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Tragédias permeiam a 

existência humana, tão 

certo quanto o fato de 

nascermos e morrermos

E atualmente, como nun-
ca antes experenciado, 
temos acesso de forma 

quase imediata e infi nitamente 
reproduzíveis às notícias sobre 
as tragédias, em diferentes 
fontes midiáticas, além de 
as revivermos nas conversas 
(pessoalmente ou digitalmen-
te), tomando conta de nosso 
interesse. Mas por que alimen-
tamos este tipo de curiosidade 
sobre o que demonstra violên-
cia, desastres, mortes? 

Parece que ficamos ine-
briados por um impulso em 
buscar mais informações, até 
sobre os detalhes do ocorri-
do, numa tendência mórbida, 
para se aproximar do tema 
morte. E esta seria uma das 
possibilidades de vivenciar, 
sem necessariamente estar 
diretamente envolvido. A fi ni-
tude da vida é um tema para o 
qual somos pouco preparados, 
muitas vezes enfrentando-o 
com a negação.

E a tragédia presentifica 
essa noção de fi m de vida, 
gerando uma identifi cação de 
que poderia ter acontecido 
conosco - e vamos em busca 
de mais informações para nos 
sentirmos preparados, man-
tendo certo controle sobre a 
situação. Esta ilusão nos causa 
até um conforto. O noticiamen-
to sobre as tragédias nos faz 
enfrentar a efemeridade de 
nossa existência. 

Portanto, conhecer o máxi-
mo sobre o que pode acontecer 
dá a sensação de preparo, até 
como forma de dessensibiliza-
ção, no sentido de não causar 
mais tanto temor, podendo ter 
um efeito de descarga emocio-
nal pela comoção que a notícia 
possa ter causado.

Assim, fi car insistentemente 
revendo a cena, ou lendo sobre 
ela, faz com que se possa com-
preender o que a vida é, tendo 
uma função catártica. Ou seja, 
no caso, manter interesse, por 
meio de leituras, vídeos, de 
forma insistente sobre as tra-
gédias, pode ter um efeito de 
catarse, uma espécie de etapa 
para elaboração sobre a ideia 
de morte, por exemplo. 

Essas pessoas se sentem 
aliviadas, até no sentido de 
buscar compreender, emocio-
nalmente, o que seja a fi nitude 
da vida. É como descarregar 
as emoções que incomodam 
e não têm muita explicação 
através de uma curiosidade 
mórbida - ouvir, falar, ler, 
informar-se sobre os detalhes 
da tragédia.

Também há que se consi-
derar a descontextualização 
e a impessoalidade aplicada a 
algumas notícias de tragédias, 
que dão uma sensação de 
alívio ao espectador, gerando 
segurança ao polarizar os 
acontecimentos entre heróis 
e vilões, até no sentido de 
procurar julgamentos justos 
para estes (localizando os 
responsáveis, o que isenta o 
espectador também).

Desta forma, ao se interessar 
por notícias sobre tragédias, al-
gumas pessoas se satisfariam, 
no sentido de vivenciarem o 
incompreensível, ou aquilo 
que causa terror, por meio 
do que acontece a outros, em 
um processo de identifi cação 
(“e se fosse comigo?”), até 
empaticamente, ou tomando 
distância (“ainda bem que não 
é comigo!”) e, depois, fi cando 
até anestesiadas ao que acon-
tece ao outro.

(*) - Psicóloga e Mestre em Psicologia 
da Infância e Adolescência pela 

UFPR, é professora do curso
de Psicologia da Universidade 

Positivo (UP) e supervisora
em práticas profi ssionais

em Psicologia Comunitária.

Seduzidos
pelas tragédias
Cláudia Cibele Bitdinger Cobalchini (*)
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O papa Francisco inicia hoje 
(28) uma viagem ao Egito cer-
cada de temores por riscos de 
atentados terroristas contra 
alvos cristãos. Há apenas 20 
dias, o grupo extremista Estado 
Islâmico (EI) explodiu duas 
igrejas cristãs coptas deixando 
mais de 30 mortos. Os atenta-
dos aumentaram ainda mais a 
tensão em torno da visita de 
Jorge Mario Bergoglio, que 
não desistiu da viagem e ainda 
prometeu fazer um apelo de paz 
e de convivência interreligiosa 
no país. 

O Estado Islâmico no Egito 
é formado principalmente 
por membros do Ansar Beit 
al-Maqdis (“Defensores de 
Jerusalém”) e que, desde a 
aliança com o EI anunciada 
em 2014, batizaram a região 
que dominam de “Estado do 
Sinai”. Os jihadistas conduzem 
uma sanguinária guerrilha na 
península do Sinai e também 
realizam atentandos no delta do 
Nilo e na capital do país, Cairo, 
contra os chamados “infi éis” - 
seguidores de outras religiões e 
até de outras vertentes que não 
seja a sunita dentro do Islã.

Mas o Estado Islâmico não 
é o único grupo extremista 
que pode colocar em risco a 
viagem de Francisco. Deze-
nas de outras organizações 
atuam no país, criando uma 
verdadeira “galáxia jihadista”. 
Entre as principais, está “Ajnad 
Misr” (Soldados do Egito), 
que realiza atentados no país, 
mas com artefatos artesanais. 

Um dos ataques cometidos 
pelo grupo salafi sta ocorreu 
em 2013 diante do Palácio 
Presidencial, após a deposi-
ção do mandatário Mohamed 
Morsi, primeiro presidente 
eleito democraticamente no 
Egito e membro do Partido da 
Liberdade e Justiça, ligado à 
Irmandade Muçulmana.

O líder do “Ajnad Misr”, cria-
do após um racha do “Ansar 
Beit al-Maqdis”, convocou uma 
“jihad” contra o governo do 
sucessor de Morsi, o general 
Abdel Fattah al-Sisi. Já o gru-
po “Haraket Hasm” emergiu 
no ano passado reivindicando 
a tentativa de assassinato de 
um vice-procurador-geral e é 
considerado uma organização 
mais sofi sticada nos modos de 
guerrilha e militância. 

Outros que atuam no Egito 
são o “Liwa al-Thawra” (“Bri-
gada da Revolução”), criado 
em outubro do ano passado 
e autor de um atentado que 
matou dezenas de militares no 
delta do Nilo em 1 de abril, e a 
“Irmandade Muçulmana”, que 
tem seu próprio partido político 
mas é considerada organização 
terrorista pelo governo de al-Si-
si. Mesmo com toda a tensão no 
Egito, as autoridades políticas 
e religiosas garantiram manter 
a segurança para a visita de 
Francisco. O Papa, por sua vez, 
abriu mão do papamóvel e de 
veículos abertos, mas preferiu 
optar por um carro normal para 
deslocamentos, sem blindagem 
(ANSA/COM ANSA).

Grupos jihadistas 
colocam em risco 

viagem de Papa ao Egito

Autoridades políticas e religiosas do Egito garantiram manter a 

segurança para a visita de Francisco.

Andrew Medichini/AP Photo

AGRUS PARTICIPAÇÕES S/A.
CNPJ. Nº. 17.783.175/0001-15

Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)
Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro - (Em Reais)

Ativo         2016           2015
Circulante  96.276  611.683
Caixa, bancos e equivalentes 
 (aplicações financeiras)  1.000  1.000
Dividendos a receber  95.276  610.683
Não Circulante  9.364.524 10.675.748
Investimentos  9.364.524  10.675.748
Total do ativo  9.460.800  11.287.431

Passivo           2016            2015
Circulante  95.276  610.683
Dividendos a pagar  95.276  610.683
Patrimônio líquido  9.365.524  10.676.748
Capital  10.700.285  10.700.285
Prejuízos acumulados  (1.334.761)  (23.537)
Total do passivo  9.460.800  11.287.431

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - (Em Reais)
                 Reservas de lucros       
  Lucros a disposição  Lucros/Prejuízos
Histórico      Capital           dos acionistas        Legal          acumulados             Total
Saldo em 31.12.14  10.700.285  610.683  32.141 -  11.343.109
Dividendos propostos -  (610.683) - -  (610.683)
Prejuízo do exercício - - -  (55.678)  (55.678)
Destinação do resultado - -  (32.141)  32.141  -
Saldo em 31.12.15  10.700.285 - -  (23.537)  10.676.748
Prejuízo do exercício - - -  (1.311.224)  (1.311.224)
Saldo em 31.12.16  10.700.285 - -  (1.334.761)  9.365.524

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

1. Contexto operacional: A principal atividade da Agrus Participações S/A é a participação em outras empresas (holding). 2. Apresentação das de-
monstrações financeiras: Foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com a Lei 6404/76 e com as alterações promovidas pelas Leis nº 
11638/07 e nº 11941/09, aplicáveis no encerramento do exercício. 3. Resumo das principais práticas contábeis: 3.1) Investimentos - representado 
pela participação de 50,94% do capital social da empresa Agropecuária  Agrovalente S.A, cujo patrimônio líquido em 31/12/2016 é de R$18.383.439,71. 
3.2) Capital Social - O capital social da empresa é de R$10.700.285,00, representado por 10.700.285 ações sem valor nominal, totalmente integralizado.

Diretoria
 Caetano Alberto Pessina - José Carlos O.V.Hausknecht

Demonstração do Resultado dos Exercícios - (Em Reais)
           2016       2015
Despesas operacionais  (1.311.224)  (55.678)
Resultado da equivalência patrimonial  (1.311.224)  (55.678)
Prejuízo antes do resultado financeiro  (1.311.224)  (55.678)
Prejuízo antes do IR e da CS  (1.311.224)  (55.678)
Prejuízo do exercício  (1.311.224)  (55.678)
Prejuízo por ação  (0,12)  (0,01)

Demonstração do Fluxo de Caixa - (Em Reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais          2016      2015
Prejuízo do exercício  (1.311.224)  (55.678)
Ajustes para reconciliar o resultado do
 exercício com o caixa gerado pelas
 atividade operacionais:
Equivalência patrimonial 1.311.224   55.678
Total dos ajustes  1.311.224  55.678
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Dividendos a receber   515.407            -
Caixa líquido utilizado nas atividades
 de investimentos 515.407 -
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento de dividendos (515.407)            -
Caixa líquido gerado nas atividades
  de financiamentos (515.407) -
Aumento no caixa e equivalentes de caixa -  -
Caixa e equivalentes de caixa no início do período  1.000  1.000
Caixa e equivalentes de caixa no final do período        1.000    1.000

Contador: Nitelson Ferreira da Silva  
CRC 1SP 159.636/O-1

Larius Administração e Empreendimentos S/A.
CNPJ Nº. 47.709.340/0001-50

Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)

Ativo      2016      2015
Circulante - 84.724
Dividendos a receber - 84.724

Não Circulante  394.972 501.796
Investimentos  394.972 501.796

Total do ativo  394.972 586.520

Passivo       2016       2015
Circulante -  84.724
Dividendos a pagar -  84.724
Não circulante  8.954  8.706
Sociedade controlada  8.954  8.706
Patrimônio líquido  386.018  493.090
Capital  585.000  585.000
Reservas de lucros -  -
Prejuízos acumulados  (198.982)  (91.910)
Total do passivo  394.972  586.520

Demonstração do Fluxo de Caixa - (Em Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais       2016       2015
Prejuízo do exercício  (107.072) (107.463)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício
com o caixa gerado pelas atividade operacionais:
Equivalência patrimonial  106.824  107.241
Total dos ajustes  106.824  107.241
Caixa líquido utilizado pelas 
 atividades operacionais  (248)  (222)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Recebimento de dividendos    84.725  821.290
Caixa líquido gerado nas atividades
 de investimentos  84.725  821.290
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento de dividendos  (84.725)  (821.290)
Operações com pessoas ligadas         248         222
Caixa líquido utilizado nas atividades
 de financiamentos   (84.477)  (821.068)
Aumento no caixa e equivalente de caixa -  -
Caixa e equivalente de caixa no inicio do período -  -
Caixa e equivalente de caixa no final do período  -  - 

Demonstração do Resultado - (Em Reais)       2016       2015
Despesas operacionais  (107.072)  (107.463)
Despesas administrativas e gerais  (248)  (222)
Resultado da equivalência patrimonial  (106.824)  (107.241)
Prejuízo operacional  (107.072)  (107.463)
Prejuízo do exercício  (107.072)  (107.463)
Prejuízo por ação  (0,66)  (0,66)

Notas Explicativas ás Demonstrações Financeiras: 1. Contexto Operacional: A principal atividade da Larius Administração  e Empreendimentos  S/A 
é a participação em outras empresas (holding). 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: Foram elaboradas e estão sendo apresentadas de 
acordo com a Lei 6404/76 e com as alterações promovidas pelas Leis nº 11638/07 e nº 11941/09, aplicáveis no encerramento do exercício. 3. Resumo 
das Principais Práticas Contábeis: 3.1) Investimentos - representado pela participação de 51,0134% do capital social da empresa Agropecuária Pes-
sina S.A, cujo patrimônio líquido em 31/12/2016 é de R$774.251,73. 3.2) Capital Social - O capital social da empresa é de R$ 585.000,00, representado 
por 163.147 ações ordinárias sem valor nominal, totalmente integralizado.
 Diretoria: Caetano Alberto Pessina - José Carlos O. V. Hausknecht  Contador: Nitelson Ferreira da Silva - CRC 1SP 159.636/O-1

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - (Em Reais)
                  Reserva de lucros                                 

   Lucros a Lucros/ 
   disposição Prejuízos 
Histórico  Capital   Legal dos acionistas acumulados        Total
Saldo em 31.12.2014  585.000  13.993  267.498 -  866.491
Dividendos propostos - -  (265.938) -  (265.938)
Prejuízo do exercício - - -  (107.463)  (107.463)
Destinação do resultado do exercício -  (13.993)  (1.560)  15.553  -
Saldo em 31.12.2015  585.000 - -  (91.910)  493.090
Prejuízo do exercício - - -  (107.072)  (107.072)
Saldo em 31.12.16  585.000 - -  (198.982)  386.018

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro - (Em Reais)

Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)
Balanço Patrimonial - (Em Reais)

Agropecuária Pessina S.A.
CNPJ/MF nº 59.109.009/0001-88

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - (Em Reais)
              Reservas de lucros                 
  Lucros a disposição  Lucros/Prejuízos 
Histórico       Capital           dos acionistas        Legal        acumulados          Total
Saldo em 31.12.14  1.009.819  521.310  184.058 -  1.715.187
Dividendos propostos -  (521.310) - -  (521.310)
PrejuÍzo do exercício - - -  (210.222)  (210.222)
Destinação do resultado do exercício - -  (184.058)  184.058  -
Saldo em 31.12.15  1.009.819 - -  (26.164) 983.655
Prejuízo do exercício - - -  (209.404)  (209.404)
Saldo 31.12.16  1.009.819 - -  (235.568)  774.251

Demonstração do Fluxo de Caixa - (Em Reais)
Fluxo de caixa das atividade operacionais       2016           2015
Prejuízo do exercício  (209.404)  (210.222)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício
com o caixa gerado pelas atividade operacionais:
Outras Provisões  (9.719)  22.870
Total dos ajustes  (9.719)  22.870
(Aumento) / Redução nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes -  53.235
Impostos a recuperar  (26.327)  (8.274)
Outros créditos  25.798  (21.472)
 (529)  23.489
(Redução) / Aumento nos passivos operacionais
Fornecedores  (631)  225
Obrigações fiscais e trabalhistas  (5.414)  (17.930)
Outras obrigações         749         (2.424)
     (5.296)       (20.129)
Caixa líquido utilizado pelas
 atividades operacionais  (224.948)  (183.992)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Crédito com sociedade controladora  (247)  (222)
Operações com pessoa ligada  121.943   1.342.751
Caixa líquido gerado nas atividades
 de investimentos  121.696  1.342.529
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento de dividendos  (480.800)  (1.192.934)
Empréstimos e financiamentos   (14.599)       (23.240)
Caixa líquido utilizado nas atividades
de financiamentos (495.399)  (1.216.174)
Diminuição no caixa e equivalente de caixa  (598.651)  (57.637)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período  794.476  852.113
Caixa e equivalentes de caixa no final do período   195.825      794.476
  (598.651)  (57.637)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras:
1. Contexto operacional: A principal atividade da Agropecuária Pessina S.A 
é a criação de bovinos para corte. 2. Apresentação das demonstrações 
financeiras: Foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com 
a Lei nº 6404/76 e com as alterações promovidas pelas Leis nº 11638/07 
e nº 11941/09, aplicáveis ao encerramento do exercício. 3. Resumo das 
principais práticas contábeis: Apuração do resultado: O resultado é 
apurado em conformidade com o regime de competência dos exercícios. 
Sumário das práticas contábeis: 3.1) Caixa e equivalentes de caixa - o 
saldo de caixa, bancos e aplicações financeiras estão apresentados a valor 
de realização (mercado) que equivale a seu valor contábil; 3.2) Imobilizado 
- registrado pelo custo de aquisição menos depreciações calculadas pelo 
método linear de acordo com o tempo de vida útil estimado dos bens. 3.3) 
Financiamentos - Representam financiamentos na modalidade Finame do 
BNDES, garantidos pelos bens financiados e estão sujeitos a taxa de juros 

Diretoria
 Caetano Alberto Pessina 

José Carlos O.V. Hausknecht 
Contador 

Nitelson Ferreira da Silva - CRC 1SP 159.636/O-1

Passivo         2016         2015
Circulante  58.314  554.128
Fornecedores  7  637
Obrigações fiscais e trabalhistas  20.321  25.736
Dividendos a pagar -  480.800
Provisões (exceto para IRPJ e CSLL)  37.074  46.793
Outras obrigações  912  162
Não circulante  129.983  144.582
Outras obrigações  104.435  104.435
Financiamentos  25.548  40.147
Patrimônio líquido  774.251  983.655
Capital  1.009.819  1.009.819
Prejuízos acumulados  (235.568)  (26.164)
Total do passivo 962.548 1.682.365

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos - (Em Reais)
       2016        2015
Receita operacional bruta  40.000  -
Receita operacional líquida  40.000  -
Lucro Bruto  40.000  -
(Despesas) / Receitas operacionais  (553.095)  (685.704)
Despesas administrativas e gerais  (553.098)  (685.705)
Outras receitas  3  1
Prejuízo operacional antes do
 resultado financeiro  (513.095)  (685.704)
Receitas financeiras líquidas  251.548  460.482
Resultado não operacional  52.143  15.000
Prejuízo antes do IR e da CS  (209.404)  (210.222)
Prejuízo do exercício  (209.404)  (210.222)
Prejuízo por ação  (0,52)  (0,52)

de 10,75% a.a. 3.4) Capital Social - O capital social é de R$ 1.009.819,00, 
representado por 400.677 ações ordinárias sem valor nominal, totalmente 
integralizado.

Ativo       2016         2015
Circulante  599.013  1.319.078
Caixa, bancos e equivalentes
(aplicações financeiras)  195.825  794.476
Impostos a recuperar  400.120  373.792
Outros créditos  3.068  28.867
Operações com pessoa ligada -  121.943
Não circulante  363.535  363.287
Crédito com sócia controladora  8.954  8.706
Depósitos judiciais  181.258  181.258
Outros créditos  113.557  113.557
Investimentos  24.227  24.227
Imobilizado  35.539  35.539
Total do ativo 962.548 1.682.365

Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
CNPJ 17.343.682/0001-38

RELATÓRIO ANUAL DE AGENTE FIDUCIÁRIO
Encontra-se à disposição dos Srs. Investidores o relatório anual da 1ª emissão de Debêntures da
YOU INC INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES S/A em que a PENTÁGONO atuou como
Agente Fiduciário, no exercício social findo em 31.12.2016, nos termos e forma do artigo 68, § 1º, b da
Lei nº 6.404/76 e artigo 12, XVII, XVIII e XIX da Instrução CVM 28/83. Este anúncio é de caráter
exclusivamente informativo, não implicando em qualquer recomendação de investimento.

EXTRAVIO DE NOTAS FISCAIS E LIVROS FISCAIS
DU PONT DO BRASIL S.A., com matriz estabelecida na Al. Itapecuru, nº 506 - Alphaville,
Município de Barueri, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 61.064.929/0001-
79, vem, por seu estabelecimento filial CNPJ nº 61.064.929/0071-81,  Inscrição Estadu-
al 796.255.605.110 e Inscrição Municipal nº 5.44637-6 com antigo endereço na Avenida
Fernando Cerqueira Cesar Coimbra, 210, Tamboré, Barueri/SP, (último endereço: Estrada
Municipal, nº 1.156 - Bloco C - Sala 2 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos) comunicar o
extravio das notas fiscais de números 185.501 à 189.000 e 192.001 à 192.144 e as
notas não utilizadas nº 192.145 a 215.000.                                  (28, 29/04 e 03/05)

Pentágono S.A. Distribuidora de  
Títulos e Valores Mobiliários

CNPJ 17.343.682/0001-38
RELATÓRIO ANUAL DE AGENTE FIDUCIÁRIO

Encontra-se à disposição dos Srs. Investidores os relatórios anuais da 2ª e 3ª Emissão de Debêntures 
da Santo Antônio Energia S.A., em que a PENTÁGONO atuou como Agente Fiduciário, no  exercício 
social findo em 31.12.2016, nos termos e forma do artigo 68, § 1º, b da Lei nº 6.404/76 e artigo 12, 
XVII, XVIII e XIX da Instrução CVM 28/83.
Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não implicando em qualquer recomendação 
de investimento.

Pentágono S.A. Distribuidora deTítulos e Valores Mobiliários
CNPJ 17.343.682/0001-38

Relatório Anual de Agente Fiduciário
Encontra-se à disposição dos Srs. Investidores o relatório anual da 2ª emissão de Debêntures da 
Officer S/A Distribuidora de Produtos de Tecnologia em recuperação judicial em que a PENTÁGONO 
atuou como Agente Fiduciário, no exercício social findo em 31.12.2016, nos termos e forma do artigo 
68, § 1º, b da Lei nº 6.404/76 e artigo 12, XVII, XVIII e XIX da Instrução CVM 28/83.

Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não implicando
em qualquer recomendação de investimento.
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TAM Aviação Executiva e Táxi Aéreo S.A.
CNPJ/ MF nº 52.045.457/0001-16

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Balanço Patrimonial consolidado em 31 de dezembro
Ativo     2016     2015
Circulante 42.009     53.444
 Caixa e equivalentes de caixa 9.214 19.859
 Contas a receber de clientes 19.264 20.349
 Estoques 7.833 6.625
 Adiantamentos a fornecedores – 879
 Impostos a recuperar 955 2.559
 Demais contas a receber 4.210 2.836
 Despesas do exercício seguinte     533     337
Não circulante 27.505     30.155
 Realizável a longo prazo 12.162     10.126
  Depósitos judiciais 3.070 1.933
  Despesas do exercício seguinte 97 128
  Partes relacionadas 41 –
  IRPJ e contribuição social diferidos 8.105 7.967
  Impostos a recuperar 768 –
  Adiantamentos a fornecedores      81     98
 Imobilizado 27.228 29.441
 Intangível   277     714
Total do ativo 81.676     93.725

Passivo e patrimônio líquido     2016     2015
Circulante 31.712     25.418
 Fornecedores e contas a pagar 18.131 12.405
 Salários, participações nos lucros e encargos sociais 7.268 8.206
 Empréstimos e financiamentos 1.238 15
 Adiantamentos de clientes 2.669 1.685
 Impostos a pagar 385 1.273
 Parcelamento de impostos  2.021     1.834
Não circulante 27.464     33.112
 Contas a pagar 110 324
 Partes relacionadas – 6.969
 Parcelamento de impostos 10.280 11.313
 Adiantamentos de clientes 429 499
 Empréstimos e financiamentos 7.396 5.893
 Provisão para contingências  9.249     8.114
Total do passivo 59.176     58.530
Patrimônio líquido 22.500     35.195
 Capital social 22.720 8.383
 Ajustes de avaliação patrimonial 1.280 1.294
 Reservas de lucros 1.676 25.518
 Prejuízos acumulados   (3.176)    –
Total do passivo e patrimônio líquido 81.676     93.725Demonstração Consolidada do Resultado

Operações continuadas   2016    2015
 Receita de vendas e serviços 90.489 124.918
 Custos das vendas e dos serviços prestados  (76.988)   (98.093)
Lucro bruto    13.501    26.825
 Despesas com vendas (10.787) (13.120)
 Despesas gerais e administrativas (19.072) (14.775)
 Outras despesas, líquidas      (646)   (3.669)
Prejuízo operacional (17.004)   (4.739)
Resultado financeiro: Receitas financeiras 2.134 2.928
    Despesas financeiras (2.433) (2.484)

Demonstração Consolidada das Mutações do Patrimônio Líquido
    Capital Ajustes de avaliação     Reservas de lucros Prejuízos
     social     patrimonial     Legal     Reserva para investimentos     acumulados     Total
Em 31 de dezembro de 2014 8.383 523 1.676 27.772 – 38.354
Prejuízo do exercício – – – – (3.930) (3.930)
Outros resultados abrangentes
 Variação cambial de controlada no exterior       –     771     –     –     –     771
Total do resultado abrangente do exercício       –     771     –     –     (3.930)    (3.159)
Absorção do prejuízo do exercício       –     –     –     (3.930)    3.930     –
Em 31 de dezembro de 2015  8.383     1.294     1.676     23.842     –     35.195
Prejuízo do exercício – – – – (18.450) (18.450)
Outros resultados abrangentes
 Variação cambial de controlada no exterior       –     (14)    –     –     –     (14)
Total do resultado abrangente do exercício       –     (14)    –     –     (18.450)    (18.464)
Absorção do prejuízo do exercício       –     –     –     (15.274)    15.274     –
Aumento de capital    14.337     –     –     (8.568)    –     5.769
Em 31 de dezembro de 2016    22.720     1.280     1.676     –     (3.176)    22.500

Demonstração Consolidada dos Fluxos de Caixa
Fluxos de caixa das atividades operacionais   2016   2015
Prejuízo líquido do exercício (18.450) (3.930)
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa
 Depreciação e amortização 3.918 1.973
  Valor residual do ativo imobilizado e intangivel baixado 480 (1)
  Provisão para devedores duvidosos 228 70
  Provisão para perda nos estoques (26) 230
  Constituição de provisão para contingências 194 4.223
  Juros sobre empréstimos e financiamentos e 
   com partes relacionadas 587 1.542
  Variações cambiais, líquidas 852 (1.497)
  Imposto de renda e contribuição social diferidos     (138)  (417)
    (12.355) 2.193
 Variações nos ativos e passivos
  Contas a receber 552 4.156
  Estoques (1.182) 19.960
  Impostos a recuperar 836 116
  Adiantamento a fornecedores 760 –
  Outros ativos (2.856) (784)
  Fornecedores e contas a pagar 5.334 3.266
  Adiantamento de clientes 1.061 (130)
  Salários e encargos sociais (938) (5.219)
  Impostos a pagar (1.733) (1.081)
  Contingências 941 (454)
  Outros passivos  (1.456)    (2.151)
Caixa gerado nas operações (11.036) 19.872
 Juros pagos (466) (296)
Imposto de renda e contribuição social pagos      –   (170)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais (11.502)  19.406
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
 Aquisições de bens do ativo imobilizado (1.638) (11.284)
 Adições ao intangível     (110)  (8)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de investimentos  (1.748)  (11.292)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
 Dividendos – (91)
 Juros sobre capital próprio – (1.399)
 Amortização de empréstimo com partes relacionadas – (1.667)
 Amortização de arrendamentos – (15.120)
 Recursos provenientes de empréstimos     2.605   1.508
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
 financiamentos     2.605   (16.769)
Diminuição de caixa e equivalentes de caixa (10.645) (8.655)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício    19.859   28.514
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício     9.214   19.859

A Administração

Lilian Aparecida da Costa Coelho
Controller CRC 1SP 217.429/O-5

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

      2016    2015
 Variações monetárias e cambiais, líquidas   (1.285)   522
Resultado financeiro líquido   (1.584)   966
Prejuízo antes doIRPJ e da contribuição social (18.588)   (3.773)
 Imposto de renda e contribuição social     138    (157)
Prejuízo do exercício (18.450)   (3.930)
Ações no final do exercício (em milhares)     8.787    6.556
Prejuízo por ação do capital social 
 no fim do exercício – R$    (2)   (1)


