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A segunda-feira 26 de abril 
de 1937 era dia de feira na 
cidade espanhola de Guerni-
ca. No entanto, já no começo 
da tarde, todas as barracas já 
tinham sido desmontadas. A 
linha de frente da Guerra Civil 
da Espanha era próxima, os 
franquistas já controlavam o 
município vizinho de Vitoria 
e havia pouco para vender ou 
para comprar, a comida fi cava 
cada vez mais escassa. 

Às 16h30 do horário local, 
no céu da cidade símbolo do 
nacionalismo basco, aparece 
o primeiro avião alemão, o do 
“barão negro” Rudolf Von More-
au, o “herói” da Legião Condor, 
força de intervenção aérea 
enviada pelo líder nazista Adolf 
Hitler para a Espanha, sobre as 
ordens do general Wolfgang Von 
Richtofen, para ajudar o futuro 
ditador Francisco Franco a su-
focar com sangue a República 
espanhola. O Heinkel He-51 fez 
um primeiro voo baixo sobre 
a cidade. Depois ele voltou e 
liberou as três primeiras bom-
bas. Neste momento, outras 
aeronaves se aproximaram. 

Algumas delas começaram 
a sobrevoar Guernica, apoia-
das pelos italianos da Aviação 
Legionária do fascista Benito 
Mussolini, e a jogar centenas 
de bombas, aterrorizando os ha-
bitantes. O bombardeio durou 
três intermináveis horas, com 
Heinkel He-51 , Junker Ju 52, 
Dornier Do 17, Messerschmitt 
Bf 109, e Fiat CR.32 que lança-
ram no solo do município cerca 
de 31 toneladas de bombas, que 
destruíram 85% do centro de 
Guernica, segundo a Fundação 
Museu da Paz de Guernica. O 
governo basco contou 1.654 
mortos e centenas de feridos. 
Apenas no “refúgio” artesanal 
da Calle Andra Marti, afi rmou 
o prefeito da época, José La-
bauria, faleceram 450 pessoas, 

todas elas civis, mulheres, ido-
sos e crianças. 

O bombardeio de Guernica foi 
o primeiro ato de “guerra total” 
dos tempos modernos, pensado 
não para atingir as bases mili-
tares do inimigo, mas sim para 
aterrorizar a população civil. 
“Na Espanha, tive a oportuni-
dade de testar a minha jovem 
força aérea. Os meus homens 
fi zeram a experiência”, confes-
sou o político e militar alemão 
Hermann Goering durante seu 
depoimento no julgamento de 
Nuremberg, que processou 
vários líderes nazistas pelos 
seus crimes cometidos. 

A estratégia, que usa do terror 
para desmoralizar o inimigo, 
depois foi repetida pelos na-
zistas em várias outras cidades 
durante a Segunda Guerra 
Mundial e serviu de inspiração 
para alguns ataques terroristas 
presenciados nos confl itos mais 
recentes. Pouco tempo depois 
do bombardeio, Guernica caía 
nas mãos de Franco e dos fascis-
tas, que primeiro destruíram os 
registros civis para que o mas-
sacre não fosse lembrado. No 
entanto, os enviados especiais 
e internacionais que estavam 
no local contaram a história 
do horror vivido no município 
espanhol. 

As matérias de George Ste-
er, do “Times”, por exemplo, 
inspiraram o famoso pintor 
Pablo Picasso a fazer uma de 
suas obras mais conhecidas: o 
quadro “Guernica”. A peça foi 
exposta pela primeira vez no 
pavilhão espanhol da Exposição 
Universal de Paris de 1937. An-
tes de morrer, o pintor, um dos 
maiores mestres do cubismo do 
mundo, vetou que sua pintura 
fosse levada à Espanha durante 
a ditadura. O quadro só chegou 
a Madri depois da morte de 
Franco, em 1975 (ANSA/COM 
ANSA).

Inspirado nos acontecimentos, Pablo Picasso fez uma de suas 

obras mais conhecidas: Guernica.

Massacre de Guernica, 
que inspirou Picasso, 
completou 80 anos

Divulgação

Com 54 votos favoráveis e 19 
contrários, o Senado aprovou 
ontem (26), o texto-base do 
substitutivo do senador Ro-
berto Requião ao projeto que 
defi ne os crimes de abuso de 
autoridade. Com o resultado, o 
projeto segue agora para análise 
pela Câmara. Durante a breve 
discussão e plenário, vários se-
nadores questionam trechos do 
projeto e se posicionam contra 
a matéria. Foram apresenta-
das quatro emendas ao texto, 
mas todas foram consideradas 
prejudicadas após a aprovação 
do texto.

“Eu quero me manifestar 
enfaticamente contrário a 
esse projeto, sobretudo neste 
momento da história do Brasil. 
Claro que este país precisa de 
cinco séculos para acabar com 
o abuso de autoridade, mas 
não para cercear o trabalho de 
juízes, do Ministério Público, da 
polícia, o que tudo indica que 
é a fi nalidade neste momento. 
É um equívoco aprovarmos 
esse projeto neste momento”, 
declarou o senador Cristovam 
Buarque (PPS-DF).

O substitutivo de Requião só 
conseguiu consenso depois que 
senadores de vários partidos 
condicionaram o apoio ao texto 
à aprovação de uma emenda 
do senador Antonio Anastasia 
(PSDB-MG), que alterou a 
redação do Artigo 1º do texto, 
que trata do chamado crime 
de hermenêutica, que signifi ca 
punir o agente por divergência 
na interpretação da lei. Para 
parte dos senadores, a reda-
ção anterior do projeto abria 
brecha para enquadrar juízes 
e promotores, por exemplo, no 
crime de hermenêutica. 

Para o senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), as alte-
rações acatadas por Requião 
na CCJ mais cedo represen-
taram avanços importantes 
no projeto. Entretanto, na 
opinião dele, “o projeto ainda 
traz alguns dispositivos que 
trazem comprometimento à 
atuação, em especial, da ma-
gistratura”.

“Embora tenha melhorado, 
e muito, eu ainda considero 
que traz algumas distorções 
centrais. E eu lembro que 
estamos votando o substitu-
tivo do senador Requião. É 
melhor que o primeiro tex-
to? É, mas ainda traz graves 
ameaças ao funcionamento da 
magistratura e do Ministério 
Público. E o que eu considero 
mais grave: ele é inoportuno, 
porque o momento histórico 
que nós vivemos não impõe 
a necessidade desse debate 
neste instante”,  af irmou 
Randolfe.

Para o senador Jorge Viana 
(PT-AC), o debate em torno 
da Lei de Abuso de Autoridade 
foi “manipulado”, para fazer a 
opinião pública crer que ela 
ocorre em situação de enfren-
tamento contra a Lava Jato. 
“Foi muito difícil chegar a esse 
entendimento”, disse Viana. 
“Eu testemunhei o empenho 
nos últimos dias e semanas. 
Muita gente teve que ceder em 
suas posições”, completou, lem-
brando que a atual lei ainda em 
vigor foi feita durante o período 
da ditadura militar.  No mesmo 
tom, o senador José Agripino 
Maia (DEM-RN), disse que o 
senador Requião produziu um 
texto “que traduz equilíbrio” 
(ABr).

Senado aprova 
projeto que tipifi ca os 
crimes de abuso de 

autoridade

FERROLENE S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS
C.N.P.J. (MF) sob no 61.881.017/0001-90

Relatório da Administração
Senhores Acionistas:
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as demons-
trações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e 2015. Em razão de parte do 
faturamento sobrevir do processo de industrialização sob encomenda em produtos de clientes (autores 
da encomenda), o peso da mão de obra da empresa repercute significativamente nos custos, resultando, 
por conta da crise econômica somada à crise política, na necessidade de reestruturação de pessoal, 

gerando, com isso, em inevitável custo anormal com demissões nos anos de 2015 e 2016, com efeitos 
representados no Demonstrativo do EBITDA, neste não incluído os prejuízos enquanto recolhia adesões 
aos Programas de Demissões Voluntárias Incentivadas, opção adotada ao invés de aplicação de demis-
sões indiscriminadas e em massa. Apresentamos abaixo a base de preparação e cálculo do EBITDA 
(lucro antes dos efeitos financeiros, imposto de renda, contribuição social, depreciação e amortização), 
com o ajuste não recorrente de demissões:

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)
              Reservas de lucros                    
  Capital Ajuste de Avalia-  Incentivos Para Prejuízos
 Notas          social   ção Patrimonial      Legal       fiscais investimento acumulados             Total
Saldos em 31/12/2014   109.000.000  76.769.235  675.044  141.969  7.360.299 -  193.946.547
Aumento de capital   6.000.000 -  (600.000)  (100.000)  (5.300.000) -  -
Dividendos complementares  - - - -  (1.705.706) -  (1.705.706)
Realização do ajuste de
 avaliação patrimonial  -  (850.753) - - -  850.753  -
Prejuízo do exercício                      -                            -               -                 -                      -     (1.595.213)    (1.595.213)
Saldos em 31/12/2015   115.000.000  75.918.482  75.044  41.969  354.593  (744.460)  190.645.628
Absorção de reserva de
 lucros com prejuízo acumulado 13 - -  (75.044)  (41.969)  (354.593)  471.606  -
Realização do ajuste
 de avaliação patrimonial 13 -  (850.753) - - -  850.753  -
Prejuízo do exercício 13                    -                            -               -                  -                      -     (4.690.020)    (4.690.020)
Saldos em 31/12/2016   115.000.000            75.067.729               -                 -                      -     (4.112.121) 185.955.608

Notas explicativas da Administração sobre as demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

Ativo Notas             2016              2015
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 3  485.671  242.320
Títulos e valores mobiliários 3  1.479.324  8.087.614
Contas a receber 4  28.504.845  23.447.777
Estoques 5  12.151.064  10.457.527
Impostos a recuperar 7  2.006.900  1.539.378
Partes relacionadas 6  19.412  4.099
Demais contas a receber -     2.039.573     1.247.605
Total do ativo circulante    46.686.789   45.026.320
Ativo não circulante
Realizável a longo prazo
Impostos a recuperar 7  212.669  36.655
Reinvestimento (ADENE) 8  3.415.534  3.013.230
Dividendos antecipados 13  2.242.250  -
Depósitos judiciais 12  519.523  500.264
Imposto de renda e CS diferidos 11     2.571.087        597.496
  8.961.063  4.147.645
Investimentos -  15.390  15.390
Imobilizado 9  207.002.290  209.715.665
Intangível -          39.068           63.848
Total do ativo não circulante  216.017.811  213.942.548

Passivo e patrimônio líquido Notas             2016             2015
Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos 10  2.102.396  1.638.686
Fornecedores -  18.094.450  7.857.580
Obrigações trabalhistas e tributárias -  6.531.342  8.127.169
Demais contas a pagar -        105.033          21.564
Total do passivo circulante    26.833.221    17.644.999
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos 10  8.502.391  9.004.786
IR e CS diferidos 11  38.671.254  39.109.521
Provisão para contingências 12  1.041.100  862.908
Reinvestimento (ADENE) 8     1.701.026      1.701.026
Total do passivo não circulante   49.915.771  50.678.241
Patrimônio líquido
Capital social 13  115.000.000  115.000.000
Ajuste de avaliação patrimonial 13  75.067.729  75.918.482
Prejuízo acumulado 13    (4.112.121)       (272.854)
  185.955.608  190.645.628
Total do passivo e patrimônio líquido  262.704.600  258.968.868

Demonstrações dos resultados Em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em Reais)

 Notas              2016              2015
Receita operacional líquida 14  183.474.940  226.046.677
Custo dos serviços prestados
 e vendas de mercadorias 15 (182.223.471) (218.941.454)
Lucro bruto   1.251.469  7.105.223
Receitas/(despesas) operacionais
Administrativas e gerais 16.1  (7.340.370)  (8.179.604)
Comerciais 16.2  (3.839.754)  (3.242.699)
Outras receitas operacionais 18      1.448.821      1.515.366
      (9.731.303)     (9.906.937)
Resultado operacional   (8.479.834)  (2.801.714)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 17.1  2.155.835  1.708.335
Despesas financeiras 17.2        (777.879)        (743.050)
       1.377.956         965.285
Resultado antes da provisão para
 IR e CS   (7.101.878)  (1.836.429)
IR e CS - diferido 11      2.411.858         241.216
Prejuízo do exercício      (4.690.020)     (1.595.213)
Quantidade de ações no exercício   1.222.703  1.222.703
Resultados básico e diluído por ação               (3,84)              (1,30)

Demonstrações dos resultados abrangentes
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)

           2016         2015
Outros resultados abrangentes
Prejuízo do exercício  (4.690.020)  (1.595.213)
Ajuste de avaliação patrimonial     (850.753)     (850.753)
Total do resultado abrangente
 do exercício  (5.540.773)  (2.445.966)

Demonstrações dos fluxos de caixa 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)

Das atividades operacionais           2016           2015
Resultado antes do IR e da CS  (7.101.878)  (1.836.429)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibi-
 lidades geradas pelas atividades operacionais:
Depreciações e amortizações  4.462.616  4.544.888
Valor residual de ativo imobilizado baixado  156.252  -
Encargos financeiros sobre financiamentos  623.099  548.466
Provisão para créditos de liquidação duvidosa  (614.917)  376.904
Provisão para contingências  178.192  78.446
Decréscimo/(acréscimo) em ativos
Contas a receber  (4.442.151)  15.939.003
Estoques  (1.693.537)  608.404
Impostos a recuperar  (643.536)  (1.079.553)
Demais contas a receber  (1.194.272)  (1.632.524)
Depósitos judiciais  (19.259)  (1.049)
(Decréscimo)/acréscimo em passivos
Fornecedores  10.236.870  (7.450.242)
Obrigações trabalhistas e tributárias  (1.595.827)  (3.639.166)
Demais contas a pagar        83.469      258.874
Caixa proveniente das operações  (1.564.879)  6.716.022
Imposto de renda e contribuição social pagos                  -     (527.222)
Caixa líquido proveniente das
 atividades operacionais  (1.564.879)  6.188.800
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de ativo imobilizado e intangível  (1.880.713)  (2.961.889)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimentos  (1.880.713)  (2.961.889)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Amortização de empréstimos  (1.596.577)  (1.545.380)
Partes relacionadas  (15.313)  (462.536)
Captação de empréstimos      934.793   1.981.178
 (677.097)  (26.738)
Com acionistas
Dividendos antecipados  (2.242.250)  -
Distribuições de lucros pagos                  -  (4.120.248)
  (2.242.250)  (4.120.248)
Caixa líquido utilizado nas
 atividades de financiamentos  (2.919.347)  (4.146.986)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de
 caixa e títulos e valores mobiliários
  (6.364.939)     (920.075)
Caixa e equivalentes de caixa
 e títulos e valores mobiliários
No início do exercício  8.329.934  9.250.009
No final do exercício   1.964.995   8.329.934

1. Contexto operacional - A Ferrolene S.A. Indústria e Comércio de Metais 
(“Companhia” ou “Ferrolene”) é uma sociedade anônima da capital fechado 
que tem como objetivos principais as atividades industriais de desbobinamen-
to, corte, dobra e união de blanks de aço por processo à laser; o comércio de 
metais em geral;  e a prestação de serviços de manuseio, arrumação e trans-
bordo . A Companhia está sediada na Rua Cadiriri nos 776/786/826/882, na ci-
dade de São Paulo – SP.  MATRIZ: Ferrolene SA Indústria e comercio de Metais 
Rua Cadiriri, 776/786/826/882  - Mooca, São Paulo – SP Fabricação e serviço 
de corte e dobra de outros produtos de metal não especificados anteriormente. 
FILIAL 1: Ferrolene SA Indústria e comercio de Metais Rua Cadiriri, 775 - 
Mooca, São Paulo – SP Fabricação e serviço de corte e dobra de outros pro-
dutos de metal não especificados anteriormente. FILIAL 2: Ferrolene SA In-
dústria e comercio de Metais Rua Cadiriri, 226  - Mooca, São Paulo – SP - 
Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerias e guarda-
-móveis. FILIAL 3: Ferrolene SA Indústria e comercio de Metais - Rua Cadiriri, 
1199/1213 - Mooca, São Paulo – SP - Fabricação de outros produtos de metal 
não especificados anteriormente. FILIAL 4: Ferrolene SA Indústria e comercio 
de Metais - Rua Cadiriri, 1300  - Mooca, São Paulo – SP - Fabricação e serviço 
de corte e dobra de outros produtos de metal não especificados anteriormente. 
FILIAL 5: Ferrolene SA Indústria e comercio de Metais - Av Henry Ford, 2000  
- Copec, Camaçari – BA - Outras atividades de serviços prestados principal-
mente às empresas não especificadas anteriormente. FILIAL 6: Ferrolene SA 
Indústria e comercio de Metais V das Torres, 646 (Rua 2)  - CIA, Simões Filho 
– BA - Fabricação e serviço de corte e dobra de outros produtos de metal não 
especificados anteriormente e Depósitos de mercadorias para terceiros, exce-
to armazéns gerias e guarda-móveis. FILIAL 7: Ferrolene SA Indústria e co-
mercio de Metais - Rua Américo Santiago Piacenza, 750 - Cinco, Contagem – 
MG Fabricação de cabines, carroceria e reboques para outros veículos auto-
mores, exceto caminhões e ônibus. 1.1. Aprovação das demonstrações 
contábeis - As demonstrações contábeis foram aprovadas pela diretoria em 20 
de Abril de 2017. 2. Políticas contábeis e bases de apresentação - As de-
monstrações contábeis para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 
e 2015 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC). As estimativas contábeis envolvidas na preparação das de-
monstrações contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com 
base no julgamento da administração para determinação do valor adequado a 
ser registrado nas demonstrações contábeis. Itens significativos sujeitos a es-
sas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobili-
zado e de sua recuperabilidade nas operações, análise do risco de crédito para 
determinação da provisão para devedores duvidosos, assim como da análise 
dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para con-
tingências. 2.1. Apuração do resultado - O resultado das operações (receitas, 
custos e despesas) é apurado em conformidade com o regime contábil de 
competência dos exercícios. 2.2. Caixa e equivalentes de caixa - Incluem 
caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras com liqui-
dez imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. 
2.3. Títulos e valores mobiliários - Os certificados de depósitos bancários 
(CDB) e operações compromissadas estão classificados na categoria “Valor 
justo por meio do resultado”. São contabilizados pelo custo de aquisição, acres-
cido dos rendimentos auferidos, os quais são reconhecidos no resultado do 
exercício, e ajustados a valor de mercado. 2.4. Contas a receber de clientes 
- São apresentadas aos valores presente e de realização. É constituída provi-
são em montante considerado suficiente pela Administração para os créditos 
cuja recuperação é considerada duvidosa. 2.5. Estoques - Os estoques são 
avaliados com base no custo histórico de aquisição e produção, acrescido de 
gastos relativos a transportes, armazenagem e impostos não recuperáveis. No 
caso de produtos acabados, o estoque inclui os gastos gerais de fabricação 
com base na capacidade normal de produção. Os estoques são avaliados ao 
custo médio de aquisição ou valor líquido realizável, dos dois o menor. O valor 
líquido realizável corresponde ao preço de venda no curso normal dos negó-
cios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados neces-
sários para a realização da venda. As provisões para estoques de baixa rotati-
vidade ou obsoletos são constituídas quando consideradas necessárias pela 
Administração. 2.6. Imobilizado - Registrado ao custo de aquisição, formação 
ou construção. Na data de transição para as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, com base nas normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), a 
Companhia fez uso do dispositivo previsto no CPC 37 (R1) e seguindo o Pro-
nunciamento de Interpretação Técnica ICPC nº 10 – Interpretação sobre a 
Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado e à Propriedade para Investimento dos 
Pronunciamentos Técnicos CPC 27, 28, 37(R1) e 43, avaliaram suas Máquinas, 
Equipamentos, Edificações e Terras para atribuir um novo custo (deemed cost), 
bem como, foi realizada a revisão da vida útil remanescente dos bens. A depre-
ciação dos bens é calculada pelo método linear às taxas mencionadas na Nota 
Explicativa nº 9 e leva em consideração o tempo de vida útil remanescente 
estimado no laudo de avaliação patrimonial que determinou os novos valores 
atribuídos aos ativos. Efeitos decorrentes de eventuais alterações nessas esti-
mativas, quando relevantes, são tratados como mudança de estimativas contá-
beis. Os gastos com manutenção e reparos, que não aumentam significativa-
mente a vida útil dos bens, são contabilizados como despesa quando incorri-
dos. 2.7. Intangível - Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensu-
rados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, dedu-
zidos da amortização acumulada e das perdas de seu valor recuperável, 
quando aplicável. 2.8. Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de 
“impairment”) - A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido 
dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias 
econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração 
ou perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas, 
e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão 
para deterioração, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. 2.9. 
Empréstimos e financiamentos - Os empréstimos tomados são reconheci-
dos inicialmente pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos 
custos de transação. Em seguida, os empréstimos tomados são apresentados 
pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao 
período incorrido (“pro rata temporis”). 2.10.Imposto de Renda e Contribui-
ção Social sobre o Lucro - Ativos e passivos tributários correntes do último 
exercício e de anos anteriores são mensurados ao valor recuperável esperado 
ou a pagar para as autoridades fiscais. As alíquotas de imposto e as leis tribu-
tárias usadas para calcular o montante são aquelas que estão em vigor ou 
substancialmente em vigor na data do balanço. Imposto de Renda e Contribui-
ção Social diferidos são gerados por diferenças temporárias na data do balan-
ço entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis apura-
dos, e de acordo com o grau de realização futura de acordo com o Pronuncia-
mento Técnico CPC 32 – Tributos sobre a renda. 2.11.Ativos e passivos con-
tingentes - As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passi-
vos contingentes e obrigações legais são as seguintes: (i) Ativos contingentes 
são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais fa-
voráveis, transitadas em julgado; (ii) Passivos contingentes são provisionados 
quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos 
forem mensuráveis com suficiente segurança; (iii) Obrigações legais são regis-
tradas como exigíveis, independente da avaliação sobre as probabilidades de 
êxito nos processos em que a Companhia questionou a inconstitucionalidade 
dos tributos. 2.12.Instrumentos financeiros - Reconhecimento inicial e 
mensuração subsequente - Reconhecimento inicial e mensuração - Ativos 
financeiros são classificados como ativos financeiros a valor justo por meio do 
resultado, empréstimos e recebíveis, investimentos mantidos até o vencimento, 
ativos financeiros disponíveis para venda, conforme a situação. A Companhia 
determina a classificação dos seus ativos financeiros no momento do seu reco-
nhecimento inicial, quando ele se torna parte das disposições contratuais do 
instrumento. Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo, 
acrescidos, no caso de investimentos não designados a valor justo por meio do 
resultado, dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisi-
ção do ativo financeiro. Mensuração subsequente - A mensuração subse-
quente de ativos financeiros depende da sua classificação, que pode ser da 
seguinte forma: • Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado – são 
avaliados por meio do resultado incluem ativos financeiros mantidos para ne-
gociação e ativos financeiros designados no reconhecimento inicial a valor 
justo por meio do resultado. Os correspondentes ganhos ou perdas reconheci-
dos na demonstração do resultado; • Empréstimos e recebíveis - são ativos fi-
nanceiros não derivativos, com pagamentos fixos ou determináveis, não cota-
dos em um mercado ativo. Após a mensuração inicial, esses ativos financeiros 
são contabilizados ao custo amortizado, utilizando o método de juros efetivos 
(taxa de juros efetiva), menos perda por redução ao valor recuperável. O custo 
amortizado é calculado levando em consideração qualquer desconto ou “prê-
mio” na aquisição e taxas ou custos incorridos. A amortização do método de 
juros efetivos é incluída na linha de receita financeira na demonstração de re-
sultado. As perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas como 
despesa financeira no resultado. A Companhia não possui ativos e passivos 
financeiros nas seguintes condições “mantidos até o vencimento” e “disponí-
veis para venda”. Classificação e mensuração dos passivos financeiros - 
São classificados como passivos financeiros a valor justo por meio do resulta-
do, empréstimos e financiamentos, ou como derivativos classificados como 
instrumentos de hedge, conforme o caso. A Sociedade determina a classifica-
ção dos seus passivos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial. 
Os passivos financeiros da Sociedade incluem contas a pagar a fornecedores, 
empréstimos e financiamentos e outras contas a pagar e foram todos classifi-
cados como empréstimos e financiamentos. 2.13.Lucro básico e diluído por 
ação - O resultado por ação básico e diluído é calculado por meio do resultado 
do período atribuível aos acionistas da Companhia e a média ponderada das 
ações em circulação no respectivo período, considerando ajustes de desdobra-
mento ocorridos no período. A Companhia não possui operações que influen-
ciam no cálculo do lucro diluído, portanto o lucro diluído por ação é igual ao 
valor do lucro básico por ação. 3. Caixa e equivalentes de Caixa, títulos e 
valores mobiliários 
Caixa e equivalentes de caixa 31/12/2016 31/12/2015
Caixa 44.776 36.319
Banco conta movimento      440.895      206.001
      485.671      242.320
Títulos e valores mobiliários 31/12/2016 31/12/2015
Certificados de Depósitos
  Bancários (CDBs) 1.479.324 8.087.614

As aplicações financeiras representam valores investidos em títulos privados 
emitidos por instituições financeiras de primeira linha, com rentabilidade média 
equivalente a 99,5% do Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI). 
4. Contas a receber 31/12/2016 31/12/2015
Clientes nacionais 22.164.909 18.406.374
Industrialização a faturar 6.570.045 5.886.430
Provisão Estimada para CLD      (230.109)     (845.027)
  28.504.845 23.447.777
A abertura dos saldos de clientes pelos seus vencimentos está as demonstra-
da a seguir:  31/12/2016 31/12/2015
A vencer 19.728.318 12.895.764
Vencidos
De 1 a 30 dias 1.178.975 3.424.588
De 31 a 60 dias 326.909 261.642
De 61 a 90 dias 28.756 23.947
De 91 a 180 dias 360.827 208.625
De 181 a 365 dias 207.250 675.787
Acima de 365 dias      333.874      916.021
 22.164.909 18.406.374
A Provisão Estimada para Créditos de Liquidação Duvidosa foi calculada com 
base na análise individual de riscos dos créditos, que contempla histórico de 
perdas, a situação individual dos clientes, a situação do grupo econômico ao 
qual pertencem, as garantias reais para os débitos e a avaliação dos consul-
tores jurídicos, e é considerada suficiente para cobrir eventuais perdas sobre 
os valores a receber. Segue demonstrada abaixo a movimentação da provisão 
estimada para créditos de liquidação duvidosa no exercício de 2016 e 2015: 
        2016         2015
Saldo inicial (845.027) (468.122)
Adições (230.109) (845.027)
Reversões   845.027   468.122
Saldo final  (230.109)  (845.027)
A Companhia tem como procedimento reverter o saldo total de provisão du-
rante o exercício e, por ocasião do encerramento contábil, apurar e constituí-lo 
novamente. 

5. Estoques 31/12/2016 31/12/2015
Matéria prima (bobinas
 e chapas de aço) 12.151.064 10.457.527
 12.151.064 10.457.527
6. Partes relacionadas - As transações com partes relacionadas, referentes a 
compras de matérias primas e contratação de serviços são conveniadas entre 
as partes, cujas condições comerciais necessariamente não são as mesmas 
aplicadas nas transações com partes não relacionadas. Os saldos e transa-
ções realizados com partes relacionadas são demonstrados a seguir:
Ativo circulante 31/12/2016 31/12/2015
Demais contas a receber
Novenio Pavan Participações S/A 19.412 4.099
Transnovag Transportes S/A                  -        52.043
 19.412 56.142
Passivo circulante
Fornecedores
Transnovag Transportes S/A          6.772                  -
 6.772 -
Resultado
Compras, despesas e custos  
Transnovag Transportes S/A  (7.349.966)  (8.569.114)
  (7.349.966)  (8.569.114)
Remuneração da Administração - Foi registrado a título de remuneração do 
pessoal-chave da Administração da Companhia, o montante de R$2.011.992 
em 2016 (R$2.007.237 em 2015). Não existem quaisquer outros benefícios 
concedidos a título de remuneração e benefícios indiretos a Administração da 
Companhia.
7. Impostos a recuperar 31/12/2016 31/12/2015
ICMS a recuperar sobre aquisição
 do ativo imobilizado 300.669 167.677
ICMS a recuperar 223.469 171.670
IRPJ a recuperar 1.136.893 806.179
CSLL a recuperar 485.028 428.697
IPI a recuperar        73.510           1.810
Total   2.219.569    1.576.033
Parcela circulante 2.006.900 1.539.378
Parcela não circulante 212.669 36.655
8. Reinvestimento - ADENE - A Administração da Companhia, baseada no 
artigo 115 da Instrução Normativa SRF nº 267, efetua a destinação de 30% 
sobre o lucro da exploração em área incentivada com o objetivo de desenvol-
vimento regional. Em 31 de dezembro de 2016, o montante de R$3.415.534 
(R$3.013.230 em 2015) está depositado no Banco do Nordeste do Brasil S/A, 
acrescido de atualização monetária. Estes recursos poderão ser utilizados, 
conforme previsto na legislação, para reinvestimento na aquisição e/ou mo-
dernização de suas instalações na região incentivada. Em 31 de dezembro de 
2016 e 2015, o montante de R$1.701.026 refere-se à parte da obrigação com 
imposto de renda apurado e depositado na instituição financeira mencionada, 
com o fim de reinvestimento.

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis 
Aos Acionistas e Administradores da Ferrolene S/A Indústria e Comércio 
de Metais - São Paulo - SP - Opinião - Examinamos as demonstrações 
contábeis da Ferrolene S/A Indústria e Comércio de Metais (“Companhia”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das muta-
ções do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevan-
tes, a posição patrimonial e financeira da Ferrolene S/A Indústria e Comércio 
de Metais em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e 
os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião - Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de audi-
toria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfa-
se - Transações com partes relacionadas - Conforme mencionado na Nota 
Explicativa no 6 às demonstrações contábeis, a Companhia mantém relações 
e transações relevantes com partes relacionadas, representadas substancial-
mente por operações comerciais, cujos valores são pactuados entre as partes. 
As demonstrações contábeis foram elaboradas a partir de registros separados 
mantidos pela Companhia, sendo que os valores registrados poderiam ter 
sido diferentes, caso estas transações tivessem sido realizadas com terceiros. 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o 
relatório do auditor - A administração da Companhia é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa 
opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Admi-
nistração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre 
esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, 
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, 
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base 
no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a 
relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da gover-
nança pelas demonstrações contábeis - A administração é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa re-
alista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela gover-
nança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis - Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em res-
posta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e su-
ficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos 
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimen-
tos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil 
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade opera-
cional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulga-
ções nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se 
as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter 
em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e 
o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre ou-
tros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

São Paulo, 20 de abril de 2017.

BDO RCS Auditores Independentes SS  CRC 2 SP 013846/O-1
Esmir de Oliveir - Contador CRC 1 SP 109628/O-0 
Robinson Meira - Contador CRC 1 SP 244496/O-5

Diretoria
João Luciano Granado - Diretor Presidente 

Darci Payão Rodrigues Filho - Diretor Vice-Presidente
Contador

Júlio da Rocha Ribeiro - CRC 1SP 152.060/O-2

Em milhares de Reais      2016     2015
(Prejuízo) Lucro antes da provisão de IR e CS (7.102) (1.836)
(-) Receitas financeiras (2.156) (1.708)
(+) Despesas financeiras 778 743
(+) Depreciação e amortização 4.463 4.545
Total do EBITDA(Geração de caixa) (4.017) 1.744
(+) Ajuste: Custo com demissões 3.029 4.452
Total do EBITDA ajustado (988) 6.196

9. Imobilizado - O imobilizado está composto da seguinte forma:
                                      2016                                                                  2015                          
 %- Taxa anual de  Depreciação   Depreciação
  depreciação/amortização          Custo    acumulada       Líquido          Custo   acumulada       Líquido
Terrenos - 89.313.774 - 89.313.774 89.313.774 - 89.313.774
Edificações 2,5% à 3,03% 15.085.482 (2.992.938) 12.092.544 15.085.482 (2.630.330) 12.455.152
Instalações 10% 11.268.827 (8.697.023) 2.571.804 11.134.131 (8.243.719) 2.890.412
Máquinas e equipamentos 2,4% à 25% 146.093.922 (47.359.036) 98.734.886 143.976.019 (44.320.478) 99.655.541
Computadores 20 1.384.115 (960.466) 423.649 964.585 (890.566) 74.019
Móveis e utensílios 10 396.500 (255.674) 140.826 387.760 (230.080) 157.680
Imobilizado em formação -     3.908.805        (183.998)     3.724.807     5.261.086         (91.999)     5.169.087
  267.451.425   (60.449.135) 207.002.290 266.122.837   (56.407.172) 209.715.665
A seguir são apresentadas as movimentações ocorridas no exercício de 2016:
   Baixas /   Baixas / 
Custo do imobilizado    31/12/2014 Adições Transferências   31/12/2015    Adições  Transferências 31/12/2016
Terrenos 89.313.774 - - 89.313.774 - - 89.313.774
Edificações 15.085.482 - - 15.085.482 - - 15.085.482
Instalações 10.982.131 - 152.000 11.134.131 134.696 - 11.268.827
Máquinas e equipamentos 142.632.530 1.338.683 4.807 143.976.019 110.028 2.007.875 146.093.922
Computadores 914.021 50.564 - 964.585 419.530 - 1.384.115
Móveis e utensílios 387.760 - - 387.760 8.740 - 396.500
Imobilizado em formação     3.817.893  1.600.000            (156.807)     5.261.086  1.207.719         (2.560.000)     3.908.805
 263.133.591  2.989.247                         - 266.122.837  1.880.713            (552.125) 267.451.425
Depreciação acumulada   Baixas /   Baixas / 
   31/12/2014    Adições Transferências   31/12/2015    Adições Transferências 31/12/2016
Edificações (2.267.722) (362.608) - (2.630.330) (362.608) - (2.992.938)
Instalações (7.749.170) (494.549) - (8.243.719) (453.304) - (8.697.023)
Máquinas e equipamentos (40.832.447) (3.488.031) - (44.320.478) (3.434.431) 395.873 (47.359.036)
Computadores (849.186) (41.380) - (890.566) (69.900) - (960.466)
Móveis e utensílios (203.265) (26.815) - (230.080) (25.595) - (255.675)
Imobilizado em formação                    -      (91.999)                         -         (91.999)      (91.999)                         -       (183.998)
   (51.901.790) (4.505.382)                         -  (56.407.172) (4.437.837)             395.873  (60.449.135)

O imobilizado em formação refere-se à compra de bens a serem utilizados 
na formação de unidade operacional no ano de 2017, a fim de ampliar sua 
capacidade produtiva. A Companhia para determinação do custo atribuí-
do e das novas vidas úteis econômicas remanescentes de determinadas 
classes de ativos, contratou avaliadores especializados independentes.
10. Empréstimos e financiamentos
 % taxas médias  
Instituição/modalidade              de juros 31/12/2016 31/12/2015
Banco Brasil S/A – FINAME 3,5% a 6,0% a.a. 9.069.642 7.357.769
Bradesco S/A – FINAME 5,0% a 6,0% a.a.   1.535.145   2.301.439
  10.604.787   9.659.208
Passivo circulante  2.102.396 1.638.686
Passivo não circulante  8.502.391 9.004.786
Endividamento por ano de vencimento 31/12/2016 31/12/2015
2017 - 1.919.062
2018 2.144.062 1.944.062
2019  2.139.035 1.939.035
2020 1.680.569 3.202.627
2021 em diante   2.538.725                  -
   8.502.391   9.004.786
Os financiamentos estão garantidos por notas promissórias e penhor de 
bens. 11. Imposto de Renda e Contribuição Social sobre Lucro Líquido
A Companhia utiliza a sistemática do lucro real e calculou e registrou seus 
impostos com base nas alíquotas efetivas vigentes na data de elaboração das 
demonstrações contábeis. A Companhia possui diferenças temporárias exis-
tentes entre a contabilidade e a apuração do resultado com base na legislação 
tributária vigente em 31 de dezembro de 2016 e 2015 que possuem base de 
recuperação futura atrelada a realização futura projetada destas provisões 
(diferenças temporárias) e lucro tributável de anos anteriores. 11.1. Reconci-
liação da despesa de imposto de renda e contribuição social entre a taxa 
nominal e efetiva            2016           2015
Resultado antes do IRPJ e da CSLL (7.101.878) (1.836.429)
IR e CS à taxa nominal - 34% - -
Demonstrativo da alíquota efetiva
 de imposto de renda:
Outras adições (exclusões) 2.411.858 241.216
Soma 2.411.858 241.216
IR e CS do exercício 2.411.858 241.216
Composição da despesa líquida
 de IR e CS – exercício: 
Despesa líquida de IR e CS - 
 corrente e diferido 2.411.858 241.216
 Total da despesa 2.411.858 241.216
Taxa efetiva em % (33,9%) (13,1%)
Despesa de IR e CS corrente - -
Imposto de renda e contribuição a recuperar
 (a recolher) acumulado 1.234.876 -
Encargos financeiros de atualização
 dos impostos a recuperar 162.263 
Compensações com tributos federais e
 recolhimentos antecipados no exercício 224.782 1.234.876
IR e CSa recuperar (a recolher)
 em 31 de dezembro  1.621.921  1.234.876
11.2. Imposto de Renda e Contribuição Social diferido ativo
                             Não circulante                  
                  31/12/2016                31/12/2015
Bases de cálculo             IR            CS             IR           CS
Provisão estimada de créditos
 de liquidação duvidosa  230.109    230.109  845.027  845.027
Provisão para contingências 1.041.100  1.041.100  862.908  862.908
Provisão BC Negativa/
Prejuízo Fiscal 6.290.810  6.290.810     49.406     49.406
Soma 7.562.019 7.562.019  1.757.341  1.757.341
Alíquotas          25%            9%         25%           9%
Total dos tributos diferidos 1.890.505     680.583   439.335   158.162
Total do IR e CS
 diferido ativo   2.571.087    597.496
11.3. Imposto de Renda e Contribuição Social diferido passivo
Encargos tributários
sobre ajuste de                                     Não circulante                              
 avaliação                           31/12/2016                          31/12/2015
 patrimonial:                 IR                  CS                 IR                  CS
Ajuste de avaliação
 patrimonial
(ICPC 10) 137.883.702 137.883.702 137.883.702 137.883.702
(-) Depreciação
/ baixas  (24.144.720)  (24.144.720) (22.855.700) (22.855.700)
Base de cálculo 113.738.982 113.738.982 115.028.002 115.028.002
Alíquotas              25%                9%              25%                9%
Total do IR e CS
 diferido passivo    38.671.254    39.109.521
12. Contingências e depósitos judiciais - A Companhia é parte envolvi-
da em processos trabalhistas e tributários que se encontram em instâncias 
diversas. As provisões para contingências, constituídas para fazer face aos 
processos em curso avaliados como perda provável, são estabelecidas 
com base na avaliação da Administração, fundamentada na opinião de 
seus assessores legais. Os depósitos judiciais estão registrados no ativo não 
circulante. Segue o sumário das provisões e depósitos judiciais:
                         31/12/2016                      31/12/2015
 Depósitos  Depósitos
    judiciais  Provisão    judiciais Provisão
Trabalhista      519.523 1.041.100     500.264   862.908

Os processos em sua grande maioria requerem indenização de horas extras e 
vínculo de trabalhos de profissionais de empresas terceirizadas. A Companhia 
não mantinha discussões judiciais classificadas como probabilidade de perda 
possível em 31 de dezembro de 2016 e 2015. A seguir são apresentadas as 
movimentações da provisão, ocorridas nos exercícios de 2016 e 2015:
         2016       2015
Saldo inicial 862.908 784.461
Adições 1.041.100 862.908
Reversões   (862.908) (784.461)
Saldo final 1.041.100  862.908
13. Patrimônio líquido - • Capital social: o capital social em 31 de dezembro 
de 2016, totalmente subscrito e integralizado, é representado por 1.222.703 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, em 31 de dezembro de 2016 
o capital social de R$115.000.000. • Dividendos: O estatuto da Companhia 
assegura um dividendo mínimo anual correspondente a 25% do lucro líquido, 
ajustado pela constituição da reserva legal e movimentação do ajuste de ava-
liação patrimonial, independentemente da existência de prejuízos acumulados, 
conforme o Artigo 202 da Lei N° 6404/76, beneficiando os acionistas em razão 
da disponibilidade de recursos para o referido pagamento, conforme preconi-
zado pela legislação societária: 
          2016            2015
Prejuízo do exercício (4.690.020) (1.595.213)
(+) Ajuste de avaliação patrimonial  850.753 850.753
Percentual mínimo 25% 25%
Em 30 de abril 2016, os acionistas, reunidos em Assembléia Geral Ordiná-
ria, deliberaram a distribuição antecipada de dividendos, no montante  de 
R$2.242.250, por conta do lucro do exercício de 2016, ficando a cargo da 
diretoria fixar valor e data de pagamento. O resultado do exercício de 2016 
apresentou prejuízo e, portanto, o valor de dividendos antecipados não foram 
compensados ao final do exercício, e sim, mantendo classificados como ante-
cipação no ativo não circulante. • Ajuste de avaliação patrimonial: decorre 
da atribuição de um novo custo a determinadas classes de ativo imobilizado, 
conforme comentado na Nota Explicativa No 2, líquido do imposto de renda e 
contribuição social diferidos. A realização ocorre a medida que se realiza o 
ajuste de avaliação patrimonial no imobilizado, por meio de depreciação, baixa, 
obsolescência ou perda por impairment. • Reservas de lucros: a reserva legal 
é constituída mediante apropriação de 5% do lucro líquido do exercício, líquido 
da parcela de lucros destinados a reserva para incentivo fiscal. A reserva para 
investimento, que corresponde ao lucro remanescente após a destinação para 
reserva legal e a proposta de distribuição dos dividendos visa, principalmen-
te, atender aos planos de investimentos previstos em orçamento de capital, 
processos de modernização e manutenção das fábricas, sendo calculadas, 
conforme demonstrado a seguir:            2016           2015
Prejuízo do exercício (4.690.020) (1.595.213)
 Ajuste de avaliação patrimonial  850.753 850.753
Prejuízo de exercícios anteriores (744.460) -
Absorção de reservas de lucros com
 prejuízo acumulado 471.606 
(Prejuízo acumulado) Apropriação para a
 reserva para investimentos (4.112.121) (744.460)
14. Receita operacional líquida               2016              2015
Receita bruta com vendas e serviços 250.560.453 305.666.055
(-) Tributos sobre as receitas (61.551.718) (73.038.972)
(-) Devoluções e abatimentos     (5.533.794)     (6.580.406)
Receita operacional líquida  183.474.940  226.046.677
15. Custo dos serviços prestados e vendas de mercadorias
              2016               2015
(-) Material  (101.151.046) (115.809.688)
(-) Serviços (15.206.067) (21.738.564)
(-) Salários e encargos sociais (52.469.878) (60.439.296)
(-) Depreciação (4.360.682) (4.449.760)
(-) Peças e manutenção (4.941.239) (4.297.609)
(+) Outros     (4.094.559)   (12.206.537)
Custos dos serviços e vendas (182.223.471) (218.941.454)
16. Receitas/(despesas) operacionais
16.1. Administrativas e gerais               2016              2015
Salários e encargos sociais (3.262.839) (3.038.074)
Honorários da diretoria e encargos (2.414.390) (2.408.684)
Serviços profissionais de terceiros (986.409) (813.433)
Gastos com telefonia (284.494) (318.953)
Despesas com impostos e taxas (459.637) (414.904)
Despesas administrativas de filiais 783.870 811.349
Outras despesas, liquidas        (716.471)     (1.996.905)
     (7.340.370)     (8.179.604)
16.2. Comerciais               2016              2015
Salários e encargos sociais (2.557.990) (2.648.915)
Despesas com viagens (120.521) (138.728)
Outras despesas, líquidas     (1.161.243)        (455.056)
     (3.839.754)     (3.242.699)
17. Receitas e despesas financeiras
17.1. Receitas financeiras              2016              2015
Rendimento de títulos e valores mobiliários 633.801 971.362
Descontos obtidos 950.968 401.804
Outras receitas         571.066         335.169
      2.155.835      1.708.335
17.2. Despesas financeiras              2016              2015
Juros passivos sobre empréstimos (623.099) (550.016)
Comissões e despesas bancárias (72.500) (105.522)
Outras despesas          (82.270)          (87.512)
        (777.879)        (743.050)

18. Outras receitas operacionais - As composições das outras receitas ope-
racionais dos exercícios de 2016 e 2015 são as seguintes:
              2016              2015
Recuperação de despesas      1.448.821      1.515.366
      1.448.821      1.515.366
19. Participações nos lucros e resultados - A Companhia concede partici-
pações nos lucros e resultados a seus funcionários, vinculadas ao seu plano 
de ação e ao alcance de objetivos específicos, os quais são estabelecidos e 
acordados no começo de cada ano. Em 31 de dezembro de 2016 a Companhia 
registrou na rubrica de custos e despesas operacionais, um despesa para par-
ticipação nos lucros no montante de R$2.743.120 (R$3.128.463 em 2015). 20. 
Cobertura de seguros - A Companhia adota a política de contratar cobertura 
de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados pela 
Administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a 
natureza de sua atividade. As apólices estão em vigor e os prêmios foram devi-
damente pagos. A Companhia adota um programa de gerenciamento de riscos, 
buscando no mercado coberturas compatíveis com o seu porte e operações. 
Abaixo segue a abertura dos riscos e importância segurada em 31/12/2016, 
vigentes em 2017 em períodos variáveis:
Risco                                                                       Importância segurada
Responsabilidade civil - danos materiais (veículos) 200.000
Responsabilidade civil - danos corporais (veículos) 260.000
Incêndio, roubo, furto (veículos) 100% da tabela FIPE
Incêndio, tumulto, queda de raio, explosão, 
 implosão, queda de aeronave 47.509.000
Perda de aluguel 693.000
Riscos naturais (vendaval, furacão, tornado, demais) 825.000
Roubo e furto qualificado de bens 200.000
Carga, descarga, içamento e descida 400.000
Danos elétricos 165.000
Equipamentos estacionários 1.000.000
Equipamentos móveis 200.000
Responsabilidade civil - empresarial estabelecimento
 comercial e industrial, operação (filiais) 100.000
Responsabilidade civil - rc empresarial/danos
 morais - empregador (matriz) 1.200.000
A Companhia mantém como cossegurada a parte relacionada Transnovag 
Transportes S.A. na apólice de seguro empresarial. As premissas adotadas 
para a avaliação da importância segurada e riscos contidos, dada a sua na-
tureza, não fazem parte do escopo de auditoria das demonstrações contábeis, 
consequentemente, não foram auditadas pelos auditores independentes.


