
Página 11São Paulo, terça-feira, 18 de abril de 2017

A DIRETORIA

Reinaldo Dantas - CRC 1SP 110330/O-6

RSBF PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO S.A.
CNPJ (MF) 61.787.776/0001-98

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 - (Valores em milhares de Reais)

As Notas Explicativas estão à disposição no website da Empresa: www.rsbf.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO
ATIVO 2016 2015
Ativo Circulante 11.720 15.964
Disponibilidades 8 295
 Caixa e bancos 8 228
 Aplicações em ouro - 67
Títulos e Valores Mobiliários 9.064 13.038
 Títulos de renda fixa 9.064 13.038
Outros Créditos 2.591 2.567
 Rendas a receber 63 71
 Negociação e intermediação de valores 1 -
 Diversos 2.527 2.496
Outros Valores e Bens 57 64
 Outros valores e bens 57 64
Ativo não Circulante 150 487
 Investimentos 99 163
 Outros investimentos 99 163
 Imobilizado de Uso 22 257
 Outros bens do imobilizado de uso 838 2.636
 (Depreciações acumuladas) (816) (2.379)
 Diferido / Intangível 29 67
 Gastos de organização e expansão 133 531
 (Amortizações acumuladas) (104) (464)
Total do Ativo 11.870 16.451

PASSIVO 2016 2015
Passivo Circulante 2.051 2.182
Outras Obrigações 2.051 2.182
 Impostos e contribuições sobre salários 71 83
 Demais impostos e contribuições a recolher 22 21
 Provisões para pagamentos a efetuar 304 343
 Obrigações por aquisição de bens e direitos 32 32
 Negociação e intermediação de valores - 1.550
 Valores a pagar a sócios-cotistas - 28
 Provisão para passivo contingente 122 114
 Diversos 1.500 11
Patrimônio Líquido 9.819 14.269
Capital: 14.289 46.462
 De domiciliados no país 14.289 46.462
Ajustes de avaliação patrimonial - (20)
Lucros / (Prejuízos) acumulados (4.470) (32.173)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 11.870 16.451

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
2016 2015

Receitas Operacionais 2.764 9.715
 Rendas de aplicação interfinanceira de liquidez - 425
 Rendas de títulos e valores mobiliários 1.472 3.485
 Rendas de prestação de serviços 95 3.036
 Outras rendas operacionais 1.197 2.769
Despesas Operacionais 7.234 38.289
 Prejuízos com títulos e valores mobiliários - 1.027
 Despesas com pessoal 3.833 6.082
 Outras despesas administrativas 2.832 6.424
 Despesas tributárias 29 23.514
 Despesas de depreciação e amortização 65 162
 Despesas com PIS e COFINS 179 405
 Despesas com ISS 5 152
 Provisões operacionais - 5
 Outras despesas operacionais 291 518
Resultado antes do IRPJ
  e da Contribuição Social (4.470) (28.574)
Imposto de Renda e Contribuição Social - 10.212
 Imposto de renda - 6.382
 Contribuição social - 3.830
Participações de Empregados - (136)
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício (4.470) (18.498)

Número de ações: 5.475.301 5.475.301

Lucro (prejuízo) por ação: (0,816) (3,378)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Eventos
Capital 

 Realizado
Ajustes de 

 Avaliação Patrimonial
Lucros ou 

Prejuízos Acumulados
Total 

 31/12/15
Saldos Finais em 31/12/14 46.462 (9) (13.675) 32.778
Mutações do Período - (11) (18.498) (18.509)
 Ajustes de avaliação patrimonial - (11) - (11)
 Lucro líquido (prejuízo) do exercício - - (18.498) (18.498)

Eventos
Capital  

Realizado
Ajustes de 

 Avaliação Patrimonial
Lucros ou 

Prejuízos Acumulados
Total 

 31/12/16
Saldos Finais em 31/12/15 46.462 (20) (32.173) 14.269
Mutações do Período (32.173) 20 27.703 (4.470)
 Ajustes de avaliação patrimonial - 20 - -
 Redução de capital (32.173) - 32.173 -
 Lucro líquido (prejuízo) do exercício - - (4.470) (4.470)
Saldos Finais em 31/12/16 14.289 - (4.470) 9.819

2016 2015
Atividades Operacionais (4.405) (18.336)
 Lucro líquido (prejuízo) do período (4.470) (18.498)
 Depreciações e amortizações 65 162
Variação de Ativos e Obrigações 3.845 18.128
 (Aumento) diminuição de títulos
  e valores mobiliários 3.993 10.126
 (Aumento) diminuição de outros créditos (24) 25.437
 (Aumento) diminução de outros valores e bens 7 79
 Aumento (diminuição) de outras obrigações (131) (17.514)
Caixa líquido (aplicado) consumido 
 nas atividades operacionais (560) (208)
Atividades de Investimento 273 160
Alienação de: 270 170
 Investimentos 64 105
 Imobilizado de uso 206 65
(Inversões) em: (2) (10)
 Imobilizado de uso (2) (10)
Aplicações no diferido / intangível 5 -
Caixa líquido originado (aplicado) nas
 atividades  de investimento 273 160
Aumento (Redução) do Caixa
  e Equivalentes de Caixa (287) (48)
Modificações na Posição Financeira
Caixa e equivalentes de caixa:
  No início do exercício 295 343
  No fim do exercício 8 295
Aumento (Redução) do Caixa
  e Equivalentes de Caixa (287) (48)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

NESLIP S.A. - CNPJ nº 19.654.466/0001-39
Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro 2016 e 2015 - Em milhares de reais

Balanços patrimoniais
         2016      2015

Ativo 174.843   160.532
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)  174.148   160.532
Imposto a recuperar (Nota 5)  695   -
Não circulante 2.154   1.918
Realizável a longo prazo/ Depósito judicial (Nota 6)  1.978   1.805
Partes relacionadas  176   113
Total do ativo  176.997   162.450

Passivo e patrimônio líquido       2016      2015
Circulante 3.614   3.587
Fornecedores  3   2
Obrigações tributárias  95   409
Remuneração dos acionistas (Nota 11(c))  3.516   3.176
Não circulante  3.814   3.764
Provisão para passivo a descoberto (Nota 7)  200   177
Patrimônio líquido (Nota 11)  173.183   158.686
Capital social  154.646   141.944
Reserva de lucros  7.872   7.132
Ajustes de avaliação patrimonial  118   84
Dividendos adicionais propostos (Nota 11(c))  10.547   9.526
Total do passivo e patrimônio líquido  176.997   162.450

Demonstrações dos resultados         2016          2015
Despesas operacionais (1.755)  (1.113)
Com pessoal–honorários dos conselheiros  (152)  (72)
Serviços prestados  (559)  (539)
Gerais e administrativas  (1.044)  (502)
Outras despesas operacionais
Provisão passivo a descoberto de sociedade controlada  (57)  (65)
Prejuízo operacional antes resultado financeiro e IRPJ  (1.812)  (1.178)
Resultado financeiro (Nota 8) 21.537   18.991
Receitas financeiras  22.289   19.575
Despesas financeiras  (752)  (584)
Lucro antes do imposto de renda  19.725   17.813
Imposto de renda (Nota 9)  (4.922)  (4.442)
Lucro líquido do exercício  14.803   13.371
Ações em circulação final do exercício (Nota 11(a))  2.632.790   2.632.790
Lucro líquido por lote de mil ações do capital social
 no fim do exercício–R$  5,62   5,08

Demonstrações dos resultados abrangentes       2016      2015
Lucro líquido do exercício  14.803   13.371
Outro componente do lucro abrangente:
Variação cambial investimento no exterior (Nota 7(b))  34   (44)
Resultado abrangente  14.837   13.327
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Capital Reserva de Ajustes de ava- Lucros Dividendos adicio- 
      social lucros- legal liação patrimonial acumulados       nais propostos      Total

Em 31 de dezembro de 2014 131.963 6.463 128  – 7.486 146.040
Aumento de capital (Nota 11(a)) 9.981    (7.486) 2.495
Variação cambial sobre investimento no exterior (Nota 7(b))   (44)   (44)
Lucro líquido do exercício    13.371  13.371
Destinação do lucro:/ Constituição de reserva legal (Nota 11(b))  669  (669)  -
Remuneração dos acionistas (Nota 11(c))
Dividendos obrigatórios    (3.176)  (3.176)
Dividendos adicionais propostos    (9.526) 9.526 -
Em 31 de dezembro de 2015 141.944 7.132 84  – 9.526 158.686
Aumento de capital (Nota 11(a)) 12.702    (9.526) 3.176
Variação cambial sobre investimento no exterior (Nota 7(b))   34   34
Lucro líquido do exercício    14.803  14.803
Destinação do lucro:/ Constituição de reserva legal (Nota 11(b))  740  (740)  -
Remuneração acionistas (Nota 11(c))/ Dividendos obrigatórios    (3.516)  (3.516)
Dividendos adicionais propostos    (10.547) 10.547 -
Em 31 de dezembro de 2016 154.646 7.872 118  –  10.547 173.183

Demonstrações dos fl uxos de caixa       2016      2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício  14.803   13.371
Ajustes/ Provisão passivo descoberto sociedade controlada  57    65
Variações monetárias e cambiais  (134)   (278)
Variações nos ativos e passivos/ Imposto a recuperar  (695)   2.178
Partes relacionadas  (102)  98
Outros ativos –  1
Fornecedores  1    (15)
Obrigações tributárias  (314)  406
Caixa e equivalentes de caixa líquidos provenientes das 
 atividades operacionais  13.616   15.826
Fluxo caixa atividades financiamentos/ Aumento capital  12.702   9.981
Dividendos distribuidos  (12.702)  (9.981)
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa  13.616   15.826
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  160.532  144.706
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  174.148  160.532Notas explicativas: 1 Contexto operacional - A Neslip S.A. (ou a “Com-

panhia”) é uma sociedade anônima com sede em São Paulo, Estado de 
São Paulo e tem como objeto social e atividade preponderante (i) a indús-
tria, o comércio, a importação e a exportação de produtos alimentícios e 
bebidas em geral, bem como materiais e produtos para acondicionamento, 
material publicitário e de apoio comercial e assemelhados, (ii) transporte 
de cargas em geral e distribuição de bebidas, (iii) prestação de serviços de 
assistência às fábricas de cervejas e (iv) a participação em outras socieda-
des. 2 Resumo das principais políticas contábeis - As principais políticas 
contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão 
definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consis-
tente em todos os exercícios apresentados. 2.1 Base de preparação - As 
demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas con-
tábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os 
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidos pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas contábeis expedidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). (a) Caixa e equivalentes 
de caixa - Caixa e equivalentes de caixa incluem os depósitos bancários e 
as aplicações financeiras em certificados de depósitos bancários (CDBs), 
em debêntures compromissados de alta liquidez e em fundos de renda fixa 
que são prontamente conversíveis em numerário. Os equivalentes de caixa 
são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de curto prazo 
e não para investimento ou outros fins. A Companhia considera equivalen-
tes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um 
montante conhecido e estando sujeita a um insignificante risco de mudança 
de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como 
equivalentes de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, 
três meses ou menos, a contar da data da contratação. (b) Investimento 
em controlada - O investimento em sociedade controlada é registrado e 
avaliado pelo método da equivalência patrimonial. A variação cambial de 
investimento em controlada no exterior, esta que apresenta moeda funcional 
distinta da considerada pela Companhia, é registrada na conta “Ajustes de 
avaliação patrimonial” no patrimônio líquido da Companhia e somente será 
apropriada ao resultado no exercício em que o investimento for vendido ou 
baixado. (c) Demais ativos circulantes e não circulantes - São apresenta-
dos pelos valores líquidos de realização. (d) IRPJ e CLSS - A despesa de 
IRPJ compreende a parcela corrente desse tributo, apurado pelo regime 
de tributação com base no lucro real. O imposto sobre a renda encontra-se 
dentro do escopo do Pronunciamento Contábil CPC 32 e está reconhecido 
na demonstração do resultado, sendo que o mesmo é calculado com base 
nas leis tributárias. Não há despesa a título de CLSS sobre o lucro líquido 
registrada no resultado, tendo em vista ação ordinária ajuizada contra a 
União Federal, objetivando excluir a exigência relativa ao recolhimento de tal 
CLSS instituída pela Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, e incidente 
sobre o lucro das pessoas jurídicas, a qual foi declarada inconstitucional no 
julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade na Apelação em Mandado 
de Segurança. A União Federal, na oportunidade cabível, não interpôs o 
competente recurso para o Supremo Tribunal Federal, tendo a decisão tran-
sitado em julgado, conforme certidão emitida pelo cartório do juízo em 29 de 
fevereiro de 1992. Mesmo considerando que a modificação de tal decisão 
seria ainda possível com o ajuizamento de ação rescisória no prazo de dois 
anos, contados da data do trânsito em julgado da decisão, a ré não se mani-
festou formalmente no prazo estipulado em lei. A administração da Compa-
nhia, baseada em seu entendimento e na opinião de seus consultores jurí-
dicos, entende não haver mais riscos com relação à incidência da CLSS. (e) 
Demais passivos circulantes - São demonstrados pelos valores conhecidos 
ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encar-
gos, variações monetárias e/ou cambiais incorridos. (f) Remuneração dos 
acionistas - A distribuição dos dividendos para os acionistas da Companhia 
é reconhecida como um passivo em suas demonstrações financeiras, com 
base no estatuto social da Companhia. Qualquer valor acima do mínimo 
obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados pelos 
acionistas, em Assembléia. (g) Estimativas e premissas contábeis críticas 
- As estimativas e as premissas contábeis são continuamente avaliadas e 
baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectati-
vas de eventos futuros, considerados razoáveis para as circunstâncias. Com 
base em premissas a Companhia fez estimativas com relação ao futuro. 
Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais 
aos respectivos resultados reais. Quanto as contingências as mesmas são 
atestadas pela administração em conjunto com seus assessores jurídicos. 
A Companhia considera em suas análises fatores como hierarquia das leis, 
jurisprudências disponíveis, discussões mais recentes nos tribunais e sua 
relevância no ordenamento jurídico. Essas avaliações envolvem julgamen-

tos da administração. (h) Demonstrações dos fluxos de caixa - As demons-
trações dos fluxos de caixa foram preparadas e apresentadas de acordo 
com o Pronunciamento Técnico CPC 03 (R2) - Demonstração dos fluxos 
de caixa. 3. Novos pronunciamento e interpretações - Não há pronuncia-
mentos e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis e IASB, com vigência a partir do exercício de 2017, que poderiam ter 
impacto nas demonstrações financeiras da Companhia.
4 Caixa e equivalentes de caixa       2016      2015
Caixa e bancos  211   248
Aplicações financeiras/ 
Certificados de Depósitos Bancários (CDBs)  27.682   25.133
Debêntures compromissadas  89.750   78.109
Fundo de aplicação (Cash Alloc FICFI)  56.505   57.042
    173.937   160.284
    174.148   160.532
As aplicações financeiras têm seus rendimentos atrelados à variação do 
Certificado de Depósito Interbancário (CDI), gerando rentabilidade que varia 
entre 98,20% e 102,50% do CDI, tendo como característica alta liquidez, 
baixo risco de crédito, e estão disponíveis para serem utilizadas nas opera-
ções da Companhia. 5 Imposto a recuperar - O saldo de imposto a recu-
perar, no montante de R$ 695, é composto de IRPJ retido na fonte sobre 
aplicações financeiras, atualizado monetariamente, quando aplicável, pela 
taxa Selic até a data das demonstrações financeiras. 6 Depósito judicial 
-  No exercício findo em 31/12/2009, a Companhia depositou judicialmente 
a quantia de R$ 377, referente ao processo no qual o autor é a Fazenda 
Nacional e o réu foi a Hocabra Ltda. (incorporada pela Companhia em junho 
de 2002), que argui débitos de CLSS sobre lucros auferidos pela empresa 
incorporada em: fevereiro, março, abril e junho de 1996. Em julho de 2013, 
a Companhia depositou judicialmente a quantia de R$ 935 referente ao pro-
cesso no qual o autor é a Fazenda Nacional e o réu é a Neslip S.A., onde a 
União exige supostos débitos de IRPJ retido na fonte. Referidos processos 
ainda estão em fase de tramitação e estão atualizados pela taxa Selic, ao 
final de ambos exercícios sociais. A administração da Companhia, base-
ada na opinião de seus consultores jurídicos, classifica esses processos 
como uma contingência com risco de perda possível. 7 Investimento em 
controlada -  (a) Informações sobre o investimento-Sanil S.A. (em 31 de 
dezembro):       2016      2015
Percentual de Participação 100% 100%
Patrimônio líquido (passivo a descoberto)  (200)  (177)
Prejuízo do exercício  (57)  (65)
(b) Movimentação do investimento - Saldo em 31/12/2014 - (68); Variação 
cambial sobre investimento no exterior - (44); Resultado de equivalência 
patrimonial - (65); Saldo em 31/12/2015 - (177); Variação cambial sobre 
investimento no exterior - 34; Provisão para passivo a descoberto - (57); 
Saldo em 31/12/2016 - (200). (c) Outras informações relevantes - sobre o 
investimento A Sanil S.A. é uma sociedade anônima, estabelecida no Uru-
guai, tendo iniciado suas atividades em janeiro de 1992. Sua finalidade é 
desenvolver todos os tipos de atividades de investimento e/ou posse de 
qualquer classe de títulos no exterior. O patrimônio líquido da controlada, 
face a mesma estar sediada no exterior, foi convertido para moeda nacional 
às taxas de câmbio vigentes em cada uma das data-base acima apresenta-
das das demonstrações financeiras. O resultado de provisão para passivo a 
descoberto compreende apenas a participação da Companhia nos resulta-
dos dessa sua controlada, registrado como “Receita (despesa) operacional” 
nas contas da Companhia. Ainda, os efeitos das variações cambiais da cada 
exercício foram registrados na conta “Ajustes de avaliação patrimonial” no 
patrimônio líquido. 8 Resultado financeiro - 
Receitas e despesas financeiras       2016      2015
Comissão de fiança  (673)  (583)
Outras despesas financeiras  (79)  (1)
Despesas financeiras  (752)  (584)
Receitas financeiras de depósitos bancários  22.116   19.230
Variações monetárias e ganhos cambiais líquidos  173   345
Receitas financeiras  22.289   19.575
Resultado financeiro, líquido  21.537   18.991
9 IRPJ - A reconciliação entre a despesa de IRPJ pela alíquota nominal e 
pela efetiva está demonstrada a seguir:       2016      2015
Lucro antes do IRPJ  19.725   17.813
Alíquota nominal do IRPJ-% 25% 25%
IRPJ pela alíquota nominal-(despesa) crédito  (4.931)  (4.453)
Ajustes/ Provisão para passivo a descoberto  (15)  (12)
Despesas não dedutíveis -  (1)
Adicional de alíquota-10%  24   24

Despesa de IRPJ no resultado do exercício  (4.922)  (4.442)
10 Contingências -  A Companhia é parte envolvida em processos de 
natureza tributária e está discutindo essas questões tanto na esfera admi-
nistrativa como na judicial, envolvendo riscos de perda classificados pela 
administração como remotos e possíveis com base na avaliação de seus 
consultores jurídicos, não produzindo, portanto, correspondente provisão. A 
natureza das obrigações tributárias refere-se, principalmente, à discussão 
quanto ao não recolhimento de tributos federais em decorrência da omissão 
de ganhos de capital na alienação de investimentos e dedução indevida 
de despesas, bem como multa de ofício isolada calculada sobre a base 
estimada de IRPJ e CLSS sobre o lucro que teria deixado de ser recolhida. 
O valor estimado das causas classificadas como perda possível é de apro-
ximadamente R$ 2.332.625 (2015 - R$ 2.192.402). 11 Patrimônio líquido 
-  (a) Capital social -  Em 31/12/2016 e de 2015, o capital social integralizado 
está representado por 2.632.790 de ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal, conforme a seguir detalhado:
Acionistas: Quantidade de ações         %
KSP Participações Ltda.  825.272  31,3%
KAIK Participações Ltda.  881.020  33,5%
Heineken International B.V.  374.282  14,2%
Coca Cola Indústrias Ltda.  270.366  10,3%
TILPAR-TIL Participações Ltda.  273.943  10,4%
Outros  7.907  0,3%
    2.632.790  100%
Cada ação ordinária confere o direito a um voto na Assembléia. Em 29/4/16, 
com exceção da acionista Heineken International B.V. (que se absteve de 
votar), os acionistas aprovaram a capitalização da íntegra dos dividendos 
originalmente propostos em 2015 (mínimo obrigatório e adicionais propos-
tos), no valor de R$ 12.702, passando o capital social da Companhia de R$ 
141.944 para R$ 154.646, sem a emissão de novas ações. (b) Reserva legal 
- É constituída anualmente com destinação de 5% do lucro líquido do exer-
cício, não poderá exceder a 20% do capital social, tem por fim assegurar a 
integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar 
prejuízos e aumentar o capital. (c) Remuneração dos acionistas - A distri-
buição de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida como 
um passivo nas demonstrações financeiras ao final do exercício, com base 
no estatuto social da Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigató-
rio somente é provisionado na data em que são aprovados pelos acionistas, 
em Assembléia. De acordo com as disposições estatutárias, o dividendo 
mínimo obrigatório é de 6% do patrimônio líquido da Companhia, limitado a 
25% do lucro líquido do exercício ajustado na forma da lei societária, o qual 
deve ser submetido para deliberação e aprovação em Assembléia. Sendo 
assim, os dividendos foram apurados da seguinte forma no exercício de 
2016: Lucro líquido do exercício: - 14.803; Constituição de reserva legal-
5% - (740); Lucro líquido ajustado: - 14.063; Dividendos obrigatórios-25% 
- (3.516); Dividendos adicionais propostos - (10.547); (14.063). 12 Instru-
mentos financeiros - Os valores contábeis referentes a instrumentos finan-
ceiros constantes das demonstrações financeiras se aproximam, substan-
cialmente, dos valores que poderiam ser obtidos na sua negociação em 
um mercado ativo ou, na ausência deste, do valor presente líquido ajustado 
com base na taxa vigente de juros no mercado e encontra-se dentro do 
escopo do Pronunciamento Contábil CPC 38. Todas as operações com ins-
trumentos financeiros estão reconhecidas nas demonstrações financeiras 
da Companhia, na rubrica caixa e equivalentes de caixa, em 31/12/2016 
(R$ 174.148) e em 31/12/2015 (R$ 160.532). (a) Risco de crédito - Decorre 
da possibilidade de a Companhia sofrer perdas decorrentes de instituições 
financeiras depositárias de recursos ou de investimentos financeiros. Esse 
risco é naturalmente mitigado em função da Companhia realizar operações 
com instituições financeiras consideradas pela administração como de baixo 
risco. (b) Risco de taxa de juros - Decorre da possibilidade de a Compa-
nhia sofrer ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros 
incidentes sobre seus ativos financeiros. Visando à mitigação desse tipo de 
risco, a Companhia busca diversificar a aplicação de recursos em termos de 
taxas pós-fixadas. (c) Risco de taxa de câmbio - O resultado da Companhia 
não é suscetível a sofrer variações pela volatilidade da taxa de câmbio, pois 
a Companhia não possui operações significativas em moeda estrangeira.

Diretoria
Francisco Miguel Alarcon - Presidente

Paulo Weiser Neto - Diretor
Luiz Otávio Pôssas Gonçalves - Diretor

Sebastião de Souza Fontes Nunes - Contador Responsável
CRC - 1RJ035748/O-9 “S” SP

A . E . R . S/A - Empreendimentos Gerais
CNPJ Nº 60.594.660/0001-70

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas da A.E.R. S/A - Empreendimentos Gerais para
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se às 11:00 horas do dia 28 de
abril de 2017, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos, nº 1.357, 1ºSS,
Conjunto 01, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”: leitura, discussão e
votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2016. São Paulo, 18 de abril
de 2017. Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente.                       (18, 19 e 20)

“Genova-Buenos Aires, 
sola andata. Il via-
ggio della famiglia 

Bergoglio e altra storie di emi-
grazione” (Gênova-Buenos Ai-
res, só ida. A viagem da família 
Bergoglio e outras histórias de 
imigração, em tradução livre), 
teve a curadoria de Massimo 
Minella e foi organizada pelo Illa 
com a colaboração da Fundação 
Casa América de Gênova.

Era o ano de 1929 e, entre 
as muitas famílias de Piemon-
te que chegaram ao porto de 
Gênova para partir para a Ar-
gentina, estavam os Bergoglio: 
Mario, pai do futuro Papa, e 
seus avós paternos Rosa e 
Giovanni. Eles partiram de 
Portacomaro, na província de 
Asti, onde haviam nascido, até 
a grande cidade italiana para 
logo embarcar em um navio 
repleto de imigrantes que os 
levaria para a distante Buenos 

Bergoglio e sua família na casa onde viviam na capital 

argentina, em foto também sem data. Sua mãe queria que ele 

fosse médico, mas ele acabou decidindo pela carreira religiosa.

Viagem da família do Papa à 
Argentina vira tema de exposição
A viagem da família do papa Francisco da Itália para a Argentina, no início do século passado, virará 
tema de uma exposição fotográfi ca do Instituto Ítalo-Latino-Americano (Illa) de Roma a partir de 
sexta-feira (21)

da Itália naquele momento. 
Muitas famílias buscavam novas 
oportunidades de vida e, para 
muitos, a Argentina era a res-
posta para esse anseio.

“É uma história que nos em-
purra para investigar o nosso 
passado, tarefa que nos permi-
te, ao mesmo tempo, encontrar 
indicações úteis para ler nosso 
futuro”, diz Minella. A refl exão 
plantada pela exposição convi-
da a não esquecer aqueles anos 
em que os italianos precisavam 
deixar suas terras em busca de 
uma vida melhor. Homens e 
mulheres que, da segunda me-
tade do século 19 e a primeira 
do século 20, tiveram razões 
sufi cientes para deixar a Itália 
e souberam superar os desafi os 
de um futuro desconhecido. 
Alguns deles, até chegaram 
a voltar, mas para a maioria 
essa foi uma viagem só de ida. 
(ANSA/COM ANSA).
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Aires em busca de uma nova 
vida.

As imagens, que foram obtidas 
através dos principais centros de 
documentação imigratória das 
duas nações, estão divididas em 

áreas temáticas: desde a partida 
em Asti até a chegada à Estação 
Marítima de Gênova, a sala de 
embarque e os dias a bordo do 
navio. A migração dos Bergoglio 
mostra bem como era a situação 

Essa (ou esta?) é 

uma fonte de dúvidas 

frequentes e renitentes. 

Quando usar um ou 

outro desses Pronomes 

Demonstrativos?

É bom lembrar que o 
assunto é tratado em 
Morfologia, uma das 

três divisões da Gramática Ex-
positiva da Língua Portuguesa 
– as outras duas são Fonética 
e Sintaxe – na subdivisão 
“Classes de Palavras”. É ali 
que se encontram alinhadas, 
pretensamente, TODAS AS 
PALAVRAS do vernáculo.

A NGB – Nomenclatura Gra-
matical Brasileira (Portaria n° 
36, de 28 de janeiro de 1959), 
reuniu em dez categorias 
todos os nossos vocábulos. 
Só para recordar, essas cate-
gorias ou classes de palavras 
são: Substantivo, Adjetivo, 
Artigo, Numeral, Pronome, 
Verbo, Advérbio, Preposição, 
Conjunção e Interjeição.

Já aqui há uma controvér-
sia. Nessa mesma NGB, na 
segunda parte, inciso VII, após 
explicitar o Advérbio, a nota 
b), de rodapé, diz: “Certas pa-

lavras, por não se poderem 

enquadrar entre os advér-

bios, terão classifi cação 

à parte. São palavras que 

denotam exclusão, inclu-

são, situação, designação, 

retifi cação, realce, afetivi-

dade etc.” 

Ora, ao dizer “terão clas-

sifi cação à parte”, o próprio 
texto faz concluir, obrigato-
riamente, que essas palavras 
constituem uma nova classe: a 
DÉCIMA PRIMEIRA das DEZ 
classes de palavras! 

Por DENOTAREM cir-
cunstâncias e situações, são 
chamadas de “PALAVRAS 
DENOTATIVAS”...

Voltando aos Pronomes 
Demonstrativos, esta é sua 
“família”: 

Este, esta, isto. Esse, essa, 
isso. Aquele, aquela, aqui-
lo. Aqueloutro, aqueloutra. 
Mesmo, mesma. Próprio, 
própria. Tal. Semelhante. O, a. 
Considerem-se aqui também 
as fl exões plurais.

Sua função é indicar a posi-
ção dos seres com referência, 
em princípio, às três pessoas 
do discurso: a primeira, aquela 
que fala (eu/nós); a segunda, 
aquela com quem se fala (tu/
vós) e a terceira, aquela de 
quem se fala (ele/eles ou ela/
elas). Vamos ao seu uso na 
prática.

ESTE, com “T”, é usado em 
referência a algo próximo da 
pessoa que fala: eu ou nós.
 – Este livro, que tenho em 

minhas mãos, foi pre-
sente de meus alunos.

ESSE, com “S”, relaciona-se 
ao que está perto da pessoa 
com quem se fala: tu ou vós.
 – Essa revista Apólice 

que está com você tem 
excelentes artigos. 

AQUELE, refere-se a algo 
distante dos dois ou junto da 
pessoa de quem se fala: ele, 
eles ou ela, elas.
 – Aquele carro, que está 

perto do Pedro, já foi 
meu.

Os casos acima fazem refe-
rência à localização de algo 
ou alguém no espaço: junto 
(este), próximo (esse) ou 
distante (aquele). Entretanto, 
há que se considerar, numa 
narrativa, também a referên-
cia que se faz a fatos anteriores 
– quando se usa ESSE – e a 
fatos posteriores – quando se 
aplica ESTE.

A título de ilustração, o iní-
cio deste artigo admitiria as 
duas formas, feitas as devidas 
adequações.

ESSA é uma fonte de dúvi-
das frequentes e renitentes. 
Quando usar um ou outro 
desses Pronomes Demons-
trativos?

Aqui a referência está sendo 
feita ao título, isto é, a algo 
anterior à frase. Outra cons-
trução seria: 

ESTA é uma fonte de dúvi-
das frequentes e renitentes: 
quando usar um ou outro 
desses Pronomes Demons-
trativos?

Já aqui, o Pronome se re-
fere à frase explicativa que 
vem a seguir. Portanto, fato 
posterior.

Os mesmos princípios vistos 
até aqui, aplicam-se às formas 
derivadas desses termos, 
como: deste, desta, disto; 
desse, dessa disso; daquele, 
daquela, daquilo. Neste, nes-
ta, nisto; nesse, nessa, nisso; 
naquele, naquela, naquilo. 

Uma informação comple-
mentar importante é que as 
formas O, A, OS, AS clas-
sifi cam-se como Pronomes 
Demonstrativos quando equi-
valem a isto, aquilo, aquele, 
aquela, aqueles, aquelas.

O momento permite regis-
trar uma curiosidade. Algu-
mas línguas, como o Inglês e 
o Alemão, por exemplo, pos-
suem o neutro, como fl exão 
de gênero. 

Em Inglês, os pronomes 
são: HE para o masculino 
singular; SHE para o feminino 
e IT para referir-se a animais 
e coisas. “He is a man”; She 
loves books”; “It is a wonder-
ful world”. “It’s a dangerous 
dog”.

Em alemão, as formas são 
ER para o masculino; SIE para 
o feminino e ES para o neutro. 
E os artigos correspondentes 
são DER, DIE e DAS. 

Há um livro famoso, cujo au-
tor – Galsan Tschinag – curio-
samente é mongol. Nascido 
em 1944, em Bayan-Ölgiy, no 
oeste da Mongólia, estudou 
alemão na Universidade Karl 
Marx, de Leipzig, e escreve 
nesse idioma. Além de escri-
tor, é também professor, ator, 
xamã e chefe tribal. Uma de 
suas obras mais conhecidas 
chama-se “Der Mann, die 
Frau, das Schaf, das Kind” – “O 
homem, a mulher, a ovelha e 
a criança”.

E aqui vai mais uma curiosi-
dade: na língua alemã, criança 
é neutro! Outra: todos os 
substantivos são escritos com 
inicial maiúscula.

No latim antigo, havia tam-
bém o neutro, que se conser-
vou no Adjetivo. Quem passou 
pelo estudo dessa língua, deve 
lembrar-se bem do “Bonus, 
bona, bonum”, que simplifi cá-
vamos para “Bonus,a,um”! 

Bonus, bom; bona, boa e 
bonum, bom ou boa, aplicável 
a coisas ou animais...

Em português, não temos 
o neutro.... Entretanto, um 
resquício dele está presente 
nos Pronomes Demonstrati-
vos vistos acima: Este, esta, 
ISTO; esse, essa, ISSO; aquele, 
aquela, AQUILO!

Por isso aquela sogra – 
maldosa como boa parte 
delas – assim apresentava a 
família: “Esta é minha fi lha; 
este é meu neto; e ... ISTO é 
meu genro”! 

J. B. Oliveira é Consultor de 
Empresas, Professor Universitário, 

Advogado e Jornalista. É Autor 
do livro “Falar Bem é Bem Fácil”, 
e membro da Academia Cristã de 

Letras. - www.jboliveira.com.br – 
jboliveira@jbo.com.br.
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