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Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais
Ativo      31.12.2016      31.12.2015
Circulante 103.922,46 253.756,50
Disponibilidades 10.043,50 16.193,72
Títulos de Renda Fixa 93.878,96 237.562,78
Ativo Não Circulante 7.991.670,83 10.261.430,93
Impostos à Compensar 3.007.680,46 2.867.135,17
Contas à Receber 7.043,85 6.526,51
Devedores Diversos - 1.250,00
Imobilizado: Imóveis 380.000,00 380.000,00
Veículos - 230.986,26
Outras Imobilizações 3.201,00 3.201,00
( - ) Depreciações Acumuladas (2.729,71) (228.678,07)
Investimentos
Participação no Capital
  de Sociedades Coligadas 3.979.054,63 7.001.010,06
Participação em Outras Sociedades 617.420,60 -
Total do Ativo 8.095.593,29 10.515.187,43

Passivo       31.12.2016       31.12.2015
Circulante 453.411,23 543.130,20
Obrigações e Contribuições à Recolher 15.335,92 9.796,19
Impostos à Pagar 15.215,68 22.214,01
Provisão para Pagamento de Férias 142.085,87 138.544,56
Contas à Pagar 214.773,76 306.575,44
Compromisso por Compra de Imóveis 25.000,00 25.000,00
Credores Diversos 41.000,00 41.000,00
Não Circulante 7.642.182,06 9.972.057,23
Adiantamento para
  Futuro Aumento de Capital 30.918.215,64 30.918.215,64
Capital Social 2.258.933,20 2.258.933,20
Reservas de Lucros 86.741,29 86.741,29
Resultados Acumulados (25.621.708,07) (23.291.832,90)

Total do Passivo 8.095.593,29 10.515.187,43

Demonstração do Resultado do Exercício Encerrado
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais

Despesas (Receitas) Operacionais      31.12.2016      31.12.2015
Despesas Administrativas e Encargos Sociais (664.995,87) (623.492,75)
Despesas Financeiras (1.097,48) (145,77)
Despesas Tributárias (978.290,29) (302.173,13)
Outras Despesas (838.359,23) (1.107.256,23)
Despesas Patrimoniais (7.860,74) (41.148,48)
Despesas Eventuais (1.158,18) (389,73)
Variação de Investimentos em
  Sociedades Coligadas (4.534,83) (20.160,47)
Receitas Financeiras 166.421,45 132.551,02
Resultado Antes dos Impostos (2.329.875,17) (1.962.215,54)
Variação de Investimentos em
  Sociedades Coligadas 4.534,83 20.160,47
Resultado Líquido do Exercício (2.325.340,34) (1.942.055,07)

Companhia Rural Agropecuária São Sebastião
CNPJ nº. 04.850.758/0001-70

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas
esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos que julgarem
necessários. São Paulo, 23 de janeiro de 2017 A Diretoria

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício Encerrado
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais

     31.12.2016      31.12.2015
Atividades Operacionais (2.322.014,43) (1.921.067,06)
Lucro Líquido do Período (2.329.875,17) (1.962.215,54)
Depreciações (7.860,74) (41.148,48)
Acréscimo e Decréscimo de Ativos 2.261.899,36 2.010.570,47
Impostos à Compensar (140.545,29) (125.842,47)
Despesas Antecipadas (180,24) -
Devedores Diversos 1.250,00 6.705,00
Contas à Receber (337,10) (402,57)
Baixa de Investimentos 2.404.534,83 -
Acréscimo do Imobilizado (6.486,26) (10.049,96)
Baixa do Imobilizado 3.663,42 2.140.160,47
Acréscimo e Decréscimo de Passivos (89.718,97) 148.813,59
Obrigações e Encargos à Recolher 5.539,73 (5.712,88)
Impostos à Pagar (6.998,33) 14.355,45
Contas à Pagar (91.801,68) 91.801,68
Provisão para Pagamentos à Efetuar 3.541,31 48.369,34
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes a Caixa (149.834,04) 238.317,00
Caixa e Equivalentes de Caixa
  no Início do Exercício 253.756,50 15.439,50
Caixa e Equivalentes de Caixa
  no Fim do Exercício 103.922,46 253.756,50
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes a Caixa (149.834,04) 238.317,00

Investimentos em Coligadas e Controladas - Em Reais
                         Nossa Participação no

 Capital  Patrimônio Resultado do                         Patrimônio Líquido
Empresa          Social         Líquido      Exercício  Porcentagem            Valor
Limeiratec Tecnologia S/A 7.400.000,00 6.134.375,87 (6.991,20) 64,864865% 3.979.054,63

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2016

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais
Mutações do Patrimônio Capital Adiantamento para Futuro Reservas Resultados
  Líquido          Social          Aumento de Capital    de Lucros     Acumulados             Totais
Saldo em 31.12.2014 2.258.933,20 30.918.215,64 86.741,29 (21.329.617,36) 11.934.272,77
Resultado do Exercício - - - (1.962.215,54) (1.962.215,54)
Saldo em 31.12.2015 2.258.933,20 30.918.215,64 86.741,29 (23.291.832,90) 9.972.057,23
Resultado do Exercício - - - (2.329.875,17) (2.329.875,17)
Saldo em 31.12.2016 2.258.933,20 30.918.215,64 86.741,29 (25.621.708,07) 7.642.182,06

Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente
Maria José Sales Norte - Contadora - CRC 1SP060707/O-5

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto Atividades de Apoio
à Pecuária não especificadas anteriormente . 2 - Apresentação das De-
monstrações Contábeis - As Demonstrações contábeis referente ao exer-
cício encerrado em 31 de Dezembro de 2016, foram elaboradas de acordo
com as disposições contidas nas práticas contábeis adotadas no Brasil.
3 - Principais Práticas Contábeis - Os Títulos de Renda Fixa estão repre-
sentados por aplicações de curto prazo, registrados ao custo de aquisi-
ção. O Imobilizado está contabilizado pelo custo de aquisição e a depreci-
ação calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em con-
sideração a vida útil-econômica dos bens, e reconhecida no resultado do
exercício. Os investimentos em sociedades coligadas e controladas, es-
tão avaliadas pelo método de equivalência patrimonial, e a variação dos
investimentos computados no resultado do exercício. No contas à pagar,

está registrado o saldo à integralizar pela subscrição de ações em outra
sociedade. Credores Diversos são obrigações a serem pagas no próximo
exercício. As receitas e despesas foram contabilizadas pelo regime de
competência. O capital social totalmente subscrito e integralizado, está
representado por 1.577.653 ações ordinárias nominativas, sem valor nomi-
nal. O regime tributário adotado pela sociedade no ano calendário de 2016,
foi o de lucro real. 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa - Caixa e Equivalen-
tes de Caixa, consistem em numerário disponível na sociedade, saldos em
poder de bancos e aplicações financeiras de curto prazo. Caixa e equiva-
lentes de caixa incluídos na demonstração dos fluxos de caixa são:
Caixa e saldos em bancos = 10.043,50; Aplicações financeiras de curto
prazo = 93.878,96; Caixa e equivalentes de caixa = 103.922,46.

São Paulo, 23 de janeiro de 2017

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002739-44.2017. 8.26. 0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 29ª VC, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Laura de Mattos Almeida, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Madalena Aparecida Ferraresso Girardi, CPF/MF Nº 359.976.998-20,
que nos autos da ação de Cumprimento de sentença, requerida por Momentum Empreendimentos
Imobiliarios Ltda, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$
25.536,60, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo
oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de fevereiro de 2017.                       (04 e 05)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1003377-97.2016.8. 26. 0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Renato de Abreu Perine, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Adriana Oliveira da Silva, RG Nº 24. 851.537-8, CPF Nº 164.900.588-
12 que Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, lhes ajuizou ação Monitória para cobrança de
R$ 14.297,06, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não
foi cumprido. Não localizado o representante legal, citado fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o
prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, 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 16 de fevereiro de 2017.                               (04 e 05)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002058-59.2015.8. 26.0704/01 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia
Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Mariana Fernandes de Faria,CPF
380.690.878-89, RG 477192592, que nos autos da ação Cumprimento de Sentença, requerida por
União Social Camiliana, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor
de R$ 3.320,90 que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10% (art. 513, § 2º, IV, do NCPC), podendo
oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de março de 2017.                           (04 e 05)

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)

3ª VC – Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021787-80.2014. 
8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Anderson Suzuki, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CRISTIANE DER DE OLIVEIRA, 
CPF 386.379.588-18, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Instituto Presbiteriano 
Mackenzie, alegando em síntese: ser credor da importância total de R$ 7.085,00, decorrente de contrato 
de prestação de serviços educacionais em benefício da requerida. Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 9.498,99 (JUN/2014), devidamente 
atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou 
apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do 
pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no 
prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. 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 março de 2017. 

43ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1017112-05.2013. 
8.26.0100.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 43ª Vara CÍvel, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Rodolfo César Milano, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GISLENE ZUCOLOTTO, 
CPF 264.120.088-02, RG 280744043, bem como a Top Hill Incorporadora e Construtora Ltda e 
Outros que lhe foi proposta uma ação de Despejo Por Falta de Pagamento Cumulado Com 
Cobrança por parte de ESPÓLIO DE DAISY DE ALMEIDA MELZER - INVENTARIANTE ANGELA 
FRIEDRICH, objetivando em síntese: a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 29.482,62 
(Abril/2013), que deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento, oriundos dos alugueres e 
demais encargos, do imóvel localizado na Av. Paulista, nº 2001 Cjs. 616/617, nesta Capital, conforme 
contrato de locação, firmado entre as partes. 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 24 de novembro de 2016. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0003817-37.2012.8. 26. 0007 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessander Marcondes
França Ramos, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Cátia dos Santos, CPF 103.689.048-14, RG
208440963, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, alegando
em síntese que firmou com a requerente um Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
relativos ao curso de Letras e que a requerida é devedora de 05 mensalidades relativas aos meses de
Fevereiro a Junho de 2007 e que o valor do débito encontra-se em R$ 4.592,24. Diante do exposto
requer a citação da requerida para que pague no prazo de 15 dias o débito acima indicado,
devidamente atualizado e acrescido dos juros de mora até a data do efetivo pagamento, dando-lhe
ciência de que o cumprimento do mandado lhe isentará do pagamento de custas e de honorários
advocatícios. No caso de oferecimento de embargos, requer-se que os mesmos sejam julgados
improcedentes, constituindo-se, assim, o mandado inicial em mandado executivo judicial
prosseguindo-se na forma dos artigos 646 e seguintes do CPC com a eventual penhora e avaliação de
bens da devedora, a qual deverá recair sobre o valor corrigido da dívida, acrescido de multa de 10%,
além das custas, despesas processuais e verba honorária. Dá-se como valor da causa a quantia de
4.592,44. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital,
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 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 SP, 23/01/2017.           (04 e 05)

4ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0013492-92.2010. 
8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Carlos Alexandre Böttcher, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Irma Santos Brito, CPF 
274.176.768-80, RG 35.107.751, Brasileira, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de Centro de Educação Para Formação de Profissionais Em Saúde Ltda, 
para cobrança de confissão de dívida vencidas antecipadamente em 10/07/2009, totalizando R$ 
7.869,44 (sete mil, oitocentos e sessenta e nove Reais e quarenta e quatro centavo) (em 07/02/2017). 
Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para que em 03 (três) dias pague o débito atualizado ou em 15 (quinze) dias embargue o 
reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive 
custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em até 6 (seis) parcelas 
mensais, atualizadas com juros de 1% (um por cento) ao mês, prazos estes que começarão a fluir 
após os 30 dias supra, sob pena de penhora, presumindo-se aceitos os fatos. No caso de pagamento 
no prazo de 3 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, No caso de parcelamento, a falta de 
pagamento implicará o vencimento das parcelas e o seguimento do processo, além da imposição de 
multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo em aberto, sendo vedada a oposição de embargos (§ 5º, 
art. 916, CPC). 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. 

1ª RP. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0072232-02.2003.8.26.0100 ( USUC 423 ) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos 
Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de de 
SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Acácio Moreira Barbosa, 
herdeiros de Hélio José Pires Oliveira Dias, a saber: Genoveva Cecília Pires Oliveira Dias, José Pires 
Oliveira Dias Neto e s/m Vera Helena Mendonça Pires Oliveira, Regina de Camargo Pires de Oliveira, 
Suzana Maria Pires de Oliveira Dias, Hélio Pires de Oliveira Júnior, Marina Pires Oliveira Dias, réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, 
herdeiros e/ou sucessores, que Kelly Gonçalves Mendonça, Alex Gonçalves Mendonça, Ricardo 
Gonçalves Mendonça, Maria de Fátima Sousa e o espólio de Manuel Augusto de Mendonça, 
representado pela inventariante Eurides Gonçalves da Silva, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, 
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Bento Correia de Figueiredo (antiga 
Rua 3), nº 46, lote 1 da quadra “G” do loteamento Vila Suzana, Jardim Suzana, Subdsitrito Capela do 
Socorro, São Paulo, SP, com área de 253,74 m2, inscrito no cadastro municipal sob o nº 095.249.0013-0, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 
dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 24/04/2017  - 11:35h  -  2º LEILÃO: 26/04/2017  - 11:35h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: 24/04/2017 às 11:35 horas e o 2º Leilão será realizado no dia 
26/04/2017 às 11:35 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) 
FIDUCIANTES: ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA, 

 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Intermedium S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO 
PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 711.334,86 (setecentos e onze mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e 
seis centavos) 2º leilão: R$ 654.615,44 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e quinze reais e quarenta e quatro 
centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

Construtora Augusto Velloso S/A 
C.N.P.J/M.F. nº 60.853.934/0001-06

Sociedade Anônima de Capital Fechado
Relatório da Diretoria - Exercício encerrado em 31.12.2016

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas., as Demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2016 e 2015.         São Paulo, 31 de Março de 2017. 

Balanço Patrimonial (Em reais)

A Diretoria
José Maria Augusto - Contador CRC - 1SP126.202/O-7

Ativo Dezembro/2016 Dezembro/2015
Caixa e equivalentes de caixa  1.757.970,68  255.870,15
Contas a receber  36.024.389,18  32.305.279,62
Estoques  228.042,77  228.042,77
Impostos a recuperar  953.280,26  1.143.794,71
Outros créditos  6.366.857,52  7.289.680,56
Total do Circulante    45.330.540,41    41.222.667,81
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Contas a receber  4.623.213,89  7.847.311,89
Créditos de controladas e coligadas  20.846.407,45  16.419.946,18
Depósitos judiciais  2.822.367,77  2.782.412,66
Outros créditos  224.218,64  183.286,07
Total do Realizável a Longo Prazo    28.516.207,75    27.232.956,80
Permanente
Investimentos em
  controladas e coligadas  37.879.571,99  38.012.559,17
Imobilizado - custo  5.960.403,79  7.323.133,91
Intangíveis  220.138,21  228.156,65
Total do Permanente    44.060.113,99    45.563.849,73
Total do não Circulante    72.576.321,74    72.796.806,53
Total do Ativo  117.906.862,15  114.019.474,34

Passivo Dezembro/2016 Dezembro/2015
Circulante
Financiamentos  2.887.146,44  1.932.287,88
Fornecedores  15.319.062,00  12.464.753,95
Obrigações trabalhistas  1.207.790,91  3.265.330,18
Obrigações fiscais  5.115.455,63  839.948,22
Outras contas a pagar  734.313,30  985.517,88
Total do Circulante    25.263.768,28    19.487.838,11
Não Circulante
Financiamentos  6.975.610,39  6.975.610,39
Processos judiciais  122.265,06  158.184,27
Fornecedores e retenções contratuais  4.490.906,70  6.923.607,22
Parcelamentos e tributos diferidos  5.307.835,96  6.683.888,62
Outras contas a pagar  5.500.835,79  4.797.201,62
Total do não Circulante    22.397.453,90    25.538.492,12
Patrimônio Líquido 
Capital social  45.000.000,00  45.000.000,00
Reserva legal  2.654.757,92  2.592.133,13
Reserva de lucros  22.590.882,05  21.401.010,98
Total do Patrimônio Líquido    70.245.639,97    68.993.144,11
Total do Passivo e do 
 Patrimônio Líquido 117.906.862,15  114.019.474,34

Demonstração do Resultado dos Exercícios
 Dezembro/2016 Dezembro/2015
Receitas de obras, serviços 
 e incorporações  101.367.072,98  101.776.978,84
(-) Impostos e contribuições
 sobre a receita  (6.741.894,17)  (5.209.144,84)
Receitas Líquidas  94.625.178,81  96.567.834,00
(-) Custo dos serviços
 prestados e incorporações  (83.618.976,38)  (84.488.619,19)
Lucro Bruto     11.006.202,43    12.079.214,81
Despesas administrativas  (5.757.619,31)  (4.054.595,88)
Depreciação e amortização  (2.078.256,34)  (2.050.706,96)
Resultado de equivalência patrimonial  (8.387,18)  2.206.741,06
Outras resultados operacionais  (39.405,58)  709.327,05
Lucro Líquido Antes do 
 Resultado Financeiro  3.122.534,02  8.889.980,08
Receitas financeiras  413.248,02  88.642,42
Despesas financeiras  (3.849.976,68)  (3.863.538,26)
Resultado Financeiro  (3.436.728,66)  (3.774.895,84)
Resultado Antes dos Tributos 
 sobre os Lucros  (314.194,64)  5.115.084,24
IR e CS correntes -  (130.102,09)
Resultado Líquidos das 
 Operações Continuadas    (314.194,64)      4.984.982,15
Resultado das operações descontinuadas  1.566.690,50  -
Resultado Líquido do Período   1.252.495,86      4.984.982,15
Resultado líquido do período por ação                 0,10                     0,42

1) Fluxos de caixa originados
  de atividades operacionais Dezembro/2016 Dezembro/2015
Resultado líquido  1.252.495,86  4.984.982,15
Ajustes para reconciliar o lucro
 líquido ao caixa gerado
 pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização  2.078.256,34  2.050.706,96
Resultado na baixa de 
 ativos permanentes -  21.346,69
Equivalência patrimonial  (8.387,18)  2.206.741,06
Decréscimo (acréscimo) em ativos:
Variação no circulante e não circulante  537.438,25  (2.321.835,75)
Acréscimo (decréscimo) em passivos:
Variação no circulante e não circulante  1.680.033,39  5.584.074,78
Caixa líquida gerada pelas 
 atividades operacionais  5.539.836,66    12.526.015,89

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
 Capital Reserva Reserva de 
         realizado               legal              lucros                Total 
Saldo em
 31/12/2014  23.000.000,00  2.453.221,08  38.554.940,88  64.008.161,96
Resultado 
 do exercício  - - 4.984.982,15  4.984.982,15
Aumento 
 de capital 
 29/07/2015  22.000.000,00 -  (22.000.000,00)  -
Reserva legal -  138.912,05  (138.912,05)  -
Saldo em 
31/12/2015  45.000.000,00  2.592.133,13  21.401.010,98  68.993.144,11
Resultado do 
 exercício  - - 1.252.495,86  1.252.495,86
Reserva legal -  62.624,79  (62.624,79)  -
Saldo em
 31/12/2016  45.000.000,00  2.654.757,92  22.590.882,05  70.245.639,97

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, 
estão à disposição dos Senhores acionistas na sede da Sociedade.

Demonstração do Fluxo de Caixa
2) Fluxos de caixa originados 
 de atividades de investimentos
Variação no permanente  (4.992.594,69)  (9.752.721,32)
Caixa líquida gerada pelas 
 atividades de investimentos (4.992.594,69)  (9.752.721,32)
3) Fluxos de caixa originados 
 de financiamentos
Empréstimos e 
 financiamentos - captações  954.858,56  (2.932.053,23)
Caixa líquida gerada pelas
 atividades de financiamentos      954.858,56  (2.932.053,23)
3) Variação no caixa e
 equivalentes de caixa   1.502.100,53     (158.758,66)
4) Saldos de Caixa e 
 Equivalentes de Caixa   1.502.100,53     (158.758,66)
No início do exercício  255.870,15  414.628,81
No fim do exercício   1.757.970,68        255.870,15
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Mantega 
prestará 

depoimento 
amanhã (6)
O ex-ministro da Fazenda, 

Guido Mantega, prestará 
depoimento amanhã (6), 
ao Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) no âmbito da 
ação que apura se a chapa 
de Dilma Rousseff e Michel 
Temer cometeu abuso de 
poder político e econômico 
para se reeleger em 2014. 
Na manhã de ontem (4), os 
ministros do TSE decidiram 
reabrir a fase de instrução 
do processo, com a marca-
ção de novos depoimentos e 
a fi xação de um prazo mais 
elástico para as alegações 
fi nais das partes envolvidas 
no processo - cinco dias, 
contados depois da realiza-
ção das oitivas.

O depoimento de Guido 
Mantega, pedido pela defesa 
de Dilma, ocorrerá na sede 
do TRE-SP, às 20h00. O re-
lator da ação, ministro Her-
man Benjamin, havia indefe-
rido o pedido da defesa da 
petista para ouvir Mantega, 
que foi reapresentado como 
questão de ordem durante 
a sessão extraordinária. O 
pedido para que sejam re-
alizadas novas oitivas teve 
como base o depoimento 
do ex-presidente da cons-
trutora Odebrecht, Marcelo 
Odebrecht, que afirmou 
ao TSE que “inventou” a 
campanha de reeleição de 
Dilma em 2014. 

De acordo com o delator, 
Guido Mantega foi o res-
ponsável por solicitar os 
repasses da construtora. 
Em maio de 2014, o em-
presário se encontrou com 
o “Pós-Italiano”, como era 
identifi cado o ex-ministro 
nas planilhas do Setor de 
Operações Estruturadas, o 
departamento da propina. 
Na ocasião, ele foi infor-
mado de que os repasses 
prioritários deveriam ser 
para Dilma.

Os dados acabam de ser divulgados pela Organização 
das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 
(FAO). Segundo a FAO, o problema é causado pela 

difi culdade que determinadas regiões estão tendo para 
produzir ou ter acesso aos alimentos.

As causas principais são impactos de confl itos e guerras 
civis, alta nos preços e eventos extremos do clima, como 
secas prolongadas ou excesso de chuvas. De Roma, o 
diretor-geral da FAO, José Graziano da Silva, disse que é 
possível garantir que a população tenha o sufi ciente para 
comer todos os dias.

“Isso pode ser evitado. Não podemos evitar uma seca, mas 
podemos evitar que uma seca se transforme em fome. O 
Nordeste brasileiro é um bom exemplo disso. Nós sofremos 
com três anos seguidos de seca e não houve fome, graças 
às políticas preventivas adotadas pelos governos. O mais 
assustador hoje é que o que explica grande parte dessas 
situações de insegurança alimentar aguda são confl itos e 
desastres naturais”, afi rmou Graziano.

Sudão do Sul, Somália, Iêmen e Nigéria

podem declarar risco de fome.

Mais de 100 milhões de pessoas 
sofrem de grave insegurança alimentar

O número de pessoas sofrendo de insegurança alimentar severa está aumentando no mundo: já são cerca 108 milhões nesta 
condição, contra 80 milhões em 2015
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declarar situação de fome: Sudão do Sul, Somália, Iêmen 
e Nigéria. Neste último, a crise alimentar concentra-se 
na região norte. Ele destacou que há outras nações com 
insegurança alimentar severa devido a guerras e confl i-
tos. “Quando se juntam confl ito e desastres naturais, a 
situação se torna explosiva. 

É o caso da Somália e de algumas regiões da Etiópia, da 
República Centro-Africana e, sobretudo, do Iêmen e da Síria. 
Nesses lugares, a paz é uma pré-condição para se enfrentar 
a questão da fome. Sem paz não há segurança alimentar, 
da mesma maneira que, sem segurança alimentar, não há 
paz duradoura”, afi rmou.

De acordo com o diretor-geral da FAO, os 108 milhões 
de pessoas que sofrem de insegurança alimentar severa 
apresentam índice de desnutrição acima do normal e pouco 
acesso à comida, mesmo com ajuda externa. Sem ações fortes 
para melhorar a situação, essas populações correm o risco de 
passar fome com consequências graves (ONU News).


