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688
26.859
10.171
1.688
161
39.567

9.000
1.786
1.025
4.115
15.926

6.637
–
540
17.818
24.995

13

233.140 233.140
666
666
1
1
(19.918) (17.080)
213.889 216.727
282.693 281.289
Total do ativo
282.693 281.289 Total do passivo
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis - Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015
(Valores expressos em milhares de Reais)
2015
2016
1. Contexto operacional: A CIA. Agrícola e Pastoril Fazenda Rio Pardo Movimentação
Custo Adições Baixas
Custo
(Companhia) foi fundada em 1950, tendo como objeto social a atividade
11.650
335
(267) 11.718
agrícola e pecuária. Atualmente esta exploração se dá através de siste- Veículos
13.231
1.143
–
14.374
ma de parceria com empresas voltadas para agricultura, principalmen- Imobilizado em Andamento
222
3
(12)
244
te voltadas ao cultivo de laranja e Floresta (Eucaliptos). A Administração Outros
289.200
1.643
(279) 290.564
tem envidado esforços no sentido de reduzir seus custos operacionais e Saldo
(8.512) (2.947)
110 (11.349)
maximização das receitas no sentido de buscar o equilíbrio econômico e (-) Depreciação e Amortização
280.688 (1.304)
(169) 279.215
ﬁnanceira de suas operações. Além disso, está em processo de renego- Saldo Líquido
2016
2015
ciação de seu endividamento para que alcance uma sensível redução de 8. Fornecedores
197
688
seus custos ﬁnanceiros, levando à reversão de seus resultados. 2. Apre- Fornecedores Nacionais
197
688
sentação das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis,
cuja conclusão foi autorizada pela administração em 17 de março de 2017, 9. Empréstimos e Financiamentos
Modalidades
2016
2015
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra- Instituições
Conta Garantida
5.617 4.072
sil previstas na Lei 6.404, sem suas atualizações advindas da aplicação Banco Luso Brasileiro S.A.
CCB
3.020
–
da Leis 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e alterações posteriores. Na Banco Luso Brasileiro S.A.
CCB
– 2.098
elaboração das demonstrações contábeis, é necessário utilizar estimativas Banco Rendimento S.A.
CCB
8.384 3.086
para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. Portanto as Banco Paulista S.A.
CCB
– 13.249
demonstrações contábeis incluem várias estimativas; entre elas, aqueles Banco ABC Brasil S.A.
CCB
12.498
–
referentes à determinação das vidas úteis do ativo imobilizado e sua re- Banco ABC Brasil S.A
Cheque Empresa
1.038 1.038
cuperabilidade nas operações, avaliações de ativos ﬁnanceiros pelo seu Banco ABC Brasil S.A
CCB
1.519 3.316
valor justos e pelo método de ajuste a valor presente, assim como análise Banco BPN Brasil S.A.
CCB
4.038
–
dos demais riscos na determinação das demais provisões necessárias para Banco Induscred S.A.
CDC
89
–
passivos contingentes, provisões tributárias e outras similares. Por serem Banco Volkswagen S.A.
36.203 26.859
estimativas é possível que os resultados reais possam apresentar varia- Total Circulante
CCB
6.750 6.637
ções. As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em Real, Banco ABC Brasil S.A.
CCB
2.250
–
que é a moeda funcional da Empresa. 3. Resumo das principais práti- Banco Luso Brasileiro S.A.
9.000 6.637
cas contábeis: As principais práticas contábeis adotadas para a elabora- Não Circulante
45.203 33.496
ção dessas demonstrações contábeis estão assim resumidas: Apuração Total
do resultado: As receitas e despesas estão demonstradas pelo regime 10. Adiantamento de Clientes: Refere-se à adiantamentos relativos aos
contábil de competência e mensuradas pelo valor justo. As receitas são contratos de parcerias com a Citrosuco (Fischer S.A.) e Duraﬂora S.A., a
reconhecidas no resultado quando todos os riscos inerentes ao produto saber:
2016
2015
são transferidos para o comprador e os benefícios econômicos gerados Empresas
4.505 2.574
a favor da Empresa. Caixa e equivalentes de caixa: As disponibilidades Citrosuco S.A.
7.597 7.597
são avaliadas pelo custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data Duraﬂora S.A.
3.500
–
do balanço, quando aplicável. Compreendem dinheiro em caixa, depósitos Venda de Floresta - Duratex
15.602 10.171
bancários e aplicações ﬁnanceiras de liquidez imediata, com baixo risco Total
liquidez, cujas taxas são factíveis às de mercado, estando ao seu valor justo 11. Obrigações ﬁscais e trabalhistas
2016
2015
e de realização. a) Imobilizado: Avaliado pelo custo de aquisição, combi- Descrição
171
18
nado com a dedução da sua depreciação, que foi calculada pelo método Salários a pagar
190
114
linear, às taxas mencionadas na nota explicativa N° 7. b) Fornecedores: Encargos Sociais
285
186
São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluídos os en- Férias
– 1.356
cargos e variações cambiais incorridas, quando aplicável. c) Demais ativos Provisão de IRPJ e CSLL
63
14
e passivos circulantes e não circulantes: Os demais ativos e passivos Outros
709 1.688
circulantes e não circulantes são demonstrados por valores conhecidos Curto Prazo
ou calculáveis, incluídos os encargos e variações monetárias incorridas, Parcelamento dos Impostos
1.272
–
quando aplicável. Os ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras Imposto de Renda
479
–
foram convertidos para reais pela taxa de câmbio da data de fechamento Contribuição Social
35
–
do balanço e as diferenças decorrentes de conversão de moeda foram re- Ibama
1.786
–
conhecidas no resultado. d) Imposto de Renda e Contribuição Social: O Longo Prazo
Imposto de Renda e a Contribuição Social são calculados de acordo com 12. Provisão para contingências: A Companhia, no curso normal de
a legislação tributária brasileira, regime de lucro Real anual, à taxa de 15% suas atividades, está sujeita a processos judiciais de natureza tributária,
de imposto de renda, com adicional de 10% sobre o excedente à R$ 240, trabalhista e cível. A Administração, apoiada na opinião de seus assessores
e 9% de contribuição social, conforme demonstrado na nota explicativa N° legais e, quando aplicável, fundamentada em pareceres especíﬁcos emiti14. e) Redução do valor recuperável dos ativos: Anualmente é realizada dos por especialistas na mesma data, avalia a expectativa do desfecho dos
a revisão dos valores liquido dos ativos a ﬁm de avaliar a necessidade de processos em andamento, bem como riscos relacionados à sua operação
serem constituídas eventuais provisões para desvalorização. f) Ajuste a e determina a necessidade ou não de constituição de provisão para convalor presente: Os ativos e passivos monetários, quando aplicável, são tingências. A seguir são retratadas as situações signiﬁcativas consideradas
avaliados e, se necessário e relevante, são ajustados a seu valor presente, pela Administração da Companhia. Em 31 de dezembro de 2016 e 2015
o qual considera os ﬂuxos de caixa e taxa de juros explicitas ou implícitas. os valores registrados e considerados como suﬁcientes para fazer frente a
4. Caixa e equivalentes de caixa
2016
2015 futuras perdas e o saldo das contingências foram mantidos.
2015
2016
Caixa
8
2
Saldo
Adições Utilização
Saldo
Bancos
32
55
540
485
–
1.025
Aplicações ﬁnanceiras
108
25 Trabalhistas/cível
540
485
–
1.025
148
82
As aplicações ﬁnanceiras estão concentradas nos Bancos ABC e Bradesco, 13. Capital social: O capital social subscrito e integralizado está represenem Certiﬁcados de Depósito Bancário-CDB, com remuneração baseada no CDI. tado por 233.139.873 quotas no valor de R$ 1,00 cada uma, pertencentes
5. Clientes
2016
2015 aos seguintes quotistas:
Número de Cotas Participação
Duratex Floresta Ltda.
2.700
– Quotista
229.056.511
98,25%
2.700
– Antônio João Abdalla Filho
2.453.173
1,05%
6. Estoques
2016
2015 Henriette Chohﬁ Abdalla
29.223
0,01%
Milho
2
18 José Octaviano Cury
1.226.582
0,53%
Gado Comum
196
95 Lúcia Abdalla Abdalla
374.384
0,16%
Outros
–
3 SGP Soc. Geral de Participações S.A.
233.139.873
100,00%
Total
198
116 Totais
7. Imobilizado
Taxa de depreciação %
2016
2015 14. Imposto de Renda e Contribuição Social
2016
2015
Imóveis Rurais (terras)
231.314 231.314 Método de Apuração - Lucro Real
Benfeitorias
20
29.584
29.584 Resultado antes do Imposto de Renda
e da Contribuição Social
(2.838) 4.614
Móveis e utensílios
10
1.030
900
Instalações
10
71
71 Adições Permanentes:
Máquinas e Equipamentos
10
2.229
2.227 Depreciação de Veículos não aplicada na
atividade da empresa
1.158 1.185
Veículos
20
11.718
11.650
Imobilizado em Andamento
14.374
13.231 Depreciação do Campo de Golfe não aplicada
na atividade da empresa
452
–
Outros
10
244
223
15
56
Totais
290.564 289.200 Ouras adições permanentes
(1.213) 5.855
(-) Depreciação e Amortização
(11.349)
(8.512) Resultado Tributável
– (1.757)
279.215 280.688 Compensação de Prejuízo Fiscal (30%)
Base de cálculo do Imposto de Renda e
Movimentação
2015
2016
da Contribuição Social
(1.213) 4.098
Custo Adições Baixas
Custo
–
615
Imóveis Rurais
231.314
–
– 231.314 Imposto de Renda alíquota de (15%)
–
386
Benfeitorias
29.584
–
–
29.584 Imposto de Renda Adicional alíquota de (10%)
– 1.001
Móveis e utensílios
900
130
–
1.030 Total do Imposto de Renda
–
369
Instalações
71
–
–
71 Contribuição Social alíquota de (9%)
– 1.370
Máquinas e Equipamentos
2.227
2
–
2.229 Total do Imposto de Renda e da Contribuição Social

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Em 31 de
dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em milhares de reais)
Reserva
Reserva de Lucros
Lucros
Capital de rea- Reserva acumusocial valiação
Legal
lados
Total
Em 31/12/2014
233.140
666
1 (20.324) 213.483
Resultado do exercício
–
–
–
3.244
3.244
Em 31/12/2015
233.140
666
1 (17.080) 216.727
Resultado do exercício
–
–
–
(2.838) (2.838)
Em 31/12/ 2016
233.140
666
1 (19.918) 213.889
Demonstrações dos ﬂuxos de caixa Em 31 de dezembro
de 2016 e 2015 (Valores expressos em milhares de reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
2016 2015
Lucro Líquido
(2.838) 3.244
Encargos ﬁnanceiros
1.754
636
Depreciação
2.947 2.644
1.863 6.524
(Aumento)/redução de ativos:
Contas a receber
(2.700)
–
Tributos a recuperar
5
6
Estoques
(82)
(56)
Outros créditos
15
180
Aumento/(redução) de passivos:
Fornecedores
(491)
(3)
Adiantamento de clientes
5.431 (4.517)
Obrigações ﬁscais e sociais
268 1.306
Outras obrigações
6
49
Contingencias ﬁscais
1.025
–
Partes relacionadas
(13.703)(10.904)
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais (8.363) (7.415)
Fluxo de Caixa das atividades de investimento
Aquisição de investimentos
(50)
50
Aquisição de ativo imobilizado
(1.474) (2.400)
Caixa líquido consumido nas atividades
de investimento
(1.524) (2.350)
Atividades de ﬁnanciamento
Empréstimos e ﬁnanciamentos líquidos
9.953 8.764
Caixa liquido gerado pelas atividades de ﬁnanciamento 9.953 8.764
Acréscimo/(decréscimo) no caixa e equivalentes
de caixa
66 (1.001)
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 82 1.083
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no ﬁm do exercício
148
82
Acréscimo/(decréscimo) no caixa e equivalentes
de caixa
66 (1.001)
15. Partes relacionadas
Passivo não circulante
Antônio João Abdalla Filho (*)
(*) Contrato de mútuo.
16. Receita operacional líquida
Receita de parcerias

2016

2015

4.115 17.818

2016
2015
21.717 29.821
21.717 29.821
17. Resultado ﬁnanceiro líquido
2016
2015
Receitas
12
25
Juros passivos
(9.834) (7.262)
Tarifas bancárias
(765)
(116)
IOF/IOC
(597)
(462)
Outros
(140)
(15)
Resultado ﬁnanceiro líquido
(11.324) (7.830)
18. Seguros: A Companhia mantém cobertura de seguros por montantes
considerados suﬁcientes pela Administração para cobrir eventuais riscos
sobre seus ativos e/ou responsabilidades civis. O escopo dos trabalhos
de nossos auditores não inclui a emissão de opinião sobre a suﬁciência
da cobertura de seguros, a qual foi determinada pela Administração da
Companhia e que a considera suﬁciente para cobrir eventuais sinistros.
19. Gerenciamento de riscos e instrumentos ﬁnanceiros: A sociedade
possui instrumentos ﬁnanceiros não-derivativos como contas a receber e
outros recebíveis, caixa e equivalentes de caixa, assim como fornecedores e outras dívidas. Em 2016, a empresa não realizou operações signiﬁcativas com instrumentos ﬁnanceiros derivativos. A sociedade não efetuou transações envolvendo instrumentos ﬁnanceiros para ﬁns de reduzir
seu grau de exposição a riscos de mercado, de moeda e taxas de juros.
Não foram desenvolvidas transações envolvendo instrumentos ﬁnanceiros com o objetivo de especulação. Em atendimento as práticas contábeis brasileiras a sociedade efetuou uma avaliação de seus instrumenTOS lNANCEIROS s #AIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA SÍO CLASSIlCADOS COMO
mantidos até seu vencimento. São avaliados pelo custo, acrescidas dos
RENDIMENTOS AUFERIDOS ATÏ A DATA DO BALANÎO QUANDO APLICÈVEL s #ONTAS
a receber: decorrem diretamente das operações da sociedade, são classiﬁcadas como mantidas até o vencimento, e estão registradas pelos valores originais, sujeitos a provisão para perdas e ajuste a valor presente,
QUANDO APLICÈVEL s /UTROS ATIVOS E PASSIVOS lNANCEIROS SÍO CLASSIlCADOS
ao valor justo através de lucros e perdas quando são mantidos para negociação ou designados ao valor justo através de lucros e perdas quando
adquiridos. Os ativos ﬁnanceiros, exceto aqueles alocados a valor justo
através de lucros ou perdas, são avaliados por indicadores de impairment
na data do balanço. São considerados deteriorados quando há evidência
que, como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o seu reconhecimento inicial, os ﬂuxos de caixa futuros estimados do investimento
foram impactados. 20. Eventos subsequentes: Em 2017, a Companhia
procedeu à nova avaliação de seus ativos através de empresa especializada, tendo sido apontado o valor de mercado de, aproximadamente, R$
850 milhões. Além disso, está em processo de implantação e ajustes as
novas regras advindas da legislação societária brasileira, as quais deverão ter sua conclusão até o ﬁnal do primeiro semestre de 2017. Quando da
adoção daquelas práticas, a administração deﬁnirá pelo registro do ajuste
de avaliação patrimonial oriundo da daquela avaliação.

$IRETORIA
s !NTONIO *OÍO !BDALLA &ILHO $IRETOR 0RESIDENTE #0&-&  
s Ronaldo Nofal Chohﬁ - Contador - CRC 1SP035954/O-8 - CPF/MF: 042.924.808-34
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis culante excedente ao seu ativo circulante. Conforme apresentado naquela tamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
Aos Acionistas e Administradores Companhia Agrícola e Pastoril Fazen- nota explicativa, há eventos necessários para sua manutenção operacional. obtemos evidência de auditoria apropriada e suﬁciente para fundamentar
da Rio Pardo Opinião com ressalva sobre as demonstrações contá- Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Respon- nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante
beis. Examinamos as demonstrações contábeis da Companhia Agrícola sabilidades da Administração pelas demonstrações contábeis: A Ad- de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envole Pastoril Fazenda Rio Pardo (‘Companhia’), que compreendem o balanço ministração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das ver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsiﬁcação, omissão ou
patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas representações falsas intencionais. Obtemos entendimento dos controles
do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos ﬂuxos de caixa para no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
o exercício ﬁndo nessa data, bem como as correspondentes notas expli- para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de excativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elabo- pressarmos opinião sobre a eﬁcácia dos controles internos da Companhia.
opinião, exceto pelos possíveis efeitos da adoção das novas práticas contá- ração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
beis, conforme descrito no parágrafo “Base para opinião com ressalva”, as avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administrademonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade ope- ção. Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira da Com- racional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditopanhia Agrícola e Pastoril Fazenda Rio Pardo em 31 de dezembro de contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições
2016, o desempenho de suas operações e os seus ﬂuxos de caixa para o ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para que possam levantar dúvida signiﬁcativa em relação à capacidade de conexercício ﬁndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela administração tinuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza
no Brasil. Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações do Fundo são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
contábeis: Conforme nota explicativa 2, as demonstrações contábeis fo- de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do au- as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modiram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil ditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são ﬁcação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
previstas na Lei 6.404/1976, a qual foi alterada à partir de 1º de janeiro de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até
2008. As demonstrações contábeis não contemplam as alterações produ- conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causa- a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
zidas à partir daquela data. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com da por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilida- Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonsdes, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter- trações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contáintitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações nacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes beis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia Agrícola e existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos
Pastoril Fazenda Rio Pardo, de acordo com os princípios éticos relevantes consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
previstos no Código de Ética Proﬁssional do Contador e nas normas proﬁs- inﬂuenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signiﬁcativas
sionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. de auditoria, inclusive as eventuais deﬁciências signiﬁcativas nos controles
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredi- Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internos que identiﬁcamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 17 de março de 2017.
tamos que a evidência de auditoria obtida é suﬁciente e apropriada para internacionais de auditoria, exercemos julgamento proﬁssional e mantemos
Paulo Sérgio Barbosa
fundamentar nossa opinião. Ênfase: Continuidade operacional: Chama- ceticismo proﬁssional ao longo da auditoria. Além disso: Identiﬁcamos e
Contador
mos a atenção para a nota explicativa 1 às demonstrações contábeis, que avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 1 SP 120359/O-8
indica que a Companhia incorreu em prejuízos acumulados e passivo cir- independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e execu- CRC 2 SP 013846/O-1.

Terra dos Vales S.A.

Imobilizado
Total do ativo

Fluxo de caixa das
atividades operacionais
Prejuízo antes do
imposto de renda e da
contribuição social
Ajustes de:
(Valorização)/impairment
dos ativos mantidos
para venda
Equivalência patrimonial
Amortização do valor
justo do ativo biológico
por colheita
Ajuste a valor justo dos
ativos biológicos

12

Nota

13
14
15

(2.115)

(1.312)

(152)
3.817

44
1.352

1.808

62

(2.067)
1.291
Variação nos ativos e passivos:
Contas a receber de
clientes e outras contas
(4.578)
a receber
Tributos a recuperar
5

(309)
(163)

(3.982)
(177)

38
122
160
–

70
126
196
–

46
155
201
146

195
177
372
146

160

196

347

518

16

1.319 1.316
43.319 41.738
47.746 50.184

Controladora
31 de
30 de
dezembro
junho
de 2016
de 2015
(18 meses) (12 meses)

Controladora
Consolidado
31 de 30 de
31 de 30 de
dezembro junho dezembro junho
de 2016 de 2015 de 2016 de 2015

57.694 57.694
(10.108) (7.706)
47.585 49.988

25.609 25.606
42.474 41.937 Total do passivo e
47.933 50.506
patrimônio líquido
47.746 50.184
Demonstrações do Fluxo de Caixa
Consolidado
Fornecedores e outras
31 de
30 de
contas a pagar
(32)
(179)
dezembro
junho
Imposto diferido
–
–
de 2016
de 2015
Ativo biológico
(354)
–
(18 meses) (12 meses)
(4)
(128)
Tributos a recolher
Caixa aplicado nas
operações
(3.672)
(4.629)
Imposto de renda e
(287)
(42)
(2.115)
(1.720)
contribuição social pagos
Caixa líquido aplicado
nas atividades
(3.959)
(4.671)
operacionais
Fluxo de caixa das atividades
de investimento
(152)
44
–
–
Aquisição de imobilizado
(3)
–
Aumento de ativos bioló(657)
(583)
gicos - tratos culturais
1.808
62 Caixa líquido aplicado
nas atividades de
investimento
923
892
(660)
(583)
464
(722) Redução do caixa e
equivalentes de caixa
(4.619)
(5.254)
Caixa e equivalentes de
11.699
caixa no início do período 6.445
(444)
157 Caixa e equivalentes de
1.826
6.445
caixa no final do período
121
(371)

2ª VC – Reg. Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 107787013.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga,
Estado de São Paulo, Dr(a). Caren Cristina Fernandes De Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) IMPERMOL IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA., Av. Evaristo Delfino Pinto, 334, ap 103, Centro CEP 06890- 000, Sao Lourenco da Serra-SP, CNPJ 64.610.025/0001-90, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum por parte de Unidas S/A, alegando em síntese: a autora, em 3 de
janeiro de 2011, firmou com a empresa ré Contrato de Prestação de Serviços para realização de
reforma no telhado de sua loja, que necessitou manutenção dentro do período de garantia, mas não
ocorreu a contento, obrigando a autora a contratar outra empresa (J Campos Administração de
Obras ME) para os devidos reparos no valor de R$ 144.277,35 em agosto de 2014, valor este dado à
causa. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
31 de março de 2017.

percepção auditiva se
dá nas pessoas, por
meio de estruturas externas (os ouvidos), indo até
estruturas internas do cérebro,
envolvendo o lobo temporal. O
trato auditivo é de primordial
importância, para que haja
identificação, percepção e
interação, no que concerne à
música. Através de toda essa
integração, sons, música e
ambiente, surgirá o material
sonoro como produto ﬁnal da
beleza que ressoará dentro
da alma.
Essa sonoridade, que adentra os ouvidos, ativa sentimentos e emoções, apontando de
forma permanente, para um
dentro (mundo intrapsíquico)
e um fora (mundo externo) de
todos os seres humanos. Nesse
mecanismo de interação, o eu
interior pode ser tocado pela
melodia que soa e a ele fala
como se fosse sobre sua própria história, como se contasse
o poema de sua própria vida.
Encontrar um sentido na
música, é primordial para uma
existência plena e feliz. Descobrir um percurso musical que
estimule aquele que compõe
e também aquele que aprecia
a composição, impulsiona
a experiência de algo novo,
como um ritmo que marca a
representação dos afetos.
Para estimular alternativas
que promovam mobilidade de
ideias, sentimentos, insights e,
com isso, uma nova possibilidade para lidar com situações
cotidianas, a música, como
expressão resultante de ritmo,
melodia e harmonia, e por que
não também do timbre, suscita
na pessoa, um instante de devaneio e tranquilidade.
O atravessamento que a
música faz no indivíduo, em
sua área psíquica, não é algo
que possa ser traduzido em
palavras, mas, ouvir um trecho de uma obra erudita pode
ressoar no inconsciente como
uma profunda experiência de
aconchego e familiaridade.
Essa é uma forma peculiar

A
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57.694 57.694
(10.108) (7.706)
47.586 49.988
47.933 50.506

(149)
–
(2.290)
(22)

(54)
408
–
(507)

(2.319)

(1.089)

(287)

(42)

(2.606)

(1.131)

(3)

–

(1.096)

(4.123)

(1.099)

(4.123)

(3.705)

(5.254)

6.565

11.819

2.859

6.565

Demonstrações do Resultado
Controladora
Consolidado
31 de
30 de
31 de
30 de
dezembro
junho dezembro
junho
Nota
de 2016
de 2015
de 2016
de 2015
Receita líquida
(18 meses) (12 meses) (18 meses) (12 meses)
de vendas
17
1.669
108
1.669
108
Variação do valor justo
dos ativos biológicos 10
2.067
309
(923)
(892)
Custo dos produtos
(1.808)
(62)
(1.808)
(62)
vendidos
Lucro bruto
1.928
355
(1.062)
(846)
Despesas gerais
e administrativas
18
(1.054)
(1.211)
(1.879)
(1.767)
Resultado de equivalência patrimonial 11
(3.817)
(1.352)
–
–
Prejuízo operacional
(2.943)
(2.208)
(2.941)
(2.613)
Receitas financeiras
832
947
834
949
(4)
(51)
(8)
(56)
Despesas financeiras
828
896
826
893
Resultado financeiro 19
Prejuízo antes do
imposto de renda e da
contribuição social
(2.115)
(1.312)
(2.115)
(1.720)
Imposto de renda e
contribuição social
Do exercício
(287)
(136)
(287)
(136)
–
–
–
408
Diferidos
(2.402)
(1.448)
(2.402)
(1.448)
Prejuízo do período
Prejuízo básico e diluído
por lote de mil
(0,054)
(0,032)
ações do capital social
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Total do
Capital
Prejuízos patrimônio
líquido
social acumulados
Saldos em 1º de julho de 2014
57.694
(6.258)
51.436
–
(724)
(724)
Prejuízo do período
Saldos em 31 de dezembro de 2014 57.694
(6.982)
50.712
–
(724)
(724)
Prejuízo do período
Saldos em 1º de julho de 2015
57.694
(7.706)
49.988
–
(198)
(198)
Prejuízo do período
Saldos em 31 de dezembro de 2015 57.694
(7.904)
49.790
–
(2.204)
(2.204)
Prejuízo do período
(10.108)
47.586
Saldos em 31 de dezembro de 2016 57.694
Diretoria
Sr. Carlos Alberto Guerreiro - CPF/MF: 059.272.298-82
Sr. André Machado Mastrobuono - CPF/MF: 062.844.928-39
Sr. Christian Ramos Pitanga - CRC-RJ 079897/O-0 - S SP

1º RP - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0004931-57.2011.8.26.0100 (USU. 99) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos Santos,
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) titulares de domínio
herdeiros de Mário Siqueira do Amaral ou Mário Seiqueira Amaral e s/m Odete ou Odette Dias do
Amaral, a saber: Maria Aparecida Amaral; herdeiros de Emílio Lang Júnior, a saber: Maria de
Lourdes Machado Lang Boujadi ou Maria de Lourdes Machado Lang; Alberto Lang e s/m Regina
Maria Cavalcanti Lang, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Espólio de Oscar Lang, representado
pela inventariante Priscila Lang Lima de Moraes ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração
de domínio sobre o apartamento nº 123, e da Loja “E” nº 179, do Condomínio Edifício Santa Maria,
situados na Rua Martim Francisco, nº 153, no 11º Subdistrito - Santa Cecília, São Paulo/SP, o
apartamento com área útil de 54,40m² e área comum de 28,583m², numa área construída de 83,983m² e
a loja com área útil de 76,00m² mais área comum de 28,583m², num total de área construída de
104,583m²; contribuintes nºs 007.018.0147-6 e 007.018.0153-0, alegando posse mansa e pacífica no
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

www.candinho.com.br

Balanço Patrimonial
Controladora
Consolidado
31 de 30 de
31 de 30 de
dezembro junho dezembro junho
Ativo
de 2016 de 2015 de 2016 de 2015
Passivo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5
1.827 6.445
2.859 6.565 Circulante
Contas a receber de
Fornecedores e outras
clientes e outros ativos
6
592
145
592
148
contas a pagar
2.419 6.590
3.451 6.713
Tributos a recolher
Ativos não circulantes
2.008 1.856
2.008 1.856
mantidos para venda
9
Tributos diferidos
Não circulante
Realizável a longo prazo
7
399
404
477
598 Total do passivo
Tributos a recuperar
– 7.280
–
– Patrimônio líquido
Partes relacionadas
8
399 7.684
477
598
Capital social
Ativos biológicos
10
9.577 8.307
16.069 15.414
Prejuízos acumulados
Investimentos
11
32.024 24.431
319
319

Do desejo de escutar
ao desejo de sentir,
a música pode
transformar o material
psíquico em realização
concreta. O que provoca
esse desejo pela música?

• • •

CNPJ nº 07.697.895/0001-04
Demonstração Financeiras
Nota

Rosemary Mantovani(*) e Sueli Rugno(**)
de alcançar os sonhos e as
fantasias, prescindindo de
verbalização.
É uma condição singular
de fazer ressonância interior,
mobilizando estruturas psíquicas reprimidas em direção à
essência da verdadeira canção
pessoal.
Afetar-se pela música é como
dar uma nova voz a um conteúdo intrapsíquico pré-existente
e liberar o desejo aprisionado,
direcionando essa energia vital
a objetos ou situações que ofereçam ilusão de completude.
Redescobrir a legítima voz
interior, favorece um diálogo
íntimo e autêntico, silenciando ansiedades e angústias,
como manifestação de saúde
psíquica. No entanto, para
que se alcance essa conversa
interna sem medo do que se
vai ouvir, é antes necessária
a intersubjetividade. Com
o outro, aprende-se a estar
num tempo de dúvidas, inseguranças, de desconforto, que
também propicia e assegura a
construção conjunta como laço
de conﬁabilidade.
O desenvolvimento humano
caracteriza-se como processo
de avanços e retrocessos, como
um ritornello, provocando
sempre uma revisitação ao
arcabouço psíquico, como forma de sustentação das ações
presentes e futuras. Para que
esse mecanismo seja executado num percurso de ganho
de competência e maturidade
emocional, são necessários,
no entanto, os estímulos
ambientais e as interações
interpessoais.
No trabalho psicoterápico, a
escuta do proﬁssional, atento
às variações da melodia de seu
paciente e à canção que vai se
recompondo a cada sessão e ao
longo do tratamento, permite a
elaboração de aspectos conﬂitantes o que leva à ﬁnalização
do processo terapêutico.
(*)ROSEMARY MANTOVANI Pianista, compositora C.D.M.SP
– Poetisa M.O.C.P.B. É autora do
livro “Poemas de Amor e Vida”
Prêmio Cultura Nacional - Psicóloga,
com pós em neuropsicologia.
(rosemary9mantovani@gmail.com)
(**)SUELI RUGNO - Psicóloga –
IPUSP. Doutora em Semiótica e
Linguística Geral – FFLCHUSP.
Especialista em Psicologia
Hospitalar-INCOR-HCFMUSP
Bacharel em Letras Clássicas
e Vernáculas – FFLCHUSP.
(srugno@gmail.com)
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ENTREGA DE PRODUTOS FORA DA CIDADE
Empresa possui motorista para entrega dos produtos e quando fora
da cidade dorme no caminhão ou hotel, esse tempo é considerado
a disposição da empresa, qual a base legal? Saiba mais acessando a
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
FUNCIONÁRIO EM AUXÍLIO-DOENÇA PODE PEDIR DEMISSÃO?
Informamos que pelo fato do contrato de trabalho do empregado
ficar suspenso durante o recebimento do auxílio-doença que é pago
pela previdência social, não caberá a rescisão do contrato, mesmo em
se tratando de pedido de demissão, além do demissional que provavelmente constaria como inapto, que é uma das causas impeditivas
para a rescisão, conforme art. 12, inciso VI da IN SRT/MTE nº 15/2010.
SUBSTITUIR PROFESSORES NAS FALTAS
Escola pretende registrar funcionário como administrativo (coordenador pedagógico) e também substituir nas faltas eventuais professores,
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
RESCISÃO ANTECIPADA COM SEGURO-DESEMPREGO
Na rescisão antecipada do contrato determinado, o funcionário tem
direito a seguro-desemprego, qual a base legal? Saiba mais acessando
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
ENTREGA DO PPP PARA EX-FUNCIONÁRIO
Empresa é obrigada a fornecer o PPP - Pefil Profissiográfico Previdenciário e o Laudo de Insalubridade para os ex-funcionários que já não
fazem mais parte do quadro funcional e trabalharam nas décadas de
70, 80 e 90, ou seja anterior a obrigatoriedade do PPP que foi 2004?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
ATUALIZAÇÃO DA CTPS
A atualização de CTPS poderá ser realizada somente na demissão?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

Fundador: José SERAFIM Abrantes
11 3531-3233 – www.orcose.com.br
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197
36.203
15.602
709
167
52.878

Demonstrações do resultado Em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em milhares de reais)
Nota
2016
2015
Receita líquida das vendas
16
21.717 29.821
Lucro bruto
21.717 29.821
Receitas/(despesas) operacionais
Gerais e administrativas
(10.031) (14.248)
Depreciação e amortização
(2.947) (2.644)
Outras receitas/(despesas) operacionais
(253)
(485)
Lucro/(prejuízo) operacional
8.486 12.444
Resultado ﬁnanceiro líquido
Receitas ﬁnanceiras
12
25
Despesas ﬁnanceiras
(11.336) (7.855)
17
(11.324) (7.830)
Lucro antes do Imposto de Renda
e Contribuição Social
(2.838) 4.614
Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre o Lucro Liquido
– (1.370)
Lucro líquido do exercício
(2.838) 3.244
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Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de reavaliação
Reservas de lucros
( - ) Prejuízos acumulados

2016

capital-abr/17

CNPJ nº 56.769.524/0001-04
Relatório da Diretoria de 2016
Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em milhares de reais)
Nota
Ativo
Nota
2016
2015 Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Circulante
8
Caixa e equivalentes de caixa
4
148
82 Fornecedores
9
Contas a receber
5
2.700
– Empréstimos e ﬁnanciamentos
10
Estoques
6
198
116 Adiantamento de clientes
11
Tributos a recuperar
8
14 Obrigações ﬁscais e sociais
Outros créditos
292
307 Outras obrigações
3.346
519
Não circulante
Não circulante
Empréstimos e ﬁnanciamentos
9
Investimento
50
–
Obrigações ﬁscais e sociais
11
Imobilizado
7
279.215 280.688
Contingências ﬁscais
12
Intangível
82
82
Partes relacionadas
15
279.347 280.770

Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP

14ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0165915-49.2010.
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Leticia Antunes Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LEONARDO DE S.
MARQUESANO, CPF. 171.397.968-31, que COOPERATIVA DE PROFESSORES E AUX. DE ADM.
ESCOLAR - COOPESCOLA ajuizou-lhe uma ação Monitória, objetivando o recebimento de R$
7.812,51 (Jul/2010), acrescidos de juros e correção monetária, decorrentes do inadimplemento das
mensalidades de Outubro a Dezembro/2006 e de Fevereiro/2007 a Janei ro/2008 conforme Contrato
de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando o réu em lugar ignorado, foi
deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor
supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do
NCPC), que o tornará isento das custas, ou embargue, sob pena de constituir -se de pleno direito o
título executivo judicial (art. 702 do NCPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de maio de 2017.

