
O problema da educação é dos mais sérios no Brasil

Mais do que isso, é fonte de muitas das mazelas que 
assolam o país. Temos maus políticos porque o brasi-
leiro vota mal. Vota mal porque sua precária educação 

básica lhe impossibilita o acesso a estudos mais avançados, 
condenando-o a permanecer na zona cinzenta do subanalfabe-
tismo ou, em termos mais comuns, do “analfabetismo funcional”, 
fenômeno que, como estatisticamente comprovado, vitima 74% 
de nossa população.

A este problema soma-se outro, nascido no mesmo berço da 
educação inferior: o subemprego, que lhe proporciona apenas 
um subsalário, condenando-o a viver numa submoradia, e 
a amargar uma subvida.  A essa altura, aqueles que não são 
dotados de caráter bem formado – formação de berço, eviden-
temente –, facilmente resvalarão para o submundo do crime, 
um “mercado de trabalho” sempre receptivo e que, por isso 
mesmo, cresce a cada dia que passa. Afi nal, ali não se exigem 
formação escolar, testes, carta de recomendação, experiência 
anterior e – muito menos – “fi cha limpa” ou atestado de bons 
antecedentes!

Esse curto raciocínio permite concluir que, se cuidarmos bem 
da educação, estancaremos uma hemorragia de problemas de 
natureza econômica, cultural, social e política. E a primeira 
medida há de ser solucionar a velha questão do MAGISTÉRIO. 
Os professores estão desmotivados. E com toda razão: recebem 
um salário tão insignifi cante que são obrigados a lecionar em 
várias escolas durante o dia e parte da noite para assim reunir 
aquilo de que necessitam para viver. Em consequência, falta-
lhes tempo tanto para preparar suas aulas quanto para prepa-
rar a si mesmos. Reclamam, também, da falta de um plano de 
carreira consistente e coerente, que lhes permita ascender na 
atividade.

E então emerge uma questão ÉTICA.
Com cansativa frequência, as tardes têm sido caóticas na 

região nevrálgica da capital; professores desenvolvem passeata 
de protesto a partir da avenida Paulista, em direção ao centro, 
aumentando a confusão do já catastrófi co tráfego da área.

Como professor, sou solidário à reivindicação – por todas as 
razões, justa – dos colegas. Compreendo que é uma das poucas 
formas que lhes restam para procurar sensibilizar o governo e a 
população, pois de outra maneira não serão ouvidos nem vistos. 
É oportuna, porém, uma ponderação. Pode até ser justifi cável 
lançar mão desse recurso extremo. Entretanto, prejudicar 
toda a população em nome de um pleito da categoria, será de 
boa ÉTICA? Dar um mau exemplo, pela perturbação da ordem 
pública e geração de tumulto, será, para seus próprios alunos, 
uma postura ÉTICA?

Condenado injustamente à morte, o fi lósofo Sócrates recebeu 
um grupo de discípulos em seu cárcere. Tinham vindo comuni-
car ao mestre que haviam montado para ele um plano de fuga, 
de modo que não fosse cumprida a pena indevida. Sócrates 
recusou veementemente, ainda uma vez ensinando: 
 – “Devemos cumprir as leis, ainda que injustas, 

para não dar pretexto aos maus para descumprir 

as leis justas”!

Quando sua mulher Xantipa, questionou, indignada: “Você 

vai deixar-se matar sendo inocente? ”

ele respondeu com singeleza: “E você preferia que eu 

fosse culpado?”

Não é fácil, na prática, aplicar o rigor dos princípios éticos. 
Mormente em situações tão críticas quanto esta enfrentada 
pelos professores, diante da renitente surdez e inércia de um 
poder público insensível e catatônico. Mas, nesse caso, os fi ns 
justifi cam os meios?

E se em vez de manifestar-se no dia “D” de cada semana, no 
horário de pico e nos pontos mais complicados para a popu-
lação, os professores se dirigissem diretamente aos locais em 
que se encontram as autoridades a quem compete resolver a 
questão? Se, à semelhança de nossos vizinhos argentinos, eles 
se dispusessem a fazer um “panelaço” (fi nal, a panela está 
vazia mesmo...) e um “buzinaço” em frente a seus respectivos 
gabinetes? 

Um movimento cuidadosamente planejado, bem articulado, 
com faixas expressivas, cartazes de textos fi rmes e contunden-
tes, caminhão de som, oradores bem preparados com discursos 
coerentes e efi cazes – tudo isso precedido de ampla divulgação 
por toda a mídia – seria algo muito mais funcional junto às auto-
ridades e bem mais simpático para com a sociedade. A imprensa, 
sem dúvida alguma, compareceria e daria destaque ao evento, 
tanto pelo conteúdo, como pela forma da reivindicação!

A atividade do magistério é importante demais para ser ma-
culada por atos que esbarrem no descumprimento da ética. Não 
será ocioso lembrar o que se ouve repetidamente: “O magis-

tério é um sacerdócio”. Ou o que declarou nosso Imperador 
D. Pedro II:

– “Se eu não fora 

imperador, gostaria

de ser mestre-escola”!
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2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027045-
53.2014.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ALICE 
CLAUDIO DA SILVA - ME, CNPJ. 14.966.553/0001-08, na pessoa de representante legal, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de SERVLOT - SERVIÇOS E SISTEMAS 
OPERACIONAIS LTDA, objetivando o recebimento de R$ 10.114,24 (Dez/2014), oriundos do 
ressarcimento dos valores relativos aos créditos de bilhete único e crédito de celulares conforme 
Contrato de Prestação de Serviços e Comodato de Equipamentos Eletrônicos, firmado entre partes. 
Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, conteste a ação. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel , caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de março de 2017. 

Relatório de Administração

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)
Passivo 2016 2015    
Circulante
Fornecedores 2 2
Obrigações tributárias 7 3
Obrigações sociais 1 -
Partes relacionadas - 295    
 10 300
Patrimônio Líquido
Capital social 8.205 8.205
Reserva de lucros 1.876 1.954    
 10.081 10.159    
Total do Passivo 10.091 10.459

Z-PAULISTA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF nº 04.530.921/0001-17

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

 Capital Reserva Lucros
 Social de Lucros Acumulados Total        
Saldo em 01 de
 janeiro de 2015 11.710 - - 11.710
Redução capital social (3.505) - - (3.505)
Lucro líquido do exercício - - 2.657 2.657
Distribuição de lucros - - (703) (703)
Constituição da reserva
 de lucros - 1.954 (1.954) -
Saldo em 31 de
 dezembro de 2015 8.205 1.954 - 10.159
Lucro líquido do exercício - - 2.010 2.010
Distribuição de lucros - - (2.088) (2.088)
Constituição da reserva
 de lucros - 78 (78) -
Saldo em 31 de
 dezembro de 2016 8.205 2.032 (156) 10.081

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, 09 de março de 2017.  A Diretoria

As Demonstrações Financeiras completas estão à disposição na sede da Companhia.

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

Demonstrações dos Resultados para os Exercícios fi ndos 
em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

 2016 2015    
Receita operacional bruta 1.029 -
Deduções
Impostos sobre as vendas (37) -
Receita operacional líquida 992 -
Custos de imóveis vendidos (752) -
Lucro bruto 240 -
Despesas operacionais
Administrativas e Gerais (238) (160)
Tributárias (18) (11)
Resultado fi nanceiro 67 56
Equivalência patrimonial  1.709 2.785
Lucro operacional 1.760 2.670
Resultado não operacional
Receitas não operacionais 291 -
Lucro antes do imposto de renda e
 contribuição social 2.051 2.670
Provisão (reversão) IRPJ e CSLL (41) (13)
Lucro líquido do exercício 2.010 2.657
Quantidade de ações 11.709.700 11.709.700
Lucro por ação - R$ 0,17 0,23

Atividades operacionais 2016 2015    
Lucro líquido do exercício 2.010 2.657
Resultado de equivalência patrimonial (1.709) (2.784)    
 301 (127)    
(Aumento)/Redução de ativos
Estoques 751 -
Impostos a recuperar 3 (2)
Adiantamento a fornecedores - 11
Partes relacionadas - 2.349
 754 2.358
Aumento/(Redução) de passivos
Fornecedores - -
Obrigações tributárias 4 2
Obrigações sociais 1 -
Partes relacionadas (295) 295
 (290) 297    
Caixa líquido (aplicado)/proveniente de atividades
 operacionais 765 2.528    
Atividades de fi nanciamentos
Redução de capital social - (3.505)
Amortização de empréstimos e fi nanciamentos - (313)
Dividendos recebidos 1.089 2.300
Distribuiçao de dividendos (2.088) (703)    
Caixa líquido (aplicado) proveniente de
 atividades de fi nanciamentos (999) (2.221)    
Aumento ou redução líquido em disponibilidade (234) 307
Modifi cações nas disponibilidades líquidas
Saldo no início do exercício 764 457
Saldo no fi nal do exercício 530 764
Aumento ou redução do líquido em disponibilidades (234) 307

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios fi ndos 
em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)Ativo 2016 2015    

Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 530 764
Estoque 2.747 3.498
Impostos a recuperar 19 22
Partes relacionadas 6.795 -    
 10.091 4.284
Não Circulante
Investimentos - 6.175    
 - 6.175    
Total do Ativo 10.091 10.459

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0703287-50.2012.8.26. 0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª VC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a). Fernanda Mendes Simões
Colombini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Geraldo Alves Da Silva Gomes, Padre Mariano Ronchi,
1.071, Vila Pereira Cerca - CEP 02932- 000, São Paulo-SP, CPF 086.810.318-72, RG 1.562.044, Casado,
Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum
Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: ajuizou-lhe ação de Sumário no valor de R$
6.049,61. referente às da taxa de conservação do lote 05, da Quadra AM, do Empreendimento Terras de
Sta Cristina II. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias,
a fluir após os 30 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos
alegados na inicial. 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 26 de agosto de 2016.                                   (04 e 05)

Processo Digital nº: 1028882-48.2015.8.26.0577 Classe: Assunto: Procedimento Sumário -
Inadimplemento Requerente: Altos da Boa Vista Empreendimentos e Participações Ltda Requerido:
Patrícia do Prado Moreira e outro Edital de Citação - Prazo de 30 dias. Processo Nº 1028882-
48.2015.8.26.0577 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de São José dos Campos, Estado
de São Paulo, Dr. Luís Mauricio Sodré de Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber ao Maurilei
Antonio Moreira, CPF 117.942.936-20, RG 12.600.249, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Sumário, convertido em rito ordinário, por parte de Altos da Boa Vista
Empreendimentos e Participações Ltda, alegando em síntese: que em de 04/02/2010 as partes
celebraram Termo de Cessão de Contrato de Compromisso de Compra e Venda, Transferência e
Desistência sobre Imóvel, pelo qual foi cedido e transferido ao Réus todos os direitos e obrigações
relativos à aquisição de um terreno identificado pelo lote nº 0045, da quadra nº 000J, do
empreendimento denominado Loteamento Altos da Vila Paiva, pelo preço de R$35.137,65 divididos em
132 parcelas mensais e consecutivas cujo vencimento da primeira se deu em 11/12/2006, deixando os
réus de honrar com as suas obrigações Contratuais desde 11/02/2015, data de vencimento da parcela
092/132, permanecendo em mora até o presente momento, somando a quantia de R$ 15.282,24,
mesmo valor dado à causa e requereu a procedência da ação, condenando-se os Réus no pagamento
da importância supra devidamente corrigida e atualizada até o efetivo pagamento, sem prejuízo das
parcelas que se vencerem no curso da demanda. 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 José dos Campos, aos 07 de março de 2017.                                                       (04 e 05)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1048673-16.2014.8.26 .0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel
Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Antonio Cicero Da Silva, RG 35.971.586-2, CPF
866.308.224-04, que nos autos da ação de Sumário, requerida por Momentum Empreendimentos
Imobiliarios Ltda, foi deferida a sua Citação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$
20.942,78, referente ás despesas da taxa de conservação e melhoramentos do lote 01 da Quadra KT,
Loteamento Termas de Santa Bárbara II. Estando o réu, em lugar ignorado, foi deferida sua citação por
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos
como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que será nomeado curador
especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de fevereiro de 2017.              (04 e 05)

Ativo  2016/R$ 2015/R$
Circulante  33.784.583,42 28.827.836,44
Bancos com Movimento  691,51 234,68
Arrendamentos a Receber  16.000,00 5.600,00
Imóveis a Venda  32.726.746,01 27.780.855,86
Tributos a Recuperar  1.041.145,90 1.041.145,90
Não Circulante  547.578,20 450.571,01
Realizável a Longo Prazo
Creditos a Receber  231.406,93 134.399,74
Titulos a Receber  100.627,66 100.627,66
Depósitos e Cauções  33.474,38 33.474,38
Investimentos
Investimentos para Iniciativa Própria  144.825,14 144.825,14
Investimentos de Incentivos Fiscais  36.798,92 36.798,92
Imobilizado
Moveis e Utensilios  54.233,24 54.233,24
(-) Depreciações Acumuladas  (54.233,24) (54.233,24)
Intangível
Marcas e Patentes  445,17 445,17
Total do Ativo  34.332.161,62 29.278.407,45

Passivo  2016/R$ 2015/R$

Circulante  855.606,52 847.175,64

Obrigações Tributarias  855.606,52 847.175,64

Não Circulante  62.548.407,49 54.093.392,78

Creditos de Pessoas Ligadas  54.700.614,71 45.156.953,35

Tributos Parcelados  7.847.792,78 8.936.439,43

Passivo a Descoberto  (29.071.852,39) (25.662.160,97)

Capital Social  7.214.664,00 7.214.664,00

(-)Prejuizos Acumulados  (36.286.516,39) (32.876.824,97)

Total do Passivo  34.332.161,62 29.278.407,45

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2016
Receita Operacional Bruta  2016/R$ 2015/R$
Arrendamentos  1.648.744,00 1.428.396,00
(-) Impostos S/Arrendamentos  60.178,97 52.136,84
Receita Operacional Liquida  1.588.565,03 1.376.259,16
Lucro Bruto  1.588.565,03 1.376.259,16
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas  397.374,29 368.837,26
Depreciações  - 5.403,63
Impostos e Taxas  1.287.620,50 1.886.583,95
Despesas Financeiras  3.164.383,47 3.041.300,43
Outras Receitas/Despesas  9.838,19 60.572,48
Prejuizo Operacional  (3.250.975,04) (3.865.293,63)
Prejuizo antes dos Efeitos Fiscais  (3.250.975,04) (3.865.293,63)
Contribuição Social e I.R.  158.716,38 152.001,24
Prejuizo Líquido do Exercício  (3.409.691,42) (4.017.294,87)

Demonstração de Lucros ou Prejuizos Acumulados
  2016/R$ 2015/R$
1- Saldo no Início do Exercício  - -
2- Prejuizo Líquido do Exercício  (3.409.691,42) (4.017.294,87)
3- Prejuizos Acumulados  3.409.691,42 4.017.294,87
4- Saldo no Fim do Exercicio  - -

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo 
com a Lei nº 6404/76,estando o plano de contas adequado a Lei
11638/2007 e 11941/2009. 2- As receitas e despesas são reco-
nhecidas no resultado pelo regime de competência. 3- As depre-
ciações e amortizações foram calculadas pelo método linear as 
taxas permitidas pela legislação tributária. 4- O Capital Social é
de R$ 7.214.664,00 totalmente integralizado e representado pôr
5.194.518.554 ações ordinárias sem valor nominal. 5- O imposto 
de Renda e Contribuição Social são apurados com base no lucro
presumido. 6- A entidade suspendeu definitivamente suas atividades 
industriais em Outubro de 1997.

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2016.

COMPANHIA NATAL - EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO - C.N.P.J. 61.339.917/0001-00
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos á apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de
2016. Estamos à disposição de V.S.as., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 24 de Fevereiro 2017.

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

CREDIBEL HOLDING FINANCEIRA S/A - CNPJ 08.761.037/0001-44 - NIRE: 35300340973 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Ficam 
convocados os senhores acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da 
Credibel Holding Financeira S/A, a ser realizada, excepcionalmente, fora da sede social da 
Companhia, mas na mesma cidade, na Rua Achilles Orlando Curtolo, nº 467, Parque 
Industrial Tomas Edson, São Paulo/SP, em segunda convocação, no dia 07.04.2017, às 
10h30min (dez horas e trinta minutos), para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:  
(i) alteração do endereço da sede da Companhia, para a Avenida 31 de março, nº 61, sala 
02-A, Bloco “F”, Centro, Cidade de Votorantim, Estado de São Paulo; e sendo aprovado, a 
consequente alteração do artigo 2º do contrato social. (ii) consolidação do Estatuto Social. 

São Paulo, 1º de abril de 2017. ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor

Demonstrações Financeiras

        Controladora          Consolidado
Ativos 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15
Circulantes      7.386     8.043  628.924  662.270
Caixa e equivalentes de caixa  6.111  540  43.482  13.958
Aplicações financeiras  –  6.399  –  28.184
Contas a receber de clientes  –  353  182.193  289.331
Estoque de imóveis a comercializar  –  –  394.154  326.010
Partes relacionadas  614  –  6.723  2.060
Adiantamentos diversos  482  598  1.789  2.193
Impostos a recuperar  43  46  191  253
Despesas antecipadas  –  5  83  98
Outros créditos  136  102  309  183
Não Circulantes  127.138  113.496    96.970    87.393
Contas a receber de clientes  –  –  90.182  50.769
Estoque de imóveis a comercializar  –  –  –  28.727
Partes relacionadas  325  15  1.876  1.863
Despesas antecipadas  –  –  58  28
Investimentos  125.552  111.932  –  –
Imobilizado  1.077  1.350  4.649  5.778
Intangível  184  199  205  228
Total dos Ativos  134.524  121.539  725.894  749.663

Passivos e                                    Controladora           Consolidado
   Patrimônio Líquido 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15
Circulantes    57.969    17.846  212.176  193.086
Fornecedores  218  355  11.749  7.403
Empréstimos, financiamentos
 e debêntures  33.078  11.471  129.653  135.086
Terrenos a pagar  –  –  14.151  7.038
Impostos, taxas e contribuições
 a recolher  190  166  3.393  2.409
Provisões sociais  2.082  1.907  2.088  1.907
Adiantamentos de clientes  –  50  15.910  19.461
Impostos de recolhimento diferido  –  –  9.232  12.659
Dividendos a pagar 14  14  793  14
Partes relacionadas  19.267  3.883  6.282  457
Outras contas a pagar  3.120  –  18.925  6.652
Não Circulantes    71.501    65.539  150.181  161.943
Empréstimos, financiamentos
  e debêntures  47.758  51.513  99.956  113.964
Terrenos a pagar  –  –  6.285  12.477
Impostos de recolhimento diferido  –  –  6.069  3.422
Adiantamento de clientes  –  –  36.844  31.566
Partes relacionadas  23.275  13.512  559  –
Provisão para riscos  468  514  468  514
Patrimônio Líquido     5.054    38.154  363.537  394.634
Capital social  18.074  18.074  18.074  18.074
Reserva de capital - ágio na
  emissão de ações  20.047  20.047  20.047  20.047
Reservas de lucros  33  33  33  33
Prejuízos acumulados  (33.100)  –  (33.100)  –
Patrimônio líquido atribuível a
  proprietários da controladora  5.054  38.154  5.054  38.154
Participação de não controladores  –  –  358.483  356.480
Total dos Passivos e do
   Patrimônio Líquido  134.524  121.539  725.894  749.663

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

Fluxo de Caixa das Controladora  Consolidado
 Atividades Operacionais 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15
Lucro (prejuízo) antes do
 IRPJ e da CSLL  (32.556)  927  (26.991)  66.136
Ajustes para reconciliar o lucro
(prejuízo) antes doIRPJ e da CSLL
social com o caixa líquido (aplicado nas)
 gerado pelas atividades operacionais:
Resultado de equivalência patrimonial  (397)  (15.729)  –  –
Ajuste a valor presente –  –  7.876  –
Imposto de recolhimento diferido  –  –  (780)  –
Juros sobre empréstimos,
 debêntures e financiamentos  12.181  9.430  12.181  26.245
Juros sobre aplicações financeiras  (302)  –  (4.390)  –
Depreciações e amortizações  459  482  3.900  4.530
Baixa de ativo imobilizado  –  –  –  2.098
Reversão de provisão para riscos  (46)  (56)  (46)  (56)
Ganho na alienação de
 participação societária  –  (256)  (2)  –
Ganho na distribuição de lucro
 desproporcional  (2.505)  (12.588)  (4.649)  –
Custos de transação debêntures  406  –  406  –
Provisão para distratos  –  –  5.812  –
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes  353  (12)  59.849  (67.470)
Estoque de imóveis a comercializar  –  –  (15.889)  (36.800)
Impostos a recuperar  3  –  62  –
Partes relacionadas  24.223  7.852  1.708  (7.674)
Outros créditos  (34)  (499)  (126)  (1.388)
Despesas antecipadas  5  –  (15)  –
Adiantamentos diversos  116  –  404  –
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores  (137)  (110)  4.346  (526)
Terrenos a pagar  –  –  921  (13.341)
Impostos, taxas e contribuições
 a recolher  24  (112)  984  2.946
Adiantamentos de clientes  (50)  50  1.727  (14.095)
Provisões sociais  175  (1.308)  181  (1.308)
Outras contas a pagar  3.120  –  12.273  3.609
Caixa gerado pelas (aplicado
 nas) operações  5.038  (11.929)  59.742  (37.094)
IRPJ e CSLL pagos  (546)  (880)  (9.182)  (8.928)
Juros sobre empréstimos, debêntures
 e financiamentos pagos  (12.181)  (9.430)  (31.564)  (23.656)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado
 nas)atividades operacionais  (7.689)  (22.239)  18.996  (69.678)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aporte e adiantamento para futuro
 aumento de capital de controladas  (21.559)  (14.439)  –  –
Aquisição de bens do ativo
 imobilizado e de itens do intangível  (171)  (188)  (2.748)  (2.311)
Resgaste de aplicações financeiras  6.701  313  32.574  (7.385)
Dividendos recebidos de controladas 10.843  29.029  –  –
Caixa líquido gerado pelas (aplicado
 nas) atividades de investimento  (4.186)  14.715  29.826  (9.696)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Captação de empréstimos
 e financiamentos  43.460  69.872  167.047  205.575
Partes relacionadas-ações resgatáveis  –  (50.000)  –  (50.000)
Pagamento de empréstimos
 e financiamentos  (26.014)  (12.288) (191.039)  (76.340)
Capital e adiantamento para
 futuro aumento de capital  –  –  32.494  32.321
Dividendos distribuídos  –  –  (27.800)  (47.357)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado
  nas) atividades de financiamento  17.446  7.584  (19.298)  64.199
Aumento (Redução) Líquido(a) do Saldo
 de Caixa e Equivalentes de Caixa  5.571  60  29.524  (15.175)
Caixa e Equivalentes de Caixa
No início do exercício  540  480  13.958  29.133
No fim do exercício  6.111  540  43.482  13.958
Aumento Líquido do Saldo de Caixa
  e Equivalentes de Caixa  5.571  60  29.524  (15.175)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Em milhares de reais - R$)
Reserva   Reservas de lucros

Capital             de capital Reserva de Atribuível a Participação
 social Ágio na Reserva retenção Prejuízos proprietários da de não

 subscrito Emissão de ações     legal   de lucros  acumulados      controladora  controladores       Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2014  18.074  62.704  –  –  (42.657)  38.121  314.355  352.476
Aumento e integralização de capital –  –  –  –  –  –  40.163  40.163
Absorção de prejuízos acumulados –  (42.657)  –  –  42.657  –  –  –
Redução de capital social –  –  –  –  –  –  (7.842)  (7.842)
Lucro líquido do exercício  –  – –  –  47  47  57.161  57.208
Constituição de reserva legal –  –  2  –  (2)  –  –  –
Dividendos mínimos obrigatórios –  –  –  –  (14)  (14)  –  (14)
Reserva de retenção de lucros  –  –  –  31  (31)  –  –  –
Distribuição de lucros  –  –  – – –  –  (47.357)  (47.357)
Saldos em 31 de Dezembro de 2015  18.074  20.047  2  31  –  38.154  356.480  394.634
Aumento e integralização de capital  –  –  –  –  – –  39.667  39.667
Adiantamento para futuro aumento de capital  –  –  –  –  –  –  6.592  6.592
Redução de capital social  –  –  –  –  –  –  (13.765)  (13.765)
Prejuízo do exercício –  –  –  –  (33.100)  (33.100)  (2.691)  (35.791)
Distribuição de lucros  –  –  –  –  –  –  (27.800)  (27.800)
Saldos em 31 de Dezembro de 2016  18.074  20.047  2  31  (33.100)  5.054  358.483  363.537

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

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

                                                                               Controladora
Receitas (Despesas) Operacionais 31/12/16 31/12/15
Despesas gerais e administrativas  (23.907)  (21.641)
Despesas comerciais  (321)  (487)
Resultado de equivalência patrimonial  397  15.729
Ganho na venda de participação societária  2  256
Ganho na distribuição de lucro  2.505  12.588
Receita com taxa de administração  3.399  5.442
Despesas tributárias  (294)  (472)
Lucro (Prejuízo) Operacional Antes do Resultado
 Financeiro  (18.219)  11.415
Resultado Financeiro
Receitas financeiras  575  916
Despesas financeiras  (14.912)  (11.404)

 (14.337)  (10.488)
Lucro (Prejuízo) Operacional Antes do Imposto
 de Renda  e da Contribuição Social  (32.556)  927
Imposto de Renda e Contribuição Social  (544)  (880)
Lucro (Prejuízo) do Exercício  (33.100)         47
Lucro (Prejuízo) Básico e Diluído Por Ação
Ações em circularização  22.481  22.481
Prejuízo básico e diluído por ação - R$  (1,47)  0,002

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

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

Lucro (Prejuízo) Líquido
 do Exercício  (33.100)  47  (35.791)  57.208
Outros resultados abrangentes – – – –
Total do Resultado Abrangente
  do Exercício  (33.100)  47  (35.791)  57.208
Total do Resultado Abrangente
  do Exercício Atribuível a
Proprietários da controladora – –  (33.100)  47
Participação de não controladores – –  (2.691)  57.161

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

                                                                                Consolidado
31/12/16 31/1215

Receita Líquida  310.794  352.369
Custos  (262.848)  (241.476)
Lucro Bruto  47.946  110.893
Receitas (Despesas) Operacionais
Despesas gerais e administrativas  (43.082)  (29.152)
Despesas comerciais  (23.503)  (24.399)
Ganho (perda) na venda de participação societária  2  196
Ganho na distribuição de lucro  4.649  15.217
Outras receitas  42 –
Lucro (Prejuízo) Operacional Antes do Resultado
 Financeiro  (13.946)  72.755
Resultado Financeiro: Receitas financeiras  11.594  8.364
                                  Despesas financeiras  (24.639)  (14.983)

 (13.045)  (6.619)
Lucro (Prejuízo) Operacional Antes do Imposto
 de Renda  e da Contribuição Social  (26.991)  66.136
Imposto de Renda e Contribuição Social  (8.800)  (8.928)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  (35.791)  57.208
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício Atribuível a  (33.100)  47
Proprietários da controladora  (2.691)  57.161
Participação de não controladores

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

Reapre- Reapre-
Receita sentado sentado
Incorporação, revenda de
  imóveis e serviços  3.399  5.442  319.318  360.873
Insumos Adquiridos de Terceiros
Custo – –  (262.848) (241.476)
Materiais, energia, serviços de
  terceiros e outros operacionais  (4.908)  (5.423)  (23.535)  (12.456)
Despesas comerciais  (321)  (487)  (20.103)  (20.285)

 (5.229)  (5.910)  (306.486) (274.217)
Valor Adicionado Bruto  (1.830)  (468)  12.832  86.656
Retenções
Depreciações e amortizações  (459)  (482)  (3.900)  (4.530)

 (459)  (482)  (3.900)  (4.530)
Valor Adicionado (Consumido)
 Produzido Pela Companhia  (2.289)  (950)  8.932  82.126
Valor Adicionado Recebido em Transferência
Resultado de equivalência patrimonial  397  15.729 – –
Ganho na venda de
 participação societária  2  256  2  196
Ganho na distribuição de lucro  2.505  12.588  4.649  15.217
Receitas financeiras - incluindo
  variações monetárias  575  916  11.636  8.364

 3.479  29.489  16.287  23.777
Valor Adicionado Total a Distribuir  1.190  28.539  25.219  105.903
Distribuição do Valor Adicionado
Salários e encargos  (15.942)  (13.223)  (16.079)  (13.223)
Remuneração da Administração  (1.560)  (1.455)  (1.560)  (1.455)
Impostos, taxas e contribuições  (838)  (1.411)  (17.324)  (17.987)
Despesas financeiras - incluindo
  variações monetárias  (14.912)  (11.404)  (24.639)  (14.983)
Aluguéis  (1.038)  (999)  (1.408)  (1.047)
Participação de minoritários
  no resultado – –  2.691  (57.161)
Lucro retidos (prejuízos) incorridos  33.100  (47)  33.100  (47)

 (1.190)  (28.539)  (25.219) (105.903)

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

Standards - IFRSs”) aplicáveis a entidades de incorporação imobiliária no
Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira e os pronunci-
amentos técnicos e as orientações e interpretações técnicas emitidos pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis-CPC e aprovados pela Comissão de
Valores Mobiliários-CVM e pelo Conselho Federal de Contabilidade-CFC.
Todas as informações relevantes utilizadas pela administração na gestão
da Companhia estão evidenciadas nestas demonstrações financeiras. 2.2.
Base de elaboração: As demonstrações financeiras individuais e consoli-
dadas foram preparadas com base no custo histórico, exceto se indicado
de outra forma. 2.3. Base de consolidação: As demonstrações financeiras
consolidadas incluem as operações da Companhia e de suas controladas.
Todas as transações, saldos, receitas e despesas entre as controladas e
a Companhia são eliminados integralmente nas demonstrações financeiras
consolidadas, sendo destacada a participação dos acionistas não contro-
ladores. Investimentos em controladas:  O controle é obtido quando a
Companhia tem o poder de controlar as políticas financeiras e operacionais
de uma entidade para auferir benefícios de suas atividades. Nesse método,
os componentes dos ativos, passivos e resultados são combinados inte-
gralmente e o valor patrimonial da participação dos acionistas não contro-
ladores é determinado pela aplicação do percentual de participação deles
sobre o patrimônio líquido das controladas. Nas demonstrações financeiras
individuais da controladora, as participações em controladas são reconhe-
cidas pelo método de equivalência patrimonial. 2.4. Moeda funcional: As
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia estão
apresentadas na moeda funcional da controladora, ou seja, em reais (R$).
2.5. Reapresentação da demonstração do valor adicionado: 2.6.A Admi-
nistração reapresenta de forma retrospectiva a demonstração do valor
adicionado referente ao exercício findo em 31/12/2015 com o objetivo de
aprimorar o conjunto de suas demonstrações financeiras. As mudanças
efetuadas referem-se à reclassificação da receita sobre prestação de ser-
viços (controladora) e da despesa de depreciação do estande de vendas
(consolidado). 2.7.Utilização de estimativas e julgamentos: As demons-
trações financeiras foram elaboradas em consonância com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e as IFRSs aplicáveis a entidades de incorpo-
ração imobiliária no Brasil, aprovadas pelo CPC, pela CVM e pelo CFC, as
quais requerem que a Administração faça estimativas que podem afetar o
valor de ativos e passivos reportados, a divulgação de ativos e passivos
contingentes nas datas dos balanços e os valores de receitas e despesas
reportados para o exercício coberto. Na elaboração dessas demonstrações

financeiras, algumas estimativas foram feitas pela Administração, incluin-
do a estimativa de vida útil dos bens do ativo imobilizado, a determinação
de taxas de desconto a valor presente utilizadas na mensuração de certos
ativos e passivos e a provisão para riscos e processos judiciais. Podem
ocorrer diferenças entre os resultados atuais e os estimados.

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

(Em milhares de reais - R$, exceto quando de outra forma indicado)
1. Contexto Operacional: A You Inc Incorporadora e Participações S.A.
(“Companhia”) foi constituída em 14/12/2009 e atua como “holding” das em-
presas mencionadas na nota explicativa nº 8. A Companhia, por meio de
suas controladas, mantém preponderantemente e caracterizados em seu
objeto social: (a) a aquisição, o desenvolvimento, a construção, a opera-
ção, a venda, a locação e a administração, diretamente ou através de so-
ciedades de propósito específico, de imóveis no Estado de São Paulo e em
outras áreas do Brasil; e (b) a participação como sócia, acionista ou
cotista em quaisquer outras sociedades que desenvolvam atividades rela-
cionadas ao item (a) anterior. Ao longo dos seus últimos 3 anos de opera-
ção, a YOU INC lançou VGV consolidado da ordem de R$ 1,5 bilhão e possui
projetos em aprovação que somam VGV de R$ 370 milhões. A Administra-
ção da Companhia planeja lançar em 2017 volume similar aos exercícios de
2015 e de 2016, podendo o mesmo ser superior caso os fundamentos de
mercado imobiliário e da economia apresentem melhora. Importante obser-
var que, com relação aos terrenos adquiridos e em aprovação, os mesmos
se encontram substancialmente quitados. A Companhia planeja ainda a
aquisição de novos terrenos para lançamento durante o 4° trimestre de
2017. A Companhia conta atualmente com 12 canteiros de obra em execu-
ção e 6 novas obras para início no 1° trimestre de 2017. Todas a obras da
Companhia contam com financiamento bancário tipo plano empresário, re-
duzindo a sua exposição de caixa nos projetos em construção. Outro dado
importante é o nível de estoque pronto da YOU INC, sendo o total de unida-
des inferior à 6% de todas as entregas efetuadas. O nível de estoque atual
representa baixo custo de manutenção, não onerando significativamente o
fluxo de caixa dos respectivos projetos. A Administração da Companhia
entende mitigar os pontos de pressão sobre seu fluxo de caixa através da
contratação de financiamento para obra, gerenciamento e negociação das
solicitações de distratos e baixo custo de manutenção de estoque. Estes
são os principais pilares de manutenção de seu fluxo de caixa e
consequente manutenção de sua capacidade operacional. 2. Principais
Práticas Contábeis: 2.1. Declaração de conformidade: As demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas e estão apre-
sentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
as demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as normas in-
ternacionais de relatório financeiro (“International Financial Reporting
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