
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 (*)
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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
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