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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.
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Humanos e Doutorando em

Direito e Ciências Sociais.
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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


