Corinthians trazido a valor presente, suportado 
por laudo de avaliação econômica, elaborado por empresa especializada e independente à época. Na 
integralização das cotas, foram considerados adicionalmente a conferência do direito de exploração da 
marca Corinthians e dos respectivos Certificados de Investimentos de Desenvolvimento – CID’s, os quais 
foram homologados como forma de doação/subvenção da Prefeitura Municipal de São Paulo ao Clube. 
Tais Certificados podem ser negociados no mercado secundário de títulos. • 1.1.2. Cotas Subordinadas 
Mezanino: foram atribuídas à Odebrecht Participações (OP) pelo valor de R$1,00. De acordo com o 
regulamento do Fundo, observada a prioridade da amortização e remuneração aplicáveis às cotas seniores, 
as cotas subordinadas mezanino serão amortizadas com a maior celeridade possível e farão jus a uma 
remuneração máxima (alvo) de 115% do CDI, salvo conforme previsto de outra forma nos respectivos 
compromissos de investimento das cotas seniores e subordinadas mezanino. • 1.1.3. Cotas Seniores: 
foram atribuídas à Odebrecht Participações (OP) e foram integralizadas com recursos financeiros da OP. 
São rentabilizadas de acordo com a performance do Arena Fundo de Investimento – FII, atendendo, 
entretanto, a um mínimo de rendimento esperado (Benchmark) das cotas seniores de 115% do rendi-
mento dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI) e serão amortizadas em um prazo 30 anos. As 
cotas seniores serão amortizadas de acordo com o disposto no cronograma de amortização das cotas 

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos segmentos 
do futebol e do clube social e esportes amadores para os 
exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outro modo)
      2016         2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Superávit/(déficit) líquido do exercício 31.014 (97.084)
Ajustes:
Depreciação do ativo imobilizado 6.111 6.025
Amortização do ativo intangível 35.963 40.937
Encargos sobre empréstimos 26.701 33.479
Baixas de ativo imobilizado 10.834 1
Provisão para contingências 15.270 (1.395)
(Aumento) diminuição no ativo circulante e não circulante
Contas a receber (409.534) (246.510)
Outras contas a receber 1.768 2.275
Estoques (726) (135)
Despesas do exercício seguinte 9.175 3.594
Depósitos judiciais (179) (993)
Aumento (diminuição) no passivo circulante e não circulante
Fornecedores (6.523) 8.904
Impostos e tributos a recolher 1.110 180
Exploração de imagem a pagar (2.161) (11.020)
Obrigações e encargos sociais 6.063 (3.216)
Tributos parcelados 17.424 37.643
Outras contas a pagar (602) 423
Receitas a realizar   374.411         258.636
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais   116.119         31.744
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições de ativo imobilizado (3.862) (18.388)
Adições do ativo intangível   (53.270)        (9.262)
Caixa líquido (utilizado) nas atividades de investimentos   (57.132)        (27.650)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captação dos empréstimos e financiamentos 75.101 78.185
Pagamentos dos empréstimos e financiamentos  (133.196)        (81.788)
Caixa líquido (utilizado) nas atividades de financiamentos     (58.095)        (3.603)
Aumento em caixa e equivalentes de caixa    892         491
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 752 261
No fim do exercício     1.644         752
Aumento em caixa e equivalentes de caixa    892         491

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração do Valor Adicionado no segmento futebol 
e no clube social e esportes amadores para os exercícios 
fi ndos em 31 de dezembro de 2016
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outro modo)
        2016         2015
Segmento futebol
Geração do valor adicionado no segmento futebol
Receitas no segmento futebol
Participação em campeonatos 230.206 122.235
Exploração e uso da marca 70.700 66.571
Repasses de direitos federativos 144.439 51.932
Premiações, fiel torcedor, loterias e outras     12.873         28.881
Total de receitas no segmento futebol   458.218         269.619
Insumos adquiridos de terceiros no segmento futebol
Serviços contratados (21.310) (34.748)
Despesas gerais e administrativas (33.041) (8.183)
Custo com vendas e aquisições de atletas (69.937) (34.247)
Rateio de despesas administrativas   (11.292)        (12.174)
Total de Insumos adquiridos de terceiros no segmento futebol (135.580)        (89.352)
Valor adicionado bruto no segmento de futebol    322.638         180.267
Depreciação e amortização   (38.934)        (43.847)
Valor adicionado líquido produzido no segmento futebol    283.704         136.420
Valor adicionado recebido em transferência no segmento futebol
Receitas financeiras 11.769 23.030
Outras receitas/despesas (2.656) (15)
Resultado líquido fundo de investimento imobiliário   (24.831)        –
Valor adicionado total a distribuir no segmento futebol    267.986         159.435
Distribuição do valor adicionado no segmento futebol
Pessoal no segmento futebol
Administrativos e atletas 123.980 115.675
Remuneração de capitais de terceiros no segmento futebol
Juros 59.371 98.018
Aluguéis 403 38
Governos no segmento futebol
Tributos (Federais, Estaduais e Municipais) 25.009 18.582
Patrimônio líquido no segmento futebol
Superávit/(Déficit)     59.223         (72.878)
Distribuição do valor adicionado no segmento futebol    267.986         159.435
Segmento clube social e esportes amadores
Geração de valor adicionado no segmento clube social e esportes amadores
Receitas no segmento clube social e esportes amadores
Exploração e uso da marca 4.733 2.388
Quadro associativo 13.349 13.426
Outras receitas   9.090         12.999
Total de receitas no segmento clube social e esportes amadores     27.172         28.813
Insumos adquiridos de terceiros no segmento
 clube social e esportes amadores
Serviços contratados (12.340) (11.974)
Despesas gerais e administrativas (16.069) (13.263)
Rateio de despesas 11.292 12.174
Outras receitas e despesas    (1.218)        (3.635)
Total de insumos adquiridos de terceiros no segmento
 clube social e esportes amadores   (18.335)        (16.698)
Valor adicionado bruto no segmento clube social e esportes amadores   8.837         12.115
Depreciação e amortização    (3.140)        (3.115)
Valor adicionado líquido produzido no segmento
 clube social e esportes amadores   5.697         9.000
Valor adicionado recebido em transferência no segmento
 clube social e esportes amadores
Receitas financeiras     560         1.483
Valor adicionado total a distribuir no segmento
 clube social e esportes amadores   6.257         10.483
Distribuição do valor adicionado no segmento
 clube social e esportes amadores
Pessoal no segmento clube social e esportes amadores
Administrativos, parque social e esportes amadores 28.160 28.485
Remuneração de capitais de terceiros no segmento
 clube social e esportes amadores
Juros 3.240 5.169
Governos no segmento clube social e esportes amadores
Tributos (federal, estadual e municipal) 3.066 1.036
Patrimônio líquido no segmento clube social e esportes amadores
Déficit   (28.209)        (24.207)
Patrimônio líquido no segmento clube social e esportes amadores   6.257         10.483

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (passivo a descoberto) dos segmentos do futebol e
do clube social e esportes amadores para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outro modo)

    Patrimônio Reserva de Reserva de Ajuste de Déficits
        Social         Reavaliação         Capital         avaliação patrimonial         Acumulados         Total
Em 31 de dezembro de 2014       1         86.205         31         –         (107.365)        (21.128)
Realização da reserva de reavaliação – (2.108) – – 2.108 –
Superávit do exercício       –         –         –         –         (97.084)        (97.084)
Em 31 de dezembro de 2015 1 84.097 31 – (202.341) (118.212)
Realização da reserva de reavaliação – (2.108) – – 2.108 –
Ajuste de avaliação patrimonial – – – 407.738 – 407.738
Superávit do exercício       –         –         –         –         31.014         31.014
Em 31 de dezembro de 2016       1         81.989         31         407.738         (169.219)        320.540

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

seniores, previsto no compromisso de investimento de cotas seniores. De acordo com o regulamento do 
Fundo, ressalvados os valores empregados na aquisição de ativos financeiros, o Fundo distribuirá a seus 
cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros auferidos, apurados segundo o regime 
de caixa com base em balanço semestral encerrado 31 de dezembro de cada ano.

 2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1. Elaboração das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão 
sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis brasileiras, que compreendem a legis-
lação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Interpretações e as Orientações emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC) homologados pelos órgãos reguladores, e práticas adotadas pelas 
entidades em assuntos não regulados, desde que atendam ao pronunciamento “Estrutura Conceitual” 
para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, emitido pelo CPC e, por conseguinte, 
estejam em consonância com as normas contábeis internacionais. Adicionalmente, para os critérios e 
procedimentos específicos de avaliação, de registros contábeis e de estruturação das demonstrações 
contábeis em entidades de futebol profissional, o Clube adota o definido pela Resolução do Conselho 
Federal de Contabilidade nº 1.429/13, que aprovou a Interpretação Técnica ITG 2003 Entidade Desportiva 
Profissional a qual revogou a Resolução nº 1.005/2004 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) que 
havia aprovado a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica NBC T 10.13 dos aspectos contábeis específicos 
em entidades desportivas profissionais. Conforme previsto na referida resolução, os registros contábeis 
do Clube evidenciam as contas de receitas, custos e despesas, segregando o desporto profissional das 
demais atividades esportivas, recreativas ou sociais.
2.2. Demonstração do valor adicionado – DVA: Apesar de não requerido pela legislação societária 
brasileira, o Clube elabora e apresenta a demonstração do valor adicionado – DVA como parte integrante 
de suas demonstrações contábeis. Destaca-se que a mesma é somente exigida para as companhias de 
capital aberto. Prepara-se o DVA segregando-se o desporto profissional das demais atividades esportivas, 
recreativas ou sociais, proporcionando aos usuários das demonstrações contábeis informações relativas à 
riqueza criada pelo Clube no respectivo exercício, bem como a forma pela qual essas riquezas foram distri-
buídas. A distribuição da riqueza criada é detalhada da seguinte forma: (a) pessoal e encargos: (b) impostos, 
taxas e contribuições; (c) remuneração de capitais de terceiros e (d) remuneração de capitais próprios.
2.3. Demonstração do resultado abrangente: Resultado abrangente é a mutação que ocorre no 
patrimônio líquido durante um período que resulta de transações e outros eventos não derivados de 
transações com os sócios na sua qualidade de proprietários. O Clube não possui itens de receitas e despesas 
com natureza que afete a demonstração do resultado abrangente e, dessa forma, a demonstração do 
resultado abrangente está sendo apresentada dentro das mutações do patrimônio líquido.
2.4. Principais estimativas e julgamentos contábeis críticos: A elaboração das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de 
julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. A liquidação das transações envolvendo 
essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados devido a imprecisões inerentes ao 

processo de sua determinação. O Clube revisa suas estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.
2.4.1. Contratos de curto e de longo prazo aprovados e autorizados de mídia televisiva, de rádio 
e patrocínios em geral: O Clube registra tais direitos no seu ativo circulante e ativo não circulante à 
medida da fruição do tempo em até 12 meses ou mais do que 12 meses respectivamente. Sua contra-
partida na rubrica de receitas a apropriar é reconhecida por regime de competência à conta de resultado 
operacional quando da sua realização. Destaca-se que historicamente as mesmas têm sido efetuadas nos 
termos contratuais por ambas as partes, não gerando, consequentemente, qualquer dúvida quanto à 
concretização e apropriação da receita tempestivamente e que não tem havido multas por descumprimento 
contratual que recomende ao Clube a adoção de política contábil diferente da presentemente adotada.
2.4.2. Valor recuperável de ativos: O Clube analisa periodicamente se existem evidências de que o 
valor contábil de um ativo não será recuperado. O valor recuperável de um ativo é o maior valor entre: 
(a) seu valor justo menos custos que seriam incorridos para vendê-lo e (b) seu valor de uso. O valor de 
uso é equivalente ao fluxo de caixa descontado (antes dos impostos) derivado do uso contínuo do ativo 
até o final da sua vida útil.
2.4.3. Avaliação de risco de crédito de contas a receber (Provisão para perdas com créditos de 
liquidação duvidosa): A provisão para perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa é funda-
mentada em análise individual dos créditos pela administração, que leva em consideração o histórico e 
os riscos envolvidos em cada operação. Considerando a natureza das operações do Clube, a adminis-
tração é requerida a estimar a possibilidade/probabilidade de recebimentos de suas contas a receber, 
especialmente junto a outras entidades esportivas. A realização desses ativos, cujos valores estão descritos 
na nota explicativa n° 5.1, em alguns casos, requer negociações complementares por parte do Clube.
2.4.4. Ajustes a valor presente: Para as contas de ativos e passivos monetários circulantes e não circu-
lantes, o Clube avalia os impactos do ajuste a valor presente, conforme requerido pelo CPC 12. Em 31 
de dezembro de 2016, não foram efetuados ajustes nas contas a receber, considerando que os valores 
classificados nessa rubrica no ativo circulante e não circulante possuem sua contrapartida no grupo de 
receitas a realizar no passivo circulante e não circulante.
2.4.5. Apresentação de ativos e passivos circulantes: Para a maioria das atividades do Clube, a 
segregação entre circulante e não circulante é baseada no período esperado em que os ativos serão 
realizados e os passivos liquidados. Quando a expectativa de realização dos ativos e passivos é em um 
período de até 12 meses após a data de apresentação das demonstrações contábeis, eles são classificados 
como circulantes. Caso contrário, são classificados como não circulantes.
2.4.6. Provisões: As provisões são registradas considerando as expectativas de provável saída de recursos 
que incorporam benefícios econômicos necessários para liquidar a obrigação. A melhor estimativa do 
desembolso exigido para liquidar a obrigação presente é o valor que o Clube racionalmente paga para 
liquidar a obrigação na data do balanço ou para transferi-la para terceiros nesse momento. As provisões 
para contingências referem-se a processos trabalhistas, tributárias e cíveis e está registrada de acordo com 
avaliação de risco efetuada pela administração, suportada por seus consultores jurídicos.
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 3 GESTÃO DE RISCO FINANCEIRO

3.1. Fatores de risco financeiro: As atividades do Clube o expõem a diversos riscos financeiros: risco de 
mercado (risco de câmbio e de taxa de juros), risco de crédito e risco de liquidez. 3.1.1. Risco de mercado 
(risco de câmbio e de taxa de juros): Risco de câmbio – As principais operações efetuadas pelo Clube 
são realizadas no mercado interno e não são afetadas pela variação cambial. As operações de compra 
e venda de direitos contratuais de atletas profissionais junto a outras entidades esportivas no exterior 
são realizadas em outras moedas diferentes do real e estão expostas ao risco de variação cambial. Esse 
risco é limitado aos valores reconhecidos pelo Clube nas contas a receber e a pagar. Risco de taxa de 
juros – O risco de taxa de juros do Clube decorre, substancialmente, dos empréstimos e financiamentos. 
As captações são efetivadas com taxas de juros pré-fixadas e dentro de condições normais de mercado, 
atualizadas e registradas pelo valor de liquidação na data do encerramento do balanço. Este risco surge 
da possibilidade de que o Clube pode sofrer perdas devido a flutuações em taxas de juros, aumentando 
as despesas financeiras relacionadas a empréstimos e financiamentos. O Clube não contratou quaisquer 
operações com instrumentos derivativos para proteger-se contra risco de taxa de juros. Porém, monitora 
taxas de juros de mercado continuamente para avaliar a possível necessidade de substituir sua dívida. 
Os detalhes dos contratos de empréstimos e financiamentos denominados em reais e que estão sujeitos 
à taxa de juros variável estão descritos na nota explicativa nº 10. 3.1.2. Risco de crédito: O risco de 
crédito do Clube é primariamente atribuível as suas contas a receber junto principalmente a patrocina-
dores, parceiros comerciais e transações com atletas profissionais. Para minimizar esse risco, é realizada 
constantemente a análise de crédito dessas partes, bem como, usualmente, contratos são firmados 
entre as partes para formalização dessas operações. Para fazer face a possíveis perdas com créditos de 
liquidação duvidosa, quando aplicáveis, são constituídas provisões em montantes considerados suficientes 
pela administração para a cobertura de eventuais perdas com a realização. 3.1.3. Risco de liquidez: A 
liquidez do Clube depende principalmente do caixa gerado pelas atividades operacionais, empréstimos 
de instituições financeiras brasileiras e financiamento próprio. A gestão do risco de liquidez considera a 
avaliação dos requisitos de liquidez para assegurar que o Clube dispõe de caixa suficiente para atender 
suas despesas de capital e operacional. Os passivos financeiros do Clube, por faixas de vencimento, que 
compreendem o período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento, 
estão descritos na nota explicativa nº 10. 3.2. Instrumentos financeiros: O Clube apresenta em seus 
balanços patrimoniais ativos e passivos financeiros caracterizados como instrumentos financeiros, 
conforme descrito nos CPC’s 38, 39 e 40. As práticas contábeis utilizadas para valorização dos ativos e 
passivos financeiros estão reconhecidas a valores que não diferem dos de mercado e foram relatados 
nas correspondentes notas explicativas. Até o encerramento das demonstrações contábeis, o Clube não 
possuía operações com derivativos. Classificação dos instrumentos financeiros – O Clube classifica os seus 
instrumentos financeiros como: (i) ativo ou passivo financeiro mensurado ao valor justo contra o resultado; 
(ii) empréstimos e recebíveis; e (iii) passivos financeiros não mensurados pelo valor justo. A classificação 
é realizada com base nos seguintes critérios: (i) Ativo ou passivo financeiro mensurado ao valor 
justo contra o resultado: são os ativos ou passivos financeiros que satisfaçam os seguintes critérios: 
a) adquirido ou originado principalmente com a finalidade de venda ou de recompra no curto prazo; b) 
parte de uma carteira de instrumentos financeiros identificados que são gerenciados em conjunto e para 
os quais exista evidência de um padrão recente de realização de lucros a curto prazo ou c) um derivativo. 
Os principais ativos ou passivos financeiros que o Clube possui classificados nesta categoria são: “caixa e 
equivalente de caixa”; (ii) Empréstimos e recebíveis: são ativos financeiros com pagamentos fixos ou 
determináveis que não são cotados em mercado ativo. São registrados pelo custo histórico pelo método 
do custo amortizado. O Clube possui como principais ativos financeiros classificados nesta categoria as 
suas contas a receber. nota explicativa nº 5; e (iii) Passivos financeiros não mensurados pelo valor 
justo: são aqueles para os quais o Clube decidiu não mensurar seu valor justo e sim utilizar o método 
de custo amortizado. Os principais passivos financeiros classificados nesta categoria são “Fornecedores” 
e “Empréstimos e financiamentos” vide nota explicativa nº 10.

 4 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

     2016         2015
Fundo fixo 15 36
Depósitos bancários 17 519
Aplicações financeiras  1.612         197
Total  1.644         752
Caixa e equivalentes de caixa compreendem valores de caixa, depósitos imediatamente resgatáveis e 
aplicações financeiras em reais indexadas ao CDI com disponibilidade imediata de resgate. São mensurados 
ao valor de custo acrescido dos rendimentos auferidos, se houver.

 5 CONTAS A RECEBER E RECEITAS A REALIZAR

As receitas angariadas pelo Clube com licenças e franquias decorrentes de cessão dos direitos de uso da 
marca do Clube são reconhecidas em conformidade com a substância do contrato que normalmente 
ocorrem linearmente durante o prazo contratual.
5.1. Contas a receber   2016
    Circulante     Não circulante     Total
Direitos de transmissão de campeonatos 32.448 1.057.263 1.089.711
Patrocínios 51.156 210.766 261.922
Clubes desportivos localizados fora do país (nota 5.3.4) 29.136 – 29.136
Licenciados e franqueados 25.015 – 25.015
Outros valores a receber     1.187     –     1.187
Valor bruto das contas a receber   138.942     1.268.029     1.406.971
Provisão para créditos de liquidação duvidosa     (15.698)    –     (15.698)
Total   123.244     1.268.029     1.391.273
      2015
    Circulante     Não circulante     Total
Direitos de transmissão de campeonatos 105.901 548.346 654.247
Patrocínios 38.443 232.447 270.890
Clubes desportivos localizados fora do país (nota 5.3.4) 43.736 – 43.736
Licenciados e franqueados 24.368 – 24.368
Outros valores a receber    3.695     –     3.695
Valor bruto das contas a receber   216.143     780.793     996.936
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (a)     (15.197)    –     (15.197)
Total   200.946     780.793     981.739
(a) Durante o exercício, o Clube reavaliou sua carteira a receber de licenciados e franqueados e comple-
mentou o saldo com o valor de R$ 501 mil considerando o saldo suficiente para cobrir eventuais perdas.
5.2. Receitas a realizar   2016
Passivos Circulante     Não circulante     Total
Direitos de transmissão de campeonatos 43.650 1.105.752 1.149.402
Patrocínios 44.832 231.260 276.042
Licenciados e franqueados 4.196 5.011 9.207
Projeto Incentivado     1.408     –     1.408
Total     94.086     1.342.023     1.436.109
      2015
Passivos Circulante     Não circulante     Total
Direitos de transmissão de campeonatos 160.974 602.134 763.108
Patrocínios 36.186 257.054 293.240
Licenciados e franqueados 3.110 2.240 5.350
Total 200.270 861.428 1.061.698
5.3. Comentários sobre as contas a receber: 5.3.1. Direitos de transmissão de campeonatos – 
Referem-se a contas a receber da Globo Comunicação e Participações Ltda., Horizonte Conteúdos Ltda. 
e da Federação Paulista de Futebol (FPF), segregadas entre ativo circulante e não circulante decorrentes 
da cessão dos direitos de captação, fixação, exibição e transmissão dos sons e imagens em televisão 
aberta de todos os jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol e do Campeonato Paulista de Futebol. 
5.3.2.  Patrocínios: • Contrato pactuado com a Nike do Brasil Comércio e Participações Ltda. em 
setembro de 2009 para fornecimento de produtos para futebol e de outros esportes, vigente até 31 de 
dezembro de 2025; • Contrato realizado com a Caixa Econômica Federal em 3 de novembro de 2012 
para divulgar sua marca nos uniformes e materiais esportivos do departamento de futebol profissional, 
vigente até março de 2017; • Contrato celebrado com a AMC Acessoria em negócios em 28 de dezem-
bro de 2015 para divulgar sua marca nos uniformes e materiais esportivos do departamento de futebol 
profissional, vigente até dezembro de 2018. • Contrato celebrado com a Apollo Sports Solutions S.A. em 
15 de agosto de 2016 para divulgar sua marca nos uniformes e materiais esportivos do departamento 
de futebol profissional, vigente até setembro de 2019. • Contrato celebrado com a Estrella de Galícia 
Importadora e Comércio de Bebidas em 06 de setembro 2016 para colaboração publicitária oficial nos 
departamentos do clube e futebol profissional, vigente até dezembro de 2018. 5.3.3. Licenciados e 
franqueados: Referem-se a contratos de licenciamento para uso da marca “Corinthians”, firmados 
principalmente com as empresas: Spal Indústria de Bebidas S.A. (Coca-Cola), SPR Indústria de Confecção 
e Tecelagem Ltda. 5.3.4. Entidades desportivas localizadas fora do Brasil: Referem-se a valores a 
receber provenientes de cotas de solidariedade, venda e empréstimos de direitos federativos de atletas 
profissionais. Como cotas de solidariedade são classificados os direitos a ressarcimento dos custos de 
formação de atleta não profissional que pode ser feito: (i) de forma espontânea pelo Clube contratante 
do jogador ou (ii) em virtude de cobrança perante à Câmara de Resolução de Litígios da Fédération 
Internationale de Football Association (FIFA), endereçada aos clubes contratantes que não realizam o 
pagamento de forma espontânea.
O quadro a seguir apresenta os valores a receber por entidade e respectivo atleta:
Ativos          Atleta      2016         2015
Circulante
ALL-Jazira FC Rafael Sobis – 184
AS Roma S.P.A Marcos AOS/Jose Rodolfo (Dodô) 5.008 403
Club Atlético Boca Juniors Juan Martinez/Marcelo Nicolas Lodeiro 5.555 12.237
Granada Club de Futebol Edenilson – 742
Real Betis Rafael Sobis/Petros 11 2.125
Udinese Italia Guilherme Santos Torres – 5.313
Tianjin Quanjian F.C. Jadson Rodrigues Silva – 21.252
Futebol Clube do Porto Felipe Augusto/André Felipe Ribeiro 13.891 –
Empoli Football Club Matheus Pereira 4.660 –
Outros Outros    11         1.480
Total geral (nota 5.1)    29.136         43.736
5.3.5. Outros valores a receber- Referem-se basicamente aos saldos que o Clube possui com franque-
ados, entre outros direitos pertinentes aos recebimentos ligados aos associados do Clube.

 6 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE

As despesas do exercício seguinte são avaliadas ao custo, acrescidas de atualizações, quando aplicável.
Circulante    2016         2015
Prêmios de seguros a apropriar 46 16
Encargos financeiros a apropriar 7.850 9.318
Outras despesas antecipadas   2.999         2.886
Total 10.895         12.220
Não circulante    2016         2015
Encargos financeiros a apropriar   2.745         10.596
Total   2.745         10.596

 7 IMOBILIZADO

Os bens do imobilizado são reconhecidos pelo custo histórico de aquisição menos a depreciação acumu-
lada e a provisão para perda pelo valor recuperável (impairment). O Clube efetua periodicamente análise 
sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado, a fim de que sejam ajustados os critérios 
utilizados para a determinação da vida útil estimada e para o cálculo da depreciação. O valor depreciável 
é apropriado de forma sistemática ao longo da sua vida útil estimada segundo o CPC 27. O valor residual 
e a vida útil de um ativo são revisados pelo menos ao final de cada exercício e, se as expectativas dife-
rirem das estimativas anteriores, a mudança será contabilizada como mudança de estimativa contábil, 
segundo o CPC 23. A vida útil de cada item do imobilizado está descrita no quado a seguir. O saldo do 
imobilizado é composto como segue:
           2016    2015
    Taxa anual de  Depreciação
      depreciação     Custo     acumulada     Líquido    Líquido
Edificações 4% 182.777 (35.481) 147.296 82.460
Terrenos – 421.825 – 421.825 79.135
Máquinas e equipamentos 10% 5.033 (2.578) 2.455 2.429
Equipamentos de informática 10% 5.886 (2.875) 3.011 981
Equipamentos esportivos 10% 2.212 (1.461) 751 800
Veículos 20% 835 (830) 5 47
Móveis e utensílios 10% 4.989 (4.758) 231 544
Instalações 10% 1.348 (1.163) 185 276
Acervo memorial – 341 – 341 341
Franquias – 494 – 494 494
Imobilizado em andamento – 4.413 – 4.413 18.844
Outros imobilizados –     –     –     –     9
Total      630.153     (49.146)    581.007     186.360

As mutações do imobilizado estão demonstradas conforme segue:

   
      Ajuste de
      Avaliação Transfe- Depre-
        2015    Adições    Patrimonial    Baixas    rências    ciação    2016
Edificações 82.460 4.410 65.058 – – (4.622) 147.296
Terrenos 79.135 – 342.690 – – – 421.825
Máquinas e equipamentos 2.429 329  – – (303) 2.455
Equipamentos de
 informática 981 2.572 – (4) (6) (532) 3.011
Equipamentos esportivos 800 68 – – – (117) 751
Móveis e utensílios 544 95 – (2) – (406) 231
Veículos 47 – – – – (42) 5
Instalações 276 – – – – (91) 185
Acervo memorial 341 – – – – – 341
Franquias 494 – – – – – 494
Imobilizado em andamento 18.844 3.225 – (10.828) (6.828) – 4.413
Outros imobilizados     9    –    –    –    (9)   –    –
Total 186.360    10.699    407.738    (10.834)   (6.843)   (6.113)   581.007
Em 2016, a administração optou por fazer o ajuste de avaliação do seu patrimônio (edificações/terrenos) 
do Clube, através do laudo técnico de avaliação realizado dia 05/12/2016 pela empresa Pontes & Peteado 
– Empreendimentos, Consultoria e Perícias Ltda. conforme demonstrado abaixo:
Matrícula 24.168 – 9º cartório de registro de imóveis-SP, com a área total superfície em 40.000,00 m², o 
valor do imóvel é dado pelo valor do terreno e das edificações, cuja soma é R$ 135.548;
Matrícula 24.207 – 9º cartório de registro de imóveis-SP, com a área total superfície em 33.170,00 m², o 
valor do imóvel é dado pelo valor do terreno e das edificações, cuja soma é R$ 89.258;
Matrícula 162.200 – 9º cartório de registro de imóveis-SP, com a área total superfície em 45.000,00 m², 
o valor do imóvel é dado pelo valor do terreno e das edificações, cuja soma é R$ 139.197;
Matrícula 241.016 – 9º cartório de registro de imóveis-SP, com a área total superfície em 40.000,00 m², 
o valor do imóvel é dado pelo valor do terreno e das edificações, cuja soma é R$ 164.025.
      2016
Matrículas Terrenos         Edifícios         Total
24.168 106.680 28.868 135.548
24.207 88.465 793 89.258
162.200 120.000 19.197 139.197
241.016 106.680         57.345         164.025
Total 421.825         106.203         528.028
2016                   Matrículas    Terrenos         Edifícios         Total
Valor contábil (custo)  79.135 67.097 146.232
Depreciação  – (25.942) (25.942)
Valor contábil líquido  79.135 41.155 120.290
(-) Laudo de Avaliação 24.168 / 24.207 / 162.200 / 24.016 421.825         106.203         528.028
Ajuste de Avaliação
 Patrimonial  342.690         65.048         407.738
Conforme mencionado na nota explicativa 18, existem gravames aplicados sobre as matrículas 162.200 e 
241.016 para cobertura de garantia da construção da Arena Corinthians na estrutura financeira utilizada 
para aquele empreendimento. A administração do Clube optou por considerar o laudo patrimonial com a 
data de dezembro de 2016 para realização dos lançamentos em 31 de dezembro de 2016, e decidiu não 
retroagir para a data de adoção inicial da ITG 2003, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade 
por meio da Resolução 1.429/2013 que previa os registros desses valores a partir de 1º de janeiro de 
2013, por entender que os esforços e custos envolvidos nesse trabalho excedem os benefícios propor-
cionados pelas novas informações para o ano de 2015. Por essa razão, não houve a reapresentação 
dos saldos do imobilizado em 2015, o que gerou o registro na conta do patrimônio líquido – Ajuste de 
Avaliação Patrimonial.

 8 INTANGÍVEL

Representado pela aquisição de vínculos desportivos de atletas profissionais ao longo do exercício de 
2016. Os valores gastos diretamente relacionados com a formação de atletas são registrados no ativo 
intangível em conta específica de formação de atletas. Quando da profissionalização do atleta, os custos 
são transferidos para a conta específica de atleta formado, para amortização ao resultado do exercício 
pelo prazo contratual firmado. No encerramento do exercício, no mínimo, o Clube avalia a possibilidade 
de recuperação econômico-financeira do valor líquido contábil do custo de formação de cada atleta 
registrado no imobilizado. Constatada a irrecuperabilidade do custo, o valor é baixado em conta espe-
cífica do resultado. Os gastos efetivamente incorridos com a contratação ou a renovação de contrato 
de atletas profissionais são calculados pelo valor efetivamente pago ou incorrido. Inclui-se nesses gastos 
o pagamento de luvas ou assemelhados, sem direito de ressarcimento pelo Clube. Os saldos em 31 de 
dezembro de 2016 (46 Atletas) e de 2015 (61 atletas) estão assim representados:
    Direito
    econômico     Contrato  Amorti-    Saldo líquido
         %    Início    Término    Custo    zação    2016    2015
Giovanni Augusto de
 Oliveira Cardoso 60 01/02/2016 31/12/2019 15.329 (3.588) 11.741 –
Marcos Gabriel do
 Nascimento 70 18/04/2016 31/07/2020 12.043 (2.084) 9.959 –
Guilherme Milhomem
 Gusmão 100 28/01/2016 31/12/2019 9.605 (2.248) 7.357 –
Lucca Borges de Brito 60 06/05/2016 31/07/2019 5.842 (1.198) 4.644 –
Fabian Carnelio
 Balbuena Gonzalez 100 12/02/2016 31/12/2018 8.845 (2.780) 6.065 –
Gustavo Henrique
 Silva Souza 45 24/08/2016 31/12/2020 4.506 (340) 4.166 –
Johnath Marlone Azevedo 50 02/01/2016 31/12/2019 4.000 (1.000) 3.000 –
Uendel Pereira Gonçalves 100 06/01/2014 31/12/2017 3.014 (2.260) 754 1.507
Angel Romero 20 14/07/2014 14/07/2019 2.081 (1.040) 1.041 1.457
Marciel Silva da Silva 50 01/04/2015 10/03/2018 1.904 (1.142) 762 644
João Alves de Assis (JO) 100 01/11/2016 31/12/2019 1.750 (92) 1.658 –
John Steven Mendoza 50 30/01/2015 31/12/2018 1.401 (686) 715 996
Fagner Concerva Lemos 50 23/01/2015 31/12/2018 1.200 (613) 587 919
Bruno Henrique Corsini 26 10/02/2014 31/12/2016 1.065 (1.065) – –
Luciano da Rocha 60 17/02/2014 31/12/2016 1.221 (1.221) – 501
Alan Mineiro 70 12/01/2016 31/12/2018 1.000 (333) 667 –
Jean Carlos de
 Souza Irmer  23/08/2016 31/12/2020 1.000 (75) 925 –
Pedro Henrique
 Riberio Gonçalves 60 02/01/2015 31/12/2019 1.047 (556) 491 –
Cassio Ramos 60 10/01/2012 31/12/2018 972 (532) 440 660
Gustavo Agustin Vieira
 Velazquez 35 01/06/2015 12/08/2017 934 (683) 251 787
Alexandre Rodrigues 60 14/01/2013 31/12/2016 – – – 10.596
Carlos Gil Nascimento 90 14/01/2013 31/12/2015 – – – 927
Elias Trindade 50 11/04/2014 31/12/2017 – – – 6.857
Felipe Augusto de Almeida 50 26/01/2012 31/08/2016 – – – 558
Jadson Rodrigues da Silva 30 13/02/2014 31/08/2016 – – – 95
Paolo Guerreiro 100 01/07/2012 15/07/2015 – – – –
Ralf de Souza Telles 85 01/01/2010 31/12/2015 – – – 832
Renan Soares Reuter 70 06/01/2011 05/06/2016 – – – 204
Renato Soares de Oliveira 50 14/01/2013 31/12/2016 – – – 3.386
Rodrigo Eduardo Costa 50 01/10/2013 31/12/2016 – – – 1.425
Vagner Silva de Souza (Love) 50 09/02/2015 31/08/2016 – – – 432
Outros       9.872    (4.765)   5.107    7.713
Sub-Total       88.631    (28.301)   60.330    40.496
Direitos de imagem global      21.741 31.101
Atletas em formação (base) profissionalizados     35.044 35.449
Atletas em formação (base)        48.293    41.055
Total        165.408    148.101

 9 INVESTIMENTO NO FUNDO IMOBILIÁRIO ARENA CORINTHIANS

9.1. Aplicações e avaliação do investimento em cotas subordinadas juniores
Conforme apresentado, em junho de 2014, foram integralizadas 686.690.000,0000 quotas subordinadas 
júnior com valor unitário de R$ 1,00 cada. Em 31 de agosto de 2015, conforme extrato de investimento 
encaminhado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, o saldo em reais aplicado 
apresentou saldo em R$ 0,00 para 686.690.000,0000 cotas subordinadas Júnior o que demonstrava 
valor unitário da cota de R$ 0,00000. Em 31 de dezembro de 2016, conforme extrato de investimento 
encaminhado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, o saldo em reais aplicado 
apresentou saldo em R$ 0,00 para 686.690.000,0000 cotas subordinadas júnior, o que demonstrava 
valor unitário da cota de R$ 0,00. O investimento é avaliado a valor justo e considera a continuidade 
operacional do empreendimento edificação do estádio Arena na adoção das práticas contábeis do 
Clube em relacão ao investimento em cotas do Fundo , considerando o plano estratégico proposto pela 
administração e descrito na nota explicativa nº 1. 9.2. Movimentação das cotas: A movimentação das 
cotas é assim apresentada:
    Quantidade de Cotas   R$
Saldo em 31 de dezembro de 2014 686.690.000,0000 327.576
Rentabilidade conforme extrato apresentado pela
 BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. no ano     686.690.000,0000   (327.576)
Saldo em 31 de dezembro de 2015     686.690.000,0000   –
Rentabilidade conforme extrato apresentado pela
 BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. no ano     686.690.000,0000   –
Saldo em 31 de dezembro de 2016     686.690.000,0000   –
9.3. Extrato das demonstrações contábeis do Arena – Fundo de Investimento Imobiliário FII e 
do relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 
2016. O Balanço Patrimonial do Arena Fundo de Investimento Imobiliário em 31 de dezembro de 2016, 
auditado por seus auditores independentes, apresenta os seguintes principais destaques:
        2016
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 2.395
Outros     17.455
Total     19.850
Ativo não circulante
Propriedade para Investimento 862.001
Certificados de incentivo ao desenvolv. 311.450
Total 1.173.451
Total do ativo 1.193.301

        2016
Passico circulante
Contas a pagar   1.650
Total   1.650
Passivo Não Circulante     360.484
Patrimônio liquido
Cotas por classe 1.316.740
Prejuízos acumulados (485.573)
Total do patrimonio liquido    831.167
Total do passivo 1.193.301

Em 28 de março de 2017 os auditores do Arena Fundo de Investimento Imobiliário – FII emitiram 
opinião modificada sobre as demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 
2016, contendo a seguinte ressalva, parágrafos de ênfases e outros assuntos reproduzidos abaixo:
“Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações financeiras:
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 5a, a propriedade para investimento, no montante de 
R$862.001 mil em 31 de dezembro de 2016, está registrada e avaliada a valor justo pelo método 
conhecido como “Capitalização de Renda”. Nesse método foram utilizadas expectativas de receitas 
e despesas futuras ajustadas a valor presente que consideram premissas de receitas relacionadas a 
bilheterias, contratos de camarotes, contratos de cadeiras PSL, locações de espaços, publicidade, 
naming rigths entre outros, com base em premissas determinadas por consultor especializado. Em 
nosso processo de auditoria não obtivemos evidência suficiente que suporte as expectativas de receitas 
futuras consideradas na apuração do valor justo. Como consequência, podem haver eventuais impactos 
nos valores registrados na rubrica de propriedade para investimentos e desta forma eventuais ajustes 
poderão ser necessários, visando adequar a avaliação do valor justo da propriedade para investimento 
quando da revisão das premissas de expectativa de receita futura. Até a data de emissão deste relatório 
referidas premissas e cálculos não haviam sido concluídas, motivo pelo qual não podemos assegurar 
quais seriam os eventuais impactos nas demonstrações contábeis do Fundo em 31 de dezembro de 
2016, decorrente do atual cenário econômico brasileiro.
Conforme a Nota Explicativa nº 5b, o Fundo possuiu registrado em 31 de dezembro de 2016, o mon-
tante de R$ 311.450 mil, referente a Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento – CID avaliados 
pelo valor de integralização das cotas. Durante o exercício de 2016, o Fundo conseguiu realizar a 
venda de apenas 356 certificados no qual geraram um resultado positivo de R$ 9.713 mil registrado 
na rubrica “rendas com certificados de incentivos ao desenvolvimento – CID”. Com base em nossos 
procedimentos de auditoria, não conseguimos concluir sobre o valor justo de realização desse ativo.
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 ao Fundo, 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.”

“Ênfases:
1) Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 20, a Administração do Fundo finalizou o processo 
de avaliação no que diz respeito à classificação das cotas seniores como instrumento de patrimônio 
líquido ou passivo financeiro, em decorrência dos eventuais efeitos da adoção do Pronunciamento CPC 
39 “Instrumentos financeiros – apresentação”, em suas demonstrações contábeis, concluindo que as 
cotas seniores devem ser mantidas na classificação instrumento de patrimônio. A Administração do 
Fundo também protocolou consulta sobre esse tema junto a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 
não recebendo até a presente data, manifestação do respectivo órgão regulador. Nossa opinião não 
está ressalvada em função desse assunto.
2) Conforme a Nota Explicativa nº 15, em 10 de junho de 2014 o Fundo assinou “Contrato de Operação 
de Equipamento Esportivo, Agenciamento e Outras Avenças” com o Sport Club Corinthians Paulista, 
para a prestação de serviços de agenciamento dos negócios relacionados à exploração da Arena 
pelo Clube para a realização de seus jogos e quaisquer outros eventos. No exercício findo em 31 de 
dezembro de 2016 o Fundo pagou ao Clube R$ 707 mil a título de “Comercialização e Agenciamentos 
de Eventos Arena”. O contrato foi celebrado em condições pactuadas entre as partes. Nossa opinião 
não está ressalvada em função desse assunto.”
Como forma de auxiliar o entendimento, o Clube apresenta os principais destaques das notas explicativa 
indicados no relatório dos auditores do Fundo:
“Notas explicativas da administradora às demonstrações contábeis para o período findo em 31 de 
dezembro de 2016:
5a) Propriedade para Investimento – Estádio Arena: ... O valor de Edificação do Estádio Arena monta 
R$ 985.000 e o valor de mercado do empreendimento em 31 de dezembro de 2016 é de R$862.001 
(R$857.366 em 2015) e está suportado por laudo de avaliação elaborado pela JLL Jones Lang LaSalle – 
Consultoria Imobiliária. As estimativas das receitas para a Arena, informadas pelo FII, foram elaboradas 
pelo Sport Clube Corinthians, responsável pela administração dos espaços de varejo e publicidade, 
eventos e partidas.
Em 31 de dezembro de 2016 o Fundo registrou a título de ajuste ao valor justo o montante de R$ 
45.974 (R$16 em 2015)…”
5b) Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento: Em 26 de novembro de 2013 o SCCP cedeu os 
direitos dos Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento “CID” ao Fundo, com base nas considerações 
formalizadas no parecer emitido por consultor jurídico emitido pela Mazars Cabrera – Consultoria 
Contábil e Tributária Sociedade Simples Ltda., pelo montante de R$ 346.973, em permuta de cotas 
juniores do Fundo.
15. Partes relacionadas: … Em 10 de junho de 2014 o Fundo assinou “Contrato de Operação de Equi-
pamento Esportivo, Agenciamento e Outras Avenças” com o Sport Club Corinthians Paulista, para a 
prestação de serviços de agenciamento dos negócios relacionados à exploração da Arena pelo Clube 
para a realização de seus jogos e quaisquer outros eventos. No período o Fundo pagou ao Clube R$8.129 
(R$16.444 em 30 de junho de 2015) a título de “Comercialização e Agenciamentos de Eventos Arena.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 houve alienação de 8.375 CID’s, que estavam 
registradas pelo valor de integralização de R$ 345.940, pelo valor de R$355.653 que gerou uma receita 
de R$9.713 no exercício (R$2.450 em 2015).”
Retificando a nota 15. Partes relacionadas da Notas explicativas da Administração às demonstrações 
contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 da Arena Fundo de Investimento Imo-
biliário – FII, foi informado indevidamente na nota explicativa que o fundo pagou ao Clube R$ 8.129 
no período de 31 de dezembro de 2016. No entanto, esse valor refere-se ao exercício de 2015, sendo 
que o valor recebido pelo Clube no exercício de 2016 corresponde a R$ 707.

 10 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Empréstimos e financiamentos são reconhecidos inicialmente a valor justo, líquido dos custos de tran-
sações, e, subsequentemente, são mensurados pelo custo amortizado. Além disso, os empréstimos e 
financiamentos são classificados como passivo circulante, a menos que o Clube tenha um direito incon-
dicional de deferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. Os custos 
de empréstimos atribuíveis diretamente à aquisição, construção ou produção de ativos qualificáveis, 
os quais levam, necessariamente, um período de tempo substancial para ficarem prontos para uso ou 
venda pretendida, são acrescentados ao custo desses ativos até a data em que estejam prontos para o 
uso ou venda pretendida.
Circulante Indexador         2016        2015
Banco Bradesco S.A. CDI+0,60% e 0,42% a.m. 5.055 3.728
Banco BCV/BMG S.A. 1,86% a.m e 1,63% a.m. 29.595 30.151
Banco Itaú S.A. CDI + 1,06% a.m. – 11.499
Caixa Econômica Federal CDI + 0,60% 79 134
BicBanco S.A. 1,45% a.m. 2.764 6.029
Banco Daycoval (Leasing) 0,49% a.m. 228 –
Diegues, Cordeiro Arquitetos Ltda. IGPM + 0,8% a.m.        –        8.528
Carlos Alberto C. Leite Coutinho 1,94% a.m. 3.763 5.000
Total circulante  41.484        65.069
Não circulante
BicBanco S.A. 1,45% a.m. 921 –
Banco BCV/BMG S.A. 1,86 a.m. e 1,63% a.m. 9.950 18.980
Banco Daycoval (Leasing) 0,49% a.m. 292 –
Total não circulante  11.163        18.980
Total  52.647        84.049

 11 EXPLORAÇÃO DE IMAGENS A PAGAR

Circulante   2016        2015
All Soccer/Gilmar Marketing (Fabio Santos) 276 332
Cristian Mark Jr do Nascimento – 500
Danilo e Mirian Serviços (Danilo Gabriel) 385 853
E7 Assessoria Esportiva (Elias Trindade) 1.414 2.800
GP Sports Management (Ralf) – 1.117
MJA Divulgação (Anderson Martins) 1.300 1.300
P40 Sport (Petros Matheus) 300 300
Plus Sports (Luciano) – 320
RC Consultoria e RA 10 Promoções (Renato Augusto) 2.007 4.632
Regis Marques (Angel Romero) 1.868 2.615
Santarelli Ltda. (Rodriguinho) 458 326
Sil Serviços Internacionais (Alexandre Pato) – 3.690
SLC Eventos e Participações (Marcio Passo) – 870
Think Ball & Sports (Elton Rodrigues) 259 473
Tite Marketing Ltda. 215 372
Triunfo Investimentos (Marcelo Nicolas Lodeiro) 166 366
Vagner Silva de Souza (Vagner Love) – 1.248
Brazilsport Assessoria Desportiva Ltda. 4.335 –
GT Sports Assessoria Esportiva Ltda. 1.959 –
JÔ Assessoria Esportiva e Marketing Ltda. 7.250 –
PP Sports e Participaçoes Ltda. – ME 1.800 –
B2F Marketing Esportivo Ltda. 1.237 –
Olé Sport & Intermediações Ltda. 1.434 –
Outros contratos de direito de uso de imagem 11.279        7.275
Total 37.942        29.389
Não circulante    2016        2015
CC Baroni Administradora e Marketing Ltda. 4.500 –
Sil Serviços Internacionais (Alexandre Pato) – 4.750
E7 Assessoria Esportiva (Elias Trindade) – 2.799
GP Sports Management (Ralf) – 2.415
Cristian Mark Junior do Nascimento – 4.500
Outros contratos de direito de uso de imagem    270        1.020
Total   4.770        15.484

 12 OBRIGAÇÕES E ENCARGOS FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER

       2016        2015
IRRF a recolher 11.689 7.208
INSS a recolher 3.247 666
FGTS a recolher 1.893 1.157
PIS a recolher 348 181
Salários a pagar a funcionários 4.260 1.530
Provisão de férias e de encargos previdenciários 4.716 5.316
Indenizações a pagar – 861
Férias a pagar – 5.137
Luvas de atletas a pagar 963 –
Outros   1.041        38
Total   28.157        22.094

 13 TRIBUTOS PARCELADOS

Circulante    2016       2015
Parcelamento PROFUT Lei 13.155/2015 (a) 5.635 7.520
Parcelamento incentivado – PPI do IPTU (b) 686 1.429
Parcelamento incentivado – PPI do ISS     –       284
Total circulante   6.321       9.233
Não circulante
Parcelamento PROFUT Lei 13.155/2015 (a) 195.925 175.113
Parcelamento incentivado – PPI do IPTU (b) –       476
Total não circulante 195.925       175.589
Total geral 202.246       184.822
13.1. Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro 
(PROFUT): Em 04 de agosto de 2015, foi publicada a Lei nº 13.155, que estabelece princípios e práticas 
de responsabilidade fiscal e financeira e de gestão transparente e democrática para entidades desportivas 
profissionais de futebol; institui parcelamentos especiais para recuperação de dívidas com a União; cria 
a Autoridade Pública de Governança do Futebol-APFUT; dispõe sobre a gestão temerária no âmbito 
das entidades desportivas profissionais; cria a Loteria Exclusiva – LOTEX , ainda não regulamentada. 
As entidades desportivas profissionais de futebol que aderirem ao Profut poderão parcelar os débitos 
na Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional e no Banco Central do Brasil, e os débitos previstos na Subseção II, no Ministério do Trabalho e 
Emprego. A dívida objeto do parcelamento será consolidada, no âmbito de cada órgão responsável pela 
cobrança, na data do pedido, e deverá ser paga em até duzentas e quarenta parcelas, com redução de 
70% (setenta por cento) das multas, 40% (quarenta por cento) dos juros e 100% (cem por cento) dos 
encargos legais. Ao valor de cada parcela, serão acrescidos juros obtidos pela aplicação da taxa referencial 
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, 
calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e 
de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Em 18 de 
novembro de 2015 o Clube aderiu ao Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal 
do Futebol Brasileiro (PROFUT), unificando todos parcelamentos federais que estavam em andamento 
neste programa. Esta unificação resultou num montante de R$ 181.769, o qual será pago em 240 par-
celas mensais que se iniciaram em 30 de novembro de 2015. Sobre as parcelas haverá juros calculados 
pela aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos 
federais, acumulada mensalmente e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento 
estiver sendo efetuado, de acordo com as regras e condições estabelecidas na Portaria Conjunta PGFN/
RFB nº 1340, sendo que a mensuração final dos efeitos da adesão ao Programa deverá ser confirmada 
através de consolidação dos débitos pela autoridade fiscal. O Clube tem recolhido os valores dos débitos 
de acordo as regras estabelecidas desde então e ainda aguarda a homologação formal do débito pela 
autoridade fiscal. Em 31 de dezembro de 2016, o saldo remanescente desse parcelamento montava 
R$ 201.561, segregado entre passivo circulante R$ 5.635 e passivo não circulante R$ 195.925. 13.2. 
Programa de Parcelamento Incentivado – PPI do IPTU: Esse programa foi instituído pela Prefeitura 
Municipal de São Paulo – Em abril de 2007 o Clube aderiu ao PPI representado substancialmente pelo 
Imposto Predial e Territorial Urbano- IPTU, do período de 1990 a 2004. O valor total dos débitos levados 
ao parcelamento naquela data, já considerando os benefícios oferecidos para sua adesão, totalizou 
R$ 6.997, os quais devem ser liquidados em 120 parcelas mensais, atualizadas monetariamente pela 
taxa SELIC. Em 31 de dezembro de 2016, o saldo remanescente desse parcelamento montava R$ 686 e 
(R$ 1.905 em 2015). A mensuração final dos efeitos da adesão ao Programa somente será confirmada 
através da consolidação dos débitos pela Receita Federal.

 14 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

O Clube é parte envolvida em processos fiscais, trabalhistas e cíveis, e está discutindo essas questões tanto 
na esfera administrativa como na judicial. As provisões para as perdas decorrentes desses processos são 
estimadas e atualizadas pela Administração do Clube, amparada pela opinião de seus assessores jurídicos, 
tendo sido provisionadas e divulgadas as contingências passivas existentes, em atendimento ao CPC 25:
     2015         Adições         Pagamentos/acordos         2016
Contingências cíveis 1.215 10.938 (1.462) 10.691
Contingências trabalhistas  4.010         5.794         –         9.804
Total  5.225         16.732         (1.462)         20.495
Contingências cíveis – Estão representadas, substancialmente, por questionamentos judiciais quanto ao 
não cumprimento integral de contratos firmados entre o Clube e parceiros. Contingências trabalhistas 
– Compreendem em sua maioria por questionamentos quanto ao direito de uso de imagem de atletas 
profissionais e comissão técnica, contratos de trabalho, vínculo empregatício, horas extra, salários adicio-
nais, entre outros. Os processos cíveis, trabalhistas e fiscais de perda possível, amparados pela opinião dos 
assessores jurídicos do Clube totalizavam em 31 de dezembro o valor de 38.705 e (R$ 7.045 em 2015).

A marca mais valiosa das Américas
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Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do Sport Club Corinthians Paulista, no exercício de suas atribuições estatutárias, reu-
nidos em sua Sede Social, durante o tempo indispensável e, examinando o conjunto das demonstrações 
contábeis em 31 de Dezembro de 2016, é de parecer que as mesmas sejam aprovadas pelo Egrégio 
Conselho Deliberativo.

São Paulo, 26 de abril de 2017.

Paulo Roberto Almeida Souza Antonio Jurado Luque Marcos Ribeiro Caldeirinha
 Membro  Membro  Membro

Parecer do Conselho de Orientação – CORI

O Conselho de Orientação – Cori do Sport Club Corinthians Paulista, no exercício de suas atribuições 
estatutárias, reunidos na sala de Reunião da Diretoria no 5º Andar da Sede Social, nesta data, examinando 
as demonstrações financeiras no exercício findo de 31 de dezembro de 2016, considerando, inclusive, o 
parecer favorável do Conselho Fiscal, por UNANIMIDADE DE VOTOS, é de parecer que as mesmas sejam 
aprovadas pelo Egrégio Conselho Deliberativo.

São Paulo, 25 de abril de 2017.

 Osmar Basílio Dr. Fabio Augusto Pinto
  Presidente  Secretário

Decisão do Conselho Deliberativo

O Conselho Deliberativo do Sport Club Corinthians Paulista, no gozo de seus direitos sociais e no 
desempenho de suas funções estatutárias, em reunião realizada nesta data, aprovou por maioria, as 
demonstrações contábeis do Sport Club Corinthians Paulista, referente ao exercício findo em 31 de 
Dezembro de 2016.

São Paulo, 27 de abril de 2017.

 Guilherme Gonçalves Strenger Antonio Carlos Cedenho
 Presidente 1º Secretário
 Sergio Eduardo Mendonça Alvarenga José Antonio Avenia Neri
 Vice-Presidente 2º Secretário

 15 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio social é constituído pela dotação inicial, acrescido dos superávits e subtraído os déficits 
acumulados desde a fundação do Clube. Conforme mencionado nota explicativa nº 7, a administração 
do Clube optou por considerar o laudo de levantamento patrimonial com a data de dezembro de 2016 
para realização dos lançamentos de ajustes no ativo imobilizado no mês de dezembro de 2016 e decidiu 
não retroagir para a data de transição quando da adoção inicial da ITG 2003, aprovada pelo Conselho 
Federal de Contabilidade por meio da Resolução 1.429/2013 que previa os registros desses valores a 
partir de 1º de janeiro de 2013, por entender que os esforços e custos envolvidos nesse trabalho excedem 
os benefícios proporcionados pelas novas informações para o ano de 2015. Por essa razão, não houve 
a reapresentação dos saldos do imobilizado em 2015, o que gerou o registro na conta de Ajustes de 
Avaliação Patrimonial.

 16
 RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS ENTRE O FUTEBOL E O CLUBE

  SOCIAL E ESPORTES AMADORES

Com objetivo de aprimorar a segregação das despesas entre o futebol e o clube social e esportes 
amadores, foram definidos critérios de rateio das despesas com pessoal e gerais e administrativas, para 
correta alocação por atividade.

 17 DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS

As receitas financeiras abrangem receitas de juros auferidos em aplicações financeiras, ganhos com 
acréscimos moratórios incidentes sobre valores a receber, que são reconhecidos no resultado. As despesas 
financeiras abrangem despesas com juros, variação cambial passiva e variações monetárias sobre emprés-
timos e financiamentos, os quais são reconhecidos no resultado. As transações em moeda estrangeira 
são reconhecidas contabilmente, no momento inicial, pela moeda funcional (Reais), mediante a aplicação 
da taxa de câmbio à vista entre a moeda funcional e a moeda estrangeira, na data da transação, sobre 
o montante em moeda estrangeira. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas 

transações e da conversão de ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são 
reconhecidos no resultado do exercício.
      2016      2015
Receitas financeiras 12.329 22.957
Despesas Financeiras
Juros sobre empréstimos (26.254) (33.479)
Atualização de impostos (26.162) (41.023)
Variação cambial passiva (6.847) (26.917)
Despesas com IOF (825) (343)
Outros   (2.523)    (1.425)
Total geral líquido de todo o Clube (50.282)    (80.230)
Despesas financeiras – Clube social e esportes amadores (2.680) (5.129)
Despesas financeiras – valor líquido alocada ao Futebol (47.602) (75.101)
17.1. Resultado liquido Fundo de Investimento Imobiliário: Os valores apresentados como resul-
tado liquido fundo de investimento imobiliário representam os pagamentos realizados de acordo com 
a Cláusula 2.2 e o anexo 2.2.1.1 do Contrato de Operação de Equipamento Esportivo assinado entre o 
Arena FII e o Clube para a operação e manutenção da Arena Corinthians.

 18 GARANTIAS DADAS PELO CLUBE

No dia 03 de junho de 2013, através da ata da assembleia geral ordinária do conselho deliberativo do 
Clube, foram aprovadas todas as diretrizes e seus respectivos detalhamentos sobre a operação finan-
ceira entre o Clube, Caixa Econômica Federal, BNDES e a construtora Odebrecht, autorizando a dar em 
garantia parte do terreno do Clube.
Em 07 de fevereiro de 2014, foram formalizadas tais garantias, conforme averbações registradas nas 
matrículas 162.200 e 241.016, para a conclusão da obra de construção do estádio de futebol no bairro 
de Itaquera-SP, atual Arena Corinthians.
As mencionadas garantias se limitam ao valor das matriculas mencionadas, conforme destacado na nota 
7 (R$ 139.197 para a matrícula 162.200 e R$ 164.025 para a matrícula 241.016) e representam a respon-

sabilidade atual do Clube em relação a estrutura financeira envolvida na construção da Arena Corinthians.

 19 SEGUROS (NÃO AUDITADO)

O Clube mantém seguro para cobertura dos atletas profissionais, que é considerado suficiente pela 
Administração para cobrir eventuais riscos sobre suas responsabilidades.
A importância segurada deve garantir ao atleta profissional ou ao beneficiário por ele indicado no contrato 
de seguro o direito a indenização mínima correspondente ao valor anual da remuneração pactuada.
Os valores contratados pelo Clube abrangem os atletas profissionais e da base que foram profissionali-
zados, tendo como valor de cobertura R$ 96.145.
Em determinados contratos de cessão temporária, estão estabelecidas cláusulas que impõem ao Clube 
a responsabilidade de contratação de apólice de seguro. No caso da não aquisição desta apólice, estes 
contratos definem outras formas de indenização ao beneficiário.
As premissas de riscos adotadas, dadas sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria de 
demonstrações contábeis. Consequentemente, não foram examinadas por nossos auditores indepen-
dentes.

 20 EVENTOS SUBSEQUENTES

No dia 10 de março de 2017, o Clube assinou o contrato de patrocínio com a TCT Mobille – Telefones 
Ltda. (Alcatel), com sua vigência até a data de 12 de janeiro de 2018.
No dia 01 de abril de 2017, o Clube assinou o contrato de patrocínio com a Foxlux Ltda. com sua vigência 
até a data de 31 de janeiro de 2018.
No dia 13 de abril 2017 a BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. emitiu comunicado 
de Fato Relevante, informando que distribuiu aos cotistas do Arena Fundo de Investimento Imobiliário – FII 
“Termo de Renúncia a atividade de Administração Fiduciária e Gestão da Carteira do Fundo”, bem como 
convocou, via convocação extraordinária, Assembleia Extraordinária de Cotistas para tratar o tema da 
substituição da função de administrador do fundo. Na referida assembleia, marcada para 03 de maio de 
2017, serão então tomadas as decisões e ações pertinentes ao assunto”.

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

Aos Administradores, Conselheiros e Associados
Sport Club Corinthians Paulista
São Paulo-SP
Opinião com ressalva
Examinamos as demonstrações contábeis do Sport Club Corinthians Paulista (Clube), que compreendem 
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para 
opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Sport Club Corinthians Paulista 
em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como aquelas aplicáveis 
às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 – R1), normas aplicáveis a entidades sem fins lucrativos 
(ITG 2002 – R1) e entidades desportivas profissionais (ITG 2003).
Base para opinião com ressalva
1. Adoção de prática contábil de reavaliação de bens do ativo imobilizado
Conforme mencionado nas notas explicativas nº 07 e nº 15 às demonstrações contábeis em 31 de 
dezembro de 2016, o Clube contabilizou a reavaliação de determinados bens do ativo imobilizado ao seu 
valor justo, no montante de R$ 407.738 mil, tendo como contrapartida a rubrica “Ajuste de avaliação 
patrimonial” no patrimônio líquido. A contabilização dessa reavaliação está em desacordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil (Pronunciamento Técnico CPC 27 – “Ativo Imobilizado”). Consequentemente, 
em 31 de dezembro de 2016, o saldo do imobilizado e do patrimônio líquido (rubrica de “Ajuste de 
avaliação patrimonial”) estão apresentados a maior em R$ 407.738 mil cada.
2. Confirmação de saldos
Ausência de confirmação direta dos saldos de determinados assessores jurídicos: Conforme 
mencionado na nota explicativa nº 14, em 31 de dezembro de 2016, o Clube possui registrado no 
exigível contingencial o montante de R$ 20.495 mil. Todavia, não obtivemos resposta à totalidade das 
solicitações de confirmação direta das informações dos seguintes assessores jurídicos externos: Braga 
e Braga Associados (Cível); João Zanforlin Schablatura (Justiça Desportiva); Moraes e Silva Advogados 
Associados (Cível); e Pires Abrão, Leite e Rosa Advogados (Direito do Trabalho e Sindical).
Procedimento de confirmação de saldos ativos e passivos: Em nossos procedimentos de auditoria, 
solicitamos cartas de confirmações externas. Até a conclusão dos nossos exames, não recebemos res-
postas que consideramos essenciais. As respostas não obtidas são referentes a: (I) depósitos bancários 
e empréstimos das instituições financeiras e empresas: Caixa Econômica Federal, Polo Clubes Fundo de 
Investimento, Horizonte Conteúdos Ltda. e Bradesco S.A., com saldos no montante de R$ 1.351 mil 
(ativo) e de R$ 30.989 mil (passivo); (II) valores a receber de patrocinadores: Rede Globo S.A., Federação 
Paulista de Futebol, Caixa Econômica Federal, Apollo Sports Solutions S.A., Estrella de Galícia Importadora 
e Comércio de Bebidas Ltda., AMC Assessoria em Negócios Ltda., Club Atlético Boca Juniors e Nike do 
Brasil Comércio e Participações Ltda. no montante de R$ 1.353.331 (mil); e (III) valores a pagar relativos 
a diversos fornecedores no montante de R$ 64.579 mil.
Por consequência e pelo fato dos procedimentos de auditoria alternativos não serem suficientes para 
concluirmos sobre a necessidade de ajustes nas demonstrações financeiras, não foi possível concluir 
sobre a adequação do saldo representativo do exigível contingencial, bem como sobre a existência de 
possíveis passivos das naturezas apresentadas neste item, não registrados em 31 de dezembro de 2016.
3. Incerteza significativa relacionada a continuidade operacional do Investimento – Arena Fundo 
de Investimento Imobiliário – FII
Conforme mencionado nas notas explicativas nº 1.1 e nº 09, o Clube detém cotas subordinadas júnior do 
Arena Fundo de Investimento Imobiliário – FII, que tem como principal ativo a edificação do Estádio Arena 
Corinthians. A continuidade operacional do empreendimento depende da geração de receitas para fazer 
face à manutenção de sua estrutura operacional, assim como para o cumprimento do cronograma de 
liquidação de passivos relacionados à construção do empreendimento e demais fontes de financiamento. 
A administração do Clube, em conjunto com os detentores das cotas seniores do Fundo, elaborou plano 
estratégico para continuidade operacional do empreendimento. O Clube mantém o registro contábil do 
investimento em cotas do Arena Fundo de Investimento Imobiliário – FII, considerando a continuidade 
operacional do empreendimento Estádio Arena Corinthians. Conforme nota explicativa nº 20, em 13 
de abril de 2017 o administrador do Fundo renunciou à gestão e convocou Assembleia de Cotistas para 
deliberação da indicação de novo administrador. Solicitamos representação formal dos consultores jurídicos 

do Clube para avaliação dos potenciais riscos contingenciais daquela decisão do gestor do Fundo. Até a 
emissão desse relatório não havia sido apresentada tal resposta de seus assessores jurídicos.
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 “Res-
ponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em 
relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.
Ênfases
1. Adesão ao Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol 
Brasileiro (PROFUT).
Conforme mencionado na Nota 13.1, o Clube aderiu ao Programa de Modernização da Gestão e de 
Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro (PROFUT). Como resultado, o Clube atualizou o valor de seus 
débitos e tem recolhido, desde então, os tributos e contribuições incluídos no Programa de acordo com as 
condições estabelecidas na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.340. Até a data de emissão desse relatório, os 
órgãos competentes não homologaram a consolidação dos débitos que ratificasse os cálculos apresentados 
quando da adesão, protocolada em novembro de 2015, podendo, até a homologação, solicitar-se que o 
Clube apresente outros esclarecimentos. Nossa opinião não contem ressalva em relação a esse assunto.
2. Arena Fundo de Investimento Imobiliário – FII – Relatório de outros auditores independentes
Chamamos atenção para a nota explicativa nº 09 sobre o relatório de outros auditores independentes 
referente às demonstrações contábeis do Arena Fundo de Investimento Imobiliário – FII do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2016, datado de 28 de março de 2017, os quais expressaram “Opinião 
com Ressalva”, por (i) Não atualização das premissas e cálculos utilizados para avaliação a valor justo da 
edificação Estádio Arena Corinthians, no montante de R$ 862.001 mil em 31 de dezembro de 2016, 
pelo método conhecido como Capitalização de Renda, conforme laudo de avaliação elaborado por 
empresa de avaliação independente; (II) Impossibilidade de conclusão sobre o valor justo de realização 
do investimento em Certificado de Incentivo ao Desenvolvimento – CID, registrado pelo montante de 
R$ 311.450 mil. Expressaram também incerteza significativa, sem no entanto ressalvar o assunto, sobre 
a continuidade operacional do Fundo, que depende da realização de receitas futuras para amortização 
de cotas seniores. O referido relatório contém ainda parágrafos de “Ênfases” sobre: (I) A não obtenção, 
até a data do relatório dos auditores independentes, de resposta à consulta a Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM sobre o registro contábil das cotas seniores como patrimônio líquido do Fundo; (II) A 
assinatura entre o Fundo e o Clube de Contrato de Operação de Equipamento Esportivo, Agenciamento 
e Outras Avenças para a prestação de serviços de agenciamento dos negócios relacionados à exploração 
pelo Clube do Estádio Arena Corinthians.
Com relação ao relatório emitido por outros auditores independente do Fundo, nossa opinião sobre 
as demonstrações contábeis do Clube não está ressalvada pelos assuntos mencionados acima, exceto 
quanto à incerteza significativa sobre a continuidade operacional do Fundo, conforme descrito em “Base 
para Opinião com Ressalva”.
Outros assuntos – Demonstração do Valor Adicionado – DVA
Examinamos também a Demonstração do Valor Adicionado – DVA no segmento futebol e no clube 
social e esportes amadores referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, cuja apresentação 
é requerida pela legislação societária brasileira somente para companhias abertas. Entretanto, opcional e 
historicamente, vem sendo apresentada como parte integrante das demonstrações contábeis do Clube. 
Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, 
em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação 
às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A administração do Clube é responsável 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 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, requer-se que comuniquemos este fato. Não temos 

nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como aquelas aplicáveis às pequenas e 
médias empresas (NBC TG 1000 – R1), normas aplicáveis a entidades sem fins lucrativos (ITG 2002 – 
R1), entidades desportivas profissionais (ITG 2003) e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
do Clube continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a 
administração pretenda liquidar o Clube ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança o Clube 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 causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influen-
ciar, 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, indepen-

dentemente 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, exceto pelo mencionado no item 2 em “Base para opinião com ressalva”. 
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 procedi-
mentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a eficácia dos controles internos do Clube.

•  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 
do Clube. 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 o Clube a não mais se manter em continuidade operacional.

•  Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 20 de abril de 2017.

 Antonio Cocurullo Francisco Eduardo Abreu Ferreira
 Sócio – Responsável Técnico Sócio – Responsável Técnico
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Esta terça é o sétimo dia da lunação. A Lua na fase Nova transita em Leão desde a 01h13 da madrugada ajudando 
a manter diálogos e resolver situações com facilidade. Os relacionamentos precisam do diálogo já que desde a 
madrugada uma intensidade emocional pode vir a causar transtornos. Há uma tendência de resolver tudo neste 
dia. A Lua em Leão faz a irritabilidade e a impaciência se manifestar dando pouca paciência para encarar os 
desafi os. Por isso é bom evitar querer se impor ou tentar brilhar diante de pessoas que podem não aceitar seu 
desejo de controlar tudo.
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Os contatos podem ser mantidos 
com paciência e aproveitando a faci-
lidade de comunicação. Seja prático, 
mas refl ita antes de agir ou falar, pois 
a Lua está fora de curso todo o dia. A 
Lua em Leão ajuda a manter diálogos 
e resolver situações com facilidade. 
71/571 – Vermelho.

A dispersão pode trazer problemas, 
assim como a difi culdade de dizer 
dos sentimentos. Agir sem refl etir 
pode ser muito negativo no amor 
e nas relações de amizade. O Sol 
em direção a casa dois pode ajudar 
a encontrar soluções financeiras 
e os realizar negócios comerciais. 
61/761 – Azul.

Terá novos rumos a depois que pas-
sar seu aniversário. Controle a maior 
intensidade emocional que poderá 
causar transtornos nesta fase mais 
delicada do ano. Os relacionamentos 
precisam do diálogo já que desde a 
madrugada uma intensidade emo-
cional pode vir a causar transtornos. 
52/852 – Amarelo.

A Lua passa a transitar em Leão 
desde a madrugada e dá facilidade 
para deslocamentos e conversas 
agradáveis. Os amigos podem estar 
um pouco afastados e a pessoa amada 
mais fria na relação devido a mágoas 
durante o dia, mas a noite será fácil 
resolver tudo. 42/342 – Cinza.

A infl exibilidade vai diminuir depois 
que o Sol estiver em Gêmeos na no 
dia 21 deste mês de maio. Na vida 
a dois modifi cações podem ocorrer 
sem motivo defi nido e aparente. 
Aguarde novas oportunidades, não 
tome decisões sobre situações que 
não estejam bem claras. 89/489 – 
Amarelo.

Uma oportunidade nova irá surgir 
em sua carreira profi ssional e deve 
ser aproveitada. Analise o que seja 
primordial, deixando o menos im-
portante para mais tarde. Tensões 
familiares provocam mágoas e 
dissabores durante o dia, mas tudo 
pode ser resolvido ainda neste dia. 
74/374 – Verde.

Neste dia mais tenso e incerto 
conduza a rotina na busca pela es-
tabilidade e certeza para suas ações. 
Os relacionamentos precisam do 
diálogo já que desde a madrugada 
uma intensidade emocional pode 
vir a causar transtornos. Mas há a 
tendência de resolver tudo neste 
dia. 54/554 – cinza.

Alcançará suas aspirações mais 
elevadas, unindo as pessoas em 
torno de um projeto em comum. 
Terá maior segurança na defesa 
dos interesses materiais na depois 
que o Sol estiver em seu signo 
oposto Gêmeos. Uma união pode 
ser decidida em breve, prepare-se. 
65/865 – azul.

Algo novo surgirá no trabalho, por 
isso esteja preparado. Ouvindo e 
compreendendo o ponto de vista das 
pessoas conseguirá total harmonia 
na vida social e afetiva. A Lua em 
Leão aumenta a força para resolver 
problemas e desavenças familiares. 
43/443 – Cinza.

A Lua em Leão faz a irritabilidade e 
a impaciência se manifestar dando 
pouca paciência para encarar os 
desafios. Continue lutando com 
empenho por coisas que tragam 
motivação e novidades. O dia não 
favorece a tomada de decisões que 
dependam de situações que não es-
tão claras ainda. 41/841 – Azul.

Um maior cuidado com o ambiente 
será necessário para poder superar 
uma crise emocional que pode vir a 
causar transtornos desde as primei-
ras horas deste dia. Mude sua rotina, 
prepare-se para fazer viagens, rever 
velhos amigos e realizar passeios. 
55/455 – Branco.

Tudo parece confuso acarretando 
dúvidas sobre as perspectivas pela 
frente. Isso não favorece a tomada 
de decisões nesta semana. Mantenha 
a calma junto dos familiares e dos 
amigos e da pessoa amada para evitar 
atritos e não ser magoado por alguém 
que ama. 88/588 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 02 de maio de 2017. Dia de São Atanásio, São Zoé, São Ci-
ríaco, São Germano e Dia do Anjo Ielahiah, cuja virtude é a proteção. 
Hoje aniversaria o apresentador Fausto Silva que faz 67 anos, a modelo 
e ativista Bianca Jagger que nasceu em 1950 também, o jogador de 
futebol David Beckham nascido em 1975 e a cantora Lily Allen que 
faz 32 anos.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste grau gosta das viagens como meio de adquirir 
conhecimento. Tem talento para a carreira militar e pode tornar-se 
famoso por suas conquistas e bravura. É uma pessoa que demonstra 
especial interesse pelo desenvolvimento humano em todas as suas 
manifestações, da juventude à idade avançada. Nunca é tímido em 
expressar suas ideias sobre vários temas que interessam. Muitos são 
perfeccionistas e autoritários. No lado negativo pode ser um dos que 
judia e massacra os seus comandados.

Dicionário dos sonhos
LARANJEIRAS- Em flor, noivado ou casamen-
to. Com frutos, melhoria de posição econômica. 
Cultiva-las, viagem. Colher frutos maduros em seu 
pé é sinal de felicidade no jogo durante a fase da 
Lua em que sonhou. Números da sorte: 07, 35, 
46, 58 e 95.

Simpatias que funcionam
Para atrair a sorte para a sua vida: Faça uma 
oração ao seu anjo da guarda pedindo que ele mande 
para longe todos os obstáculos que rondam sua vida. 
Jogue 1 punhado de sal grosso atrás das portas da sua 
casa e carregue 1 trevo-de-quatro-folhas, de qualquer 
material, dentro da sua bolsa. Quando estiver em um 
lugar tranquilo da sua casa, segure o amuleto com a 
mão direita e faça uma oração pedindo proteção e 
muita sorte para a sua vida. Carregue sempre esse 
amuleto com você na sua bolsa ou em um lugar que 
ninguém veja.
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Arte Naif
Foi prorroga, até o dia 5 de maio, a expo-

sição Cores do Bixiga na Yayá. A mostra traz 
desenhos, pinturas e maquetes produzidas 
durante duas ofi cinas promovidas pelo CPC-
USP em 2015, ministradas pelo artista plástico 
Wagner “Arieh” Lins. Arieh orientou grupos de 

crianças, jovens e de terceira idade no registro 
e na exploração das cores, tons e histórias 
do multicultural bairro do Bixiga por meio 
da linguagem da arte naïf, caracterizada pelo 
descompromisso com as regras estéticas esta-
belecidas por movimentos artísticos. Também 
integram a exposição vídeos com depoimentos 
dos participantes e peças gráfi cas e cenográfi -

cas produzidas a partir dos elementos visuais 
criados pelos participantes. Além do material 
exposto, monitores realizarão atividades edu-
cativas com o público e os resultados serão 
incorporados à mostra.

Serviço: CPC-USP, R. Major Diogo, 353, Bela Vista, tel. 
2648-1501. De segunda a sexta das 9h às 17h e aos domingos 
das 10h às 13h. Entrada franca. Até 05/05.
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Elenco de “Desmesura”.

No próximo dia 5 de maio estreia o espetáculo “Des-
mesura”. O mote é a vida de Copi que está morrendo 
e seus delírios o levam a confrontar o tempo em que 
viveu com a atualidade. Essas “visitações” servem de 
plataforma para discutir dois temas urgentes quando 
pensamos em corpo e sexualidade: a transgeneridade e 
a soropositividade, além de refl etir o estigma social e a 
visão historicista da epidemia da AIDS e problematizar 
lugares de fala, protagonismos e invisibilidade. Com Luiz 
Gustavo Jahjah, Paulo Arcuri e Ronaldo Serruya. 

 Serviço: Centro Cultural São Paulo, R. Vergueiro, 1000, tel. 3397-4002. 
Sextas e sábado às 21h e domingos às 20h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia). 
Até 11/06.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
A peça “Coisas Estranhas 

Acontecem nesta Casa” volta 
aos palcos para uma nova 
temporada aprtir do dia 12. A 
comédia de Pablo Diego conta 
a estória de 5 personagens 
excêntricos  presos por uma 
tempestade e muitos segredos 
dentro de uma mansão mau 
assombrada nas colinas de 
Campos do Jordão. Muitos 
segredos serão revelados, uma 
fortuna em dinheiro estará em 
jogo e coisas estranhas aconte-
cem pela casa. Fleury, Kleber 

Sting

O 12º álbum de 
estúdio de Sting, 57th 
& 9th, é seu primeiro 
trabalho de rock e 
pop em mais de uma 
década

Foi lançado no dia 11 de 
novembro pela A&M/
Interscope Records. As 

dez faixas do álbum apresen-
tam uma ampla gama de estilos 
musicais e de composição de 
Sting, do estridente primeiro 
single “I Can’t Stop Thinking 
About You”, ao feroz estilo 
de“Petrol Head” e a melodia 
forte e o profundo sentimento 
de “50,000”. O álbum, produzi-
do por Martin Kierszenbaum, 
foi gravado em poucas sema-
nas com os colaboradores de 
longa data de Sting Dominici 
Miller (guitarra) e Vinnie Co-
laiuta (bateria), bem como o 
baterista Josh Freese (Nine 
Inch Nails, Guns n’ Roses), o 

guitarrista Lyle Workman e os 
vocais da banda Tex-Mex de 
San Antonio, The Last Bando-
leros. Nesta  turnê, Sting será 
acompanhado por três músicos, 

incluindo o guitarrista Dominic 
Miller,  Josh Freese, na bateria, 
e Rufus Miller, na guitarra. O 
cantor e compositor Joe Sum-
ner será o convidado especial 

em São Paulo e fará o show de 
abertura.

Serviço: Allianz Parque, R. Palestra Itá-
lia, 1840, Vila Pompeia. Sábado (6) às 20h. 
Ingressos: de R$ 150 a R$ 850.
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Sting em São Paulo

DOENÇAS CÁRMICAS: Sempre que pelas nossas intemperanças 
desconsideramos os cuidados com o nosso corpo e nas vezes que por 
agressividade gratuita atingimos o equilíbrio físico ou psíquico do 
nosso próximo, estamos imprimindo estes desajustes nas células do 
corpo espiritual que nos serve. É assim que, na patologia humana, 
fi cam registrados os quadros de "lúpus"que nos compromete as 
artérias, do "pênfi go"que nos queima a pele, das "malformações" 
que deformam o coração ou o cérebro, da "esclerose múltipla" 
que nos imobiliza no leito ou da demência que nos compromete a 
lucidez e nos afasta da sociedade. Precisamos compreender que 
estas e todas as outras manifestações de doença não devem ser 
vistas à conta de castigo ou punições. O Espiritismo ensina que 
estas e todas outras difi culdades que enfrentamos, são oportuni-
dades de resgate, as quais, com freqüência, fomos nós mesmos 
que as escolhemos para acelerar nosso progresso e nos alavancar 
da retaguarda que às vezes nos mantém distantes daqueles que 
nos esperam adiante de nós. Mais do que a cura das doenças, a 
medicina tibetana, há milênios atrás, ensinava que, médicos e 
pacientes, devem buscar a oportunidade da iluminação. Os pa-
decimentos pela dor e as limitações que as doenças trazem, nos 
possibilitam o esclarecimento, se nos predispomos a buscá-lo. Mais 
importante do que aceitar o sofrimento numa resignação passiva 
e pouco produtiva, faz-se necessário, superar qualquer limitação 
ou revolta, para promovermos o crescimento espiritual, através 
desta descoberta interior e individual. (Revista Internacional do 
Espiritismo - Março/2001).

Morte
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“Coisas Estranhas Acontecem nesta Casa”
e Alfredo são três excêntricos, 
dramáticos e afeminados ho-
mens, que moram juntos em 
um casarão no alto da serra 
em Campos do Jordão. Tudo 
poderia ocorrer bem na vida 
desses personagens não fosse 
o fato de eles estarem falidos 
e se odiarem. Com Bruno Spe-
rança, Daniel Aguiar, Deolinda 
Patrício, Pablo Diego Garcia e 
Pedro Bosnich.

Serviço: Teatro João Caetano, R. Borges 
Lagoa 650, Vila Clementino, tel. 5573-3774. 
Sextas às 21h. Ingresso: R$ 20. Até 09/06.
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Espetáculo “Coisas Estranhas Acontecem nesta Casa”.


