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BOLSAS
O Ibovespa: +0,07% Pontos: 
86.444,66 Máxima de +0,92% 
: 87.179 pontos Mínima de 
-0,14% : 86.262 pontos Volu-
me: 10,09 bilhões Variação em 
2018: 13,14% Variação no mês: 
1,26% Dow Jones: -0,05% Pon-
tos: 24.311,19 Nasdaq: +0,02% 
Pontos: 7.119,80 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,4622 Venda: R$ 3,4627 
Variação: -0,41% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,53 Venda: R$ 3,63 
Variação: -0,55% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,4670 Venda: R$ 
3,4676 Variação: -0,86% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,4500 
Venda: R$ 3,6030 Variação: 
-0,47% - Dólar Futuro (maio) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,31% ao 
ano. - Capital de giro, 9,39% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.323,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,41% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 147,400 
Variação: -0,41%.

Cotação: R$ 3,4620 Variação: 
-0,43% - Euro (17h38) Compra: 
US$ 1,213   Venda: US$ 1,2131   
Variação: +0,22% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,1960 Venda: R$ 
4,1980 Variação: -0,24% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,1700 Ven-
da: R$ 4,3600 Variação: -0,46%.

Futuro: -0,23% Pontos: 87.050 
Máxima (pontos): 87.775 Míni-
ma (pontos): 86.820. Global 40 
Cotação: 804,332 centavos de 
dólar Variação: -0,08%.

“O Brasil é um 
asilo de lunáticos 
onde os pacientes 
assumiram o 
controle”.
Paulo Francis (1930/1997)
Jornalista brasileiro

ao subir 0,9 ponto, passan-
do de 52,4 em março para 
53,3 em abril. Os resultados 
acima de 50 pontos indicam 
expectativa de aumento da 
atividade (ABr).

A recuperação da ati-
vidade na indústria 
paulista perdeu fô-

lego no primeiro trimestre, 
encerrando o período com 
alta de 0,4% em relação 
aos três primeiros meses 
de 2017, com ajuste sazo-
nal. Os dados fazem parte 
do Indicador de Nível de 
Atividade (INA) da Fiesp, 
divulgado na sexta-feira 
(27). O resultado trimestral 
mostra diminuição no ritmo 
de crescimento do setor 
manufatureiro paulista na 
comparação com os quatro 
trimestres de 2017, que re-
gistraram respectivamente, 

Recuperação da indústria 
paulista perde fôlego no 
primeiro trimestre

altas de 2,7%, 1,8%, 2,4% e 
1,5%.

“Essa retomada gradual e 
moderada se deve à incerteza 
quanto ao cenário eleitoral e 
ao andamento das reformas, 
como a da Previdência. Ou-
tro fator que contribui para 
o crescimento mais lento da 
atividade econômica são os 
elevados spreads bancários, 
limitando o efeito da queda 
da taxa Selic aos seus pata-
mares mínimos históricos”, 
avaliou, por meio de nota, 
o vice-presidente da Fiesp, 
José Ricardo Roriz Coelho.

No resultado de março foi 
registrada alta de 0,6% na 

comparação com fevereiro. O 
componente de vendas reais 
foi o que mais influenciou po-
sitivamente o indicador, com 
variação de +5,8%. Em segui-
da, está a variável que mede 
a projeção para a Produção 
Industrial Mensal (+1,4%). 
O Nível de Utilização da Ca-
pacidade Instalada (Nuci) 
ficou relativamente estável 
em +0,1 ponto percentual e 
a variável das horas trabalha-
das na produção caiu 0,2%.

Dos 20 segmentos pesqui-
sados, 11 tiveram alta. As 
principais influências foram 
verificadas no setor de veí-
culos (4%) e derivados de 

A retomada gradual e moderada se deve à incerteza quanto ao cenário eleitoral

e ao andamento das reformas, como a da Previdência.

petróleo e biocombustíveis 
(4,6%). Em relação a março 
de 2017, a atividade na indús-
tria paulista cresceu 2,9%. 
Em 12 meses, o INA acumula 
alta de 5,2%. A Fiesp divulgou 

também a pesquisa Sensor, 
referente ao mês de abril, que 
analisa a expectativa do setor 
em relação à atividade indus-
trial para o mês. O indicador 
ficou relativamente estável 

O presidente Temer, fez na 
sexta-feira (27) um pronun-
ciamento de aproximadamente 
10 minutos em que afi rmou 
que os ataques feitos recen-
temente a ele e à sua família 
são de natureza “moral” e não 
fi carão sem resposta. Temer 
disse que sofre uma “perse-
guição criminosa disfarçada de 
investigação” e que, se pensam 
que vão derrubá-lo, “não vão 
conseguir”.

Temer disse que trabalha há 
quase 60 anos e sempre teve 
rendimentos devidamente de-
clarados no Imposto de Renda. 
“Não tenho casa de praia, não 
tenho casa de campo, não te-
nho apartamento em Miami, 
não tenho vencimentos e sa-
lários a não ser aqueles dentro 
da lei”, ressaltou. “Qualquer 
contador, qualquer pessoa de 
bem, qualquer professor de 
matemática consegue concluir 
que ao longo do tempo eu 
obtive recursos suficientes 
para comprar os imóveis que 
comprei e reformar os imoveis 
que reformei”.

O pronunciamento ocorreu 

Temer durante 

pronunciamento à nação.

Iniesta anuncia 
saída do Barcelona

Após 22 anos e mais de 30 
títulos conquistados, o meio-
-campista Andrés Iniesta, de 
33 anos, anunciou ofi cialmente 
na sexta-feira (27) sua saída do 
Barcelona. Segundo o jogador 
espanhol, que deixará o clube 
catalão em junho, ele não con-
seguiria “dar o melhor” de seu 
futebol nos próximos anos, por 
questões físicas e mental. 

“Entendo que depois de 22 
anos aqui, sei o que signifi ca jogar 
nesse clube, ser capitão. Mas sen-
do honesto comigo e com o clube, 
entendo que minha etapa acaba 
esse ano, por sempre entender 
que esse clube merece o melhor 
de mim”, explicou o atleta, que 
chegou a chorar na coletiva. 

O jogador de 33 anos estreou 
pela equipe principal do Barcelona 
em 2002, e de lá para cá, nunca 
trocou de clube, são mais de 650 
partidas disputadas e 57 gols 
anotados. O meio-campista ainda 
conquistou mais de 30 títulos pela 
equipe catalã, entre os principais 
estão: oito Campeonatos Espa-
nhóis, quatro Liga dos Campeões, 
três Mundiais de Clubes e seis 
Copas do Rei (ANSA).

O presidente do Banco Cen-
tral (BC), Ilan Goldfaj, defen-
deu a aprovação de reformas 
para manter o atual cenário de 
infl ação controlada no país – 
atualmente, o índice ofi cial de 
preços está em 2,68% e a taxa 
báscia de juros da economia 
(Selic), em 6,5%. “Temos que 
fazer nosso dever de casa, as 
reformas, aprovar a reforma da 
Previdência, colocar as contas 
públicas em ordem, manter a 
infl ação baixa, o juro baixo, 
trabalhar para manter as con-
tas públicas baixas”, afi rmou 
Goldfajn, em palestra sobre  
o papel do BC na economia 
brasileira. 

Ele falou em São Paulo 
para uma plateia formada por 
universitários do Ibmec e de 
convidados. No evento, Goldfaj 
abordou temas como como a 
política monetária, a regulação 
e a supervisão fi nanceira e o 
papel do Copom. Para ele, o 
comportamento atual do câm-
bio refl ete os fundamentos da 

Presidente do BC,

Ilan Goldfajn.

CNH digital
O Rio de Janeiro foi o último 

estado a aderir à Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) digital. O 
documento poderá ser usado pelos 
motoristas em todo o Brasil, bas-
tando apresentar a tela do celular 
sempre que solicitado. É preciso 
ter a carteira de motorista com o 
QR Code impresso, que funciona 
de forma semelhante ao código de 
barras. Quem ainda não tem, poderá 
esperar a renovação do documento, 
ou pedir a segunda via da CNH.

Jungmann  
investigação de 
vazamentos na 
PF

O ministro da Segurança 
Pública, Raul Jungmann, de-
fendeu na sexta-feira (27) a 
investigação de quaisquer des-
vios de norma cometidos por 
policiais federais. A afi rmação 
foi feita em entrevista coletiva, 
em resposta a uma pergunta so-
bre o pronunciamento em que 
o presidente Temer criticou 
vazamentos de um inquérito 
da Polícia Federal (PF) para 
a imprensa.

Durante pronunciamento, 
Temer disse que pediria ao 
ministro Jungmann que apure 
internamente como se dão os 
vazamentos sobre os detalhes 
do inquérito, como o que 
ocorreu à imprensa. “A polícia 
judiciária, seja federal seja 
estadual, tem suas atribuições 
defi nidas em lei. E essas atri-
buições têm que ser seguidas e 
observadas. Obviamente, qual-
quer desvio de fato da lei, dos 
compromissos, das normas, dos 
protocolos, em existindo, tem 
que ser investigado, evidente-
mente tem que ser apurado”, 
disse Jungmann em reunião na 
Federação das Indústrias do 
Rio de Janeiro (Firjan) (ABr).
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Conta de luz 
amarela em maio

Brasília - A Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) 
anunciou que as contas de luz 
terão a bandeira amarela no 
mês de maio. Com a bandeira 
amarela, no mês que vem, a 
tarifa terá um adicional de R$ 
1,00 a cada 100 quilowatts-hora 
(kWh) consumidos. A bandeira 
verde, sem taxa extra, estava 
em vigor desde janeiro.

O fi m do período úmido e a 
menor incidência de chuvas leva-
ram à redução dos reservatórios 
das hidrelétricas das regiões Su-
deste, Centro-Oeste e Nordeste. 
Também houve aumento do 
preço da energia no mercado à 
vista. O nível dos reservatórios 
e o preço da energia são as duas 
variáveis que determinam a 
bandeira a ser acionada.

O sistema leva em conside-
ração o nível dos reservatórios 
das hidrelétricas e o preço da 
energia no mercado à vista. Na 
bandeira verde, não há cobran-
ça de taxa extra. Na bandeira 
amarela, a taxa extra é de R$ 
1,00 a cada 100 quilowatts-
-hora (kWh) consumidos. No 
primeiro patamar da bandeira 
vermelha, o adicional é de R$ 
3,00 a cada 100 kWh. E no 
segundo patamar da bandeira 
vermelha, a cobrança é de R$ 
5,00 a cada 100 kWh (AE).

São Paulo - Ao comentar 
o avanço, para a maior taxa 
trimestral desde maio, do 
desemprego no primeiro tri-
mestre, o ministro da Fazenda, 
Eduardo Guardia, considerou 
como “naturais” as oscilações 
de indicadores após o Brasil 
sair de uma crise profunda. “O 
Brasil passou por uma recessão 
bastante profunda. Superamos 
essa recessão, o País está cres-
cendo e é natural que, num 
processo de recuperação eco-
nômica, às vezes você tenha da-
dos mais ou menos positivos”, 
afi rmou Guardia, ao deixar uma 
reunião de acompanhamento 
macroeconômico da Anbima.

Diferentemente de seu ante-
cessor, Henrique Meirelles - que 
falava na criação de 2,5 milhões 
de empregos neste ano -, Guar-
dia preferiu não fazer previsões 
sobre o mercado de trabalho. 
Ratifi cou, contudo, a expectativa 
do governo de crescimento de 
3% do PIB em 2018. “Não vamos 
rever a previsão toda hora. Na 
próxima revisão bimestral, é pos-
sível que haja uma revisão, mas 
isso a gente vai decidir quando 
divulgar a revisão bimestral.”

Ministro da Fazenda,

Eduardo Guardia.

Lalo de Almeida/Folhapress

D
iv

ul
ga

çã
o

São Paulo - Um dos temas 
mais questionados por sindica-
listas no evento organizado pela 
União Geral dos Trabalhadores 
(UGT), para a comemoração 
do 1º de maio, a reforma tra-
balhista, recebeu tratamento 
crítico da maior parte dos 
pré-candidatos presentes. 
Questionados, quatro dos cinco 
presidenciáveis disseram que 
era necessário rediscutir ou 
aperfeiçoar o texto.

O ex-governador Geraldo 
Alckmin foi o que defendeu 
com maior empenho a reforma 
aprovada no ano passado, afi r-
mando que era uma atualização 
necessária de um texto ‘inspi-
rado no tempo do Mussolini’. 
“Se tem imperfeições, vamos 
corrigi-las”, disse a uma plateia 
formada principalmente por 
sindicalistas.

Já o pré-candidato do PDT, 
Ciro Gomes, se posicionou do 
lado oposto do tucano, defen-
dendo a revogação do texto. 
“Isso é uma perversão que faz 
parte de uma selvageria neoli-
beral, mofada, que se impôs ao 
Brasil a partir do golpe”, disse 
o cearense. “Nós não temos 
que ter medo da reforma”. 
Pré-candidata da Rede, Marina 

Ex-governador,

Geraldo Alckmin.
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Goldfaj: aprovação de reformas 
para manter infl ação controlada

e no Brasil, usa-se juro para 
controlar a infl ação e deixa-se o 
câmbio fl utuar”. Sobre a conjun-
tura econômica atual, Goldfajn 
destacou que o Brasil passa por 
uma recuperação consistente 
da economia. “Agora estamos 
discutindo se a economia cresce 
2,5% ou 3%. Na verdade, o ce-
nário internacional nos ajudou 
nos últimos anos; a economia 
global cresceu, ou seja, quase 
todos os países conseguiram se 
recuperar”.

Goldfajn afi rmou que o avan-
ço internacional, hoje, pode 
ser considerado benigno, mas 
ressaltou que não é possível 
contar com essa situação per-
manentemente. “Se conseguir-
mos continuar com as reformas, 
vamos poder consolidar a infl a-
ção baixa, consolidar os juros 
baixos, a Selic, e esses juros 
baixos, ao longo tempo, vão se 
espalhar para os outros rumos 
da economia. Vamos sustentar 
a recuperação da economia e 
voltar a crescer” (ABr).

economia internacional e da 
doméstica. Quando há poucas 
pessoas querendo investir no 
país, é natural que o dólar suba, 
disse ele. “Se os juros estão 
subindo nos Estados Unidos 
o câmbio refl ete isso”. O câm-
bio precisa ser fl utuante para 
equilibrar a economia. 

Ressaltou que só Cingapura 
usa o câmbio para controlar a 
infl ação. “No resto do mundo 

Temer: perseguição é 
de ‘natureza moral’

após publicação de matéria 
no jornal Folha de São Pau-
lo. Apuração preliminar da 
Polícia Federal vê indícios de 
que o presidente teria usado 
dinheiro de propina para re-
formar imóveis da família e 
teria ocultado bens em nome 
de terceiros. O presidente se 
queixou que desde o início das 
investigações não foi procurado 
para apresentar os documentos 
que provam a posse legal dos 
imóveis (ABr).

Presidenciáveis defendem 
rediscutir reforma trabalhista

Silva criticou a forma apressada 
com que ela foi discutida no 
Congresso, com pouco espaço 
para debate. 

Tom parecido foi adotado 
pelo presidenciável pelo Soli-
dariedade, Aldo Rebelo. “Qual-
quer reforma tem que levar 
em conta a defesa do desen-
volvimento, do crescimento, 
das empresas, mas também a 
proteção dos direitos dos mais 
fracos”, disse Aldo.

Para Guilherme Afi f Domin-
gos, do PSD, é preciso redis-
cutir a proposta. Ele defende 
uma legislação para grandes 
corporações e outra específi ca 
pra micro e pequenas empresas 
(AE).

Oscilação do emprego é 
natural após ‘recessão’

O ministro reforçou que o País 
precisa perseverar na agenda 
de reformas para crescer e 
gerar empregos. “Quer mais 
crescimento? Vamos avançar na 
agenda de reformas que a gente 
entrega mais crescimento”, 
disse Guardia. Ele acrescentou 
que a economia vem ganhando 
tração e o que se discute no mer-
cado é se o PIB vai crescer 2,7% 
ou 3%. Ao citar as prioridades da 
equipe econômica, ele afi rmou 
que o governo trabalha para a 
privatização da Eletrobras sair 
até o fi m do ano. “Precisamos 
de uma Eletrobras forte, ca-
pitalizada e com condições de 
fazer investimentos no futuro”, 
disse (AE).
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Recuperação do emprego: 
como se preparar para 

voltar ao mercado
de trabalho

A economia brasileira 

vem melhorando aos 

poucos nos últimos 

meses

Uma pesquisa feita pelo 
Itaú Unibanco, assinada 
pelo economista chefe 

da instituição, Mário Mesquita, 
aponta a projeção de queda 
dos atuais 12,6% de taxa de 
desemprego, para 11,7% até 
o fi m de 2018, e de 10,7% 
para 2019. De 1% em 1%, 
as previsões são otimistas. O 
PIB desse ano está previsto 
para 2,6% de crescimento, de 
acordo com o Banco Central. 
De 2017 para 2018, a economia 
se expandiu 1%. 

São números ainda modes-
tos, mas positivos. A perspec-
tiva de melhora deve retirar 
milhões de brasileiros de uma 
situação extremamente com-
plicada. Porém, a recuperação 
deverá ser lenta e gradativa. 
Ou seja, ainda haverá muito 
mais oferta de profi ssionais do 
que de vagas. Nesse cenário de 
alta competitividade, como se 
diferenciar? Que profi ssionais 
serão privilegiados pelas em-
presas que estão voltando a 
contratar? Como se tornar um 
deles? É isso que quero ajudar 
a esclarecer. 

Estar desempregado nunca 
é fácil, sempre surge uma 
mistura de sentimentos, so-
bretudo quando ocorreu uma 
demissão. Contudo, esse é 
um momento oportuno para 
se reposicionar e aproveitar 
as experiências que poderão 
facilitar - e muito - a recoloca-
ção. A primeira delas é manter-
-se em movimento. Estudar 
e investir em atualização é 
fundamental. Isso também é 
importante para se estabelecer 
novos relacionamentos que 
podem resultar em indicações, 
o famoso networking. 

Os estudos podem ser dentro 
da sua área, em uma especiali-
zação, ou até mesmo em novas 
línguas. Idioma é um grande 
diferencial no Brasil, pois o 
numero de candidatos com 
fl uência é muito baixo. É im-
portante ressaltar que existem 
muitos cursos gratuitos e con-
teúdos sem custo na internet, 
e até mesmo em instituições. 
Basta pesquisar. Sabemos que 
com a renda curta, sobra pouco 
para investir em si mesmo, mas 

há maneiras de fazer isso sem 
gastar suas reservas. 

Dependendo da sua área 
de atuação, manter um bom 
portfólio também pode ser 
decisivo para o recrutador. 
Os resultados passados sem-
pre chamam a atenção das 
empresas, pois elas sabem 
que podem esperar boas 
coisas daquele profi ssional. 
Outra importante dica, que 
pode parecer meio óbvia, é 
sempre manter seu currículo 
atualizado. É interessante que 
toda essa movimentação seja 
registrada devidamente - so-
bretudo se você utiliza várias 
plataformas de busca de vagas, 
como consultorias, sites e até 
na entrega pessoalmente. 

Online ou off-line, bus-
que participar de grupos de 
interesse e de influência, 
sobretudo em redes sociais 
como o LinkedIn. No quesito 
offl ine, veja se consegue fre-
quentar eventos do segmento 
em que atua. Eles oferecem 
conhecimento e até mesmo 
certifi cações que ampliarão 
seu currículo - sem contar no 
relacionamento intensifi cado 
com profi ssionais da sua área. 

Hoje as empresas se preo-
cupam muito se o candidato 
terá “aderência” à empresa. 
Elas buscam pessoas com en-
gajamento, vontade de crescer, 
dinamismo e interesse. É por 
isso que o comportamento é tão 
importante quanto a experiên-
cia, e ajuda a destacar o profi s-
sional. Uma das competências 
que mais se busca atualmente 
é se o candidato tem senso de 
“dono”, confi ança e capacidade 
para cumprimentos de prazo. 

Por fi m, é interessante buscar 
também conhecimento em ou-
tras áreas. Muitos profi ssionais 
têm recorrido, por exemplo, 
ao teatro, arte e dança para 
desenvolver a comunicação 
verbal e corporal. Os projetos 
sociais também ajudam muito 
no desenvolvimento de lide-
rança, trabalho em grupo e 
engajamento. Essas atividades 
incentivam a criatividade e po-
dem te ajudar a se destacar na 
hora de uma entrevista. 

Esteja bem preparado e vá 
em busca de sua recolocação 
profi ssional. 

(*) - É Diretora de DHO da NVH 
Talentos Humanos, uma empresa
do Grupo NVH (http://nvh.com.br/

2017/talentos/).

Marcia Cristina Avelar (*)
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Ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, no lançamento

do Prêmio Culturas Populares.

O Ministério da Cultura 
(Minc) lançou na sexta-feira 
(27) a edição de 2018 do prêmio 
Culturas Populares. Os prêmios 
somam R$ 10 milhões, que se-
rão destinados a 500 projetos 
em todo o país. No total, serão 
100 iniciativas contempladas 
por região. Cada vencedor vai 
receber R$ 20 mil.

Os prêmios serão divididos 
em 200 para mestres, voltado a 
pessoas físicas; 180 para grupos 
não profi ssionais, sem Cadastro 
de Pessoa Jurídica (CNPJ); 70 
para associações e outros tipos de 
pessoas jurídicas sem fi ns lucra-
tivos e 30 para organizações com 
ações em acessibilidade cultural.

O objetivo é reconhecer e 
valorizar expressões culturais e 
populares com profunda inerção 
e que digam respeito às tradições 
culturais do país, além de per-
mitir, com apoio fi nanceiro, que 
essas expressões possam ganhar 
visibilidade. “É fundamental que 
possamos, a partir do Ministério 
da Cultura, contribuir para a 
preservação e para a expansão 

A Câmara Adjudicatória 
do Comitê de Ética da Fe-
deração Internacional de 
Futebol (Fifa) baniu na sexta-
-feira (27) o ex-presidente 
da Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF), Marco 
Polo Del Nero, de atividades 
relacionadas ao futebol. A pu-
nição o impede de continuar 
a exercer qualquer atividade 
tanto em nível nacional quanto 
internacional.

Além disso, a Fifa impôs ao 
ex-presidente da CBF uma mul-
ta de 1 milhão de francos suíços 
(cerca de R$ 3,5 milhões).

Del Nero começou a ser 
investigado pelo comitê em no-
vembro de 2015, por suspeita 
de envolvimento em esquemas 
de recebimento de propina 
para beneficiar empresas 
de mídia e de marketing em 
torneios de futebol, como as 
copas América, Libertadores 
e do Brasil. Segundo a Câmara 
Adjudicatória da Fifa, Del Nero 
foi considerado culpado por 
recebimento de propina e en-
volvimento em corrupção, por 
oferecer/aceitar presentes ou 
outros benefícios e por confl ito 
de interesse, entre outros.

Del Nero é formado em 

Marco Polo Del Nero foi punido pela Fifa e está fora de qualquer 

atividade relacionada ao futebol.

Calcula-se que cerca de 
10% de todo o lixo deixa-
do no mar tenha origem 

em restos de material de pesca 
perdidos ou abandonados. 

No total, cerca de 640 mil 
toneladas deste equipamento 
é perdido nos oceanos todos os 
anos. Além dos prejuízos para 
a fauna e o meio ambiente, a 
pesca fantasma representa 
uma ameaça à subsistência de 
milhões de pessoas que vivem 
da pesca em todo o mundo. 
Segundo a FAO, os “países 
estão desenvolvendo grandes 
esforços para melhorar o es-
toque de peixes, mas esses 
esforços podem ser prejudica-
dos drasticamente se o impacto 
da pesca fantasma continuar a 
aumentar.”

A pesca fantasma acontece quando o material dos pescadores fi ca perdido no mar.

Trump ameaça 
países pela Copa

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, insinuou 
em seu Twitter a existência de 
um suposto complô contra a 
candidatura tríplice com Canadá 
e México para sediar a Copa do 
Mundo de 2026. O Marrocos, na 
África, é o único desafi ante da 
América do Norte na disputa 
para sediar o primeiro Mundial 
com 48 seleções. 

“Os EUA fi zeram uma forte 
oferta com Canadá e México 
pela Copa do Mundo de 2026. 
Seria uma vergonha se países que 
sempre apoiamos fi zessem lobby 
contra a candidatura dos EUA”, 
escreveu Trump. Além disso, 
o presidente ainda questionou 
se deve continuar “apoiando”, 
inclusive na ONU, países que não 
estão ao lado dos EUA. 

O magnata, no entanto, não 
citou o nome de nenhuma na-
ção. A escolha da sede da Copa 
de 2026 deve ser anunciada em 
junho próximo (ANSA).

O turismo enogastronômico, 
ou seja, de comidas e vinhos, 
dobrou na Itália em 2017, 
de acordo com um relatório 
apresentado pelo Instituto Na-
cional de Pesquisas Turísticas 
(Isnart). Segundo o estudo, 
as estruturas receptivas desse 
segmento no país registraram 
110 milhões de diárias no ano 
passado, o que representa um 
aumento de 100% em relação 
a 2016.

Dentre as atividades pratica-
das pelos visitantes, cerca de 
13% estão ligadas à degustação 
de produtos locais, enquanto 
que 8,6% adquirem itens ar-
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Mais de 90% dos pescadores trabalham em pequenas empresas, 

ou de modo artesanal.

M
un

ir 
U

z 
Zu

m
an

/F
A

O

Agência da ONU alerta para 
perigo de “pesca fantasma”

A  Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), em conjunto com a ONU 
Meio Ambiente, está alertando para a “pesca fantasma”, que ocorre quando o equipamento perdido ou 
abandonado por pescadores nos oceanos permanece capturando espécimens e sendo um perigo para 
a vida marinha

Este material mata peixes e 
outras espécies, como baleias, 
golfi nhos, focas e tartarugas. 
Também prejudica o fundo do 
mar e o ambiente marinho e 
cria problemas de navegação 
quando fi ca preso nas hélices, 

cascos ou lemes de embarca-
ções. Este lixo também chega 
ao litoral, tornando-se um peri-
go para pássaros, caranguejos, 
tartarugas e outras espécies 
costeiras.

O material de pesca acaba 
largado no mar por diferentes 
razões, incluindo mau tempo, 
acidentes,  negligência, ou 
mesmo abandono por estar 
danifi cado ou não interessar 
mais. A FAO diz que existem 
várias estratégias para resolver 
o problema. A agência sugere 
marcar o equipamento com o 
nome do dono para facilitar 
a sua recuperação. Também 
propõe não responsabilizar 
o culpado, como forma de 

aumentar as denúncias e a 
probabilidade de recuperar o 
material.

Combater a pesca ilegal, dar 
incentivos fi nanceiros para a 
devolução, e usar novas tecno-
logias, como dispositivos de lo-
calização, são outras sugestões. 
A FAO também acredita que os 
portos devem ser equipados 
com equipamentos de recolha 
do material perdido e com locais 
específi cos onde o material pos-
sa ser despejado. Isto porque 
cerca de 200 milhões de pessoas 
em todo o mundo dependem da 
pesca ou da aquacultura para 
a sua subsistência, e a pesca 
fantasma reduz os estoques de 
pescado (ONU News).

Ex-presidente da CBF, Marco Polo 
Del Nero é banido do futebol

Direito pela Universidade Ma-
ckenzie desde 1967, tendo se 
especializado na área de Direito 
Penal. Em 1971, foi nomeado 
diretor da Comissão de Sindi-
cância do Palmeiras, onde foi 
diretor jurídico, diretor de fu-
tebol e secretário do Conselho 
de Orientação e Fiscalizador. 
Em 1985, passou a integrar o 
Tribunal de Justiça Desportiva 
da FPF, que foi presidido por 
ele de 1988 a 2002. Em 2003, 
foi eleito vice-presidente da 
federação e, em seguida, assu-

miu a presidência, tendo sido 
reeleito em 2010.

Foi indicado para ser o chefe da 
delegação da Seleção Brasileira 
na Copa do Mundo da Alemanha, 
em 2006, e, em 2014, foi eleito 
presidente da CBF, substituindo 
José Maria Marin, que se encon-
tra preso em Nova York. Diante 
das investigações internacionais 
que recaíram sobre ele, e com 
medo de ser preso, a exemplo 
de seu antecessor, Del Nero não 
viaja para o exterior desde maio 
de 2015 (ABr). 

Minc anuncia o Prêmio 
Culturas Populares

das expressões culturais que 
compõem o nosso repertório sim-
bólico, artístico e que fazem parte 
da nossa identidade cultural”, diz 
o ministro Sérgio Sá Leitão.

Será constituída uma comis-
são julgadora formada por es-
pecialistas no tema. A avaliação 
das candidaturas será feita com 
base em critérios defi nidos no 
âmbito do ministério. Na análi-
se, serão considerados aspectos 
como a importância, o grau de 
inserção, a vinculação com as 
tradições e o reconhecimento. 

A referência do exame será a 
carreira ou história das pessoas 
ou projetos.

A expectativa é receber cerca 
de 3 mil inscrições, que poderão 
ser feitas entre 29 de maio e 28 
de julho. Os candidatos poderão 
se inscrever pela internet, no 
site (http://sistemas.cultura.
gov.br/propostaweb/) , do Minc, 
ou pelo correio. Mais informa-
ções sobre o processo estão 
disponíveis na página ofi cial 
do prêmio (http://culturaspo-
pulares.cultura.gov.br/) (ABr).

Turismo enogastronômico cresceu 
100% na Itália

tesanais e enogastronômicos 
típicos italianos. Além disso, 
6,6% dos turistas gostam de 
participar de eventos de comi-
das e vinhos durante a estadia, 
e o que os visitantes mais pro-
curam é qualidade na oferta de 
bebidas e alimentos.

O turismo enogastronômico 
também teve impacto na eco-
nomia: estima-se que o setor 
tenha movimentado mais de 
10 bilhões de euros em 2017.

O resultado positivo foi apre-
sentado no “Ano da Comida Ita-
liana”, iniciativa dos Ministérios 
das Políticas Agrícolas e dos Bens 
Culturais e Turismo (ANSA).



A política tem muito que 
aprender com o futebol

Quando tratamos sobre 

política ou sobre futebol, 

sabemos que estamos 

lidando com duas 

paixões

Da mesma forma que 
o torcedor ama o seu 
time de futebol favorito, 

também o militante defende, 
incondicionalmente, seu parti-
do político escolhido. Em am-
bos os casos vemos paixões que 
movem multidões, que lotam 
estádios e avenidas, tanto para 
assistir um jogo, como para 
acompanhar um ato político ou 
alguma manifestação pública.

Constata-se, infelizmente, que 
estas duas paixões estão cada 
vez mais radicais, e verifi ca-se 
que atos de violência relaciona-
dos com o futebol e com política 
estão cada vez mais comuns. Em 
que pese a semelhança, existe 
uma diferença fundamental. 
Uma luz de aprendizado pode 
ser notada no comportamento 
dos torcedores de futebol, pois 
sua paixão não é cega, podendo 
ser até incondicional, mas sem-
pre muito crítica. 

Por óbvio que aqui não tra-
tamos dos torcedores que se 
utilizam da violência para seu 
protesto. 

Observa-se que, quando um 
time de futebol não está em 
boa fase, nota-se uma reação 
imediata vindo das arquiban-
cadas, como forma de cobran-
ça dos próprios torcedores. 
Mesmo aqueles torcedores 
mais apaixonados pelos seus 
times de futebol, utilizam seu 
amor como justifi cativa para 
reclamar dos jogadores e di-
rigentes, cobrando-os melhor 
desempenho.

Quanto mais fanático o 
torcedor, maior a cobrança 
por bons resultados de seus 
clubes, sendo que isto produz 
um efeito, qual seja, a grande 
rotatividade de técnicos e 
jogadores nos clubes, vale di-
zer, caso o jogador ou técnico 
não esteja realizando um bom 
trabalho, será rapidamente 
cortado e substituído.

Isto é uma grande lição, que 
deveria servir de exemplo para 
os fi liados e militantes de um 
partido, todavia, infelizmen-
te, não é o que se verifi ca na 
política. Nota-se que, muitas 
vezes, a paixão política está 
acima de tudo, e mesmo que 
o partido não esteja realizando 
um bom trabalho, ou até nos 
casos em que os políticos do 
partido estejam envolvidos em 
escândalos, a devida cobrança 
não é realizada. 

A reação verifi cada são os 
ataques à oposição, sempre em 
defesa de suas escolhas políti-
cas, justifi cando os defeitos e 
erros cometidos. Os políticos e 
fi liados, ao invés de fazerem um 
mea culpa, sempre justifi cam 
seus insucessos, atribuindo a 
responsabilidade a terceiros, 
geralmente adversários e 
opositores. Tais apontamentos 
prestam-se a uma refl exão, 
pois, a política pode aprender 
com o futebol, que reconhece 
seus erros e sofre a cobrança 
internamente, não elegendo 
culpados de fora, fato ainda 
não verifi cado com frequência 
na política. 

Os apaixonados por política 
defendem cegamente seus par-
tidos e respectivos líderes, e, ao 
invés de cobrarem mudanças 
internas, cobram uma mudan-
ça na conduta da oposição, 
aliás, muitas vezes justifi cam 
a fortuita má conduta de seus 
representantes pela eventual 
perseguição feita pelos outros 
partidos.

 Portanto, nota-se a neces-
sária e urgente reformulação, 
na busca por novos tempos e 
novos costumes na política, 
aprendendo com os bons 
exemplos do próprio futebol, 
sempre com o objetivo de 
evoluir e ocasionar uma grande 
renovação no cenário político 
brasileiro.
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A - Circuito de Tecnologia 
O mercado de TI é altamente dinâmico, de modo que é essencial se inteirar 
das tendências de inovação. Uma das formas mais efi cazes de se atualizar 
e ampliar a rede de contatos estratégicos é participar de congressos, semi-
nários e eventos especializados. Com base nessa lógica, o Senac São Paulo 
oferece, de 8 de maio a 21 junho, o Circuito Senac de Tecnologia 2018 
para apresentar as principais tendências do setor e proporcionar a troca 
de informações entre os participantes. O evento acontece em 17 unidades 
do Estado, distribuídas na capital, na Grande São Paulo, no interior e no 
litoral, e vão se dividir em três temas: Cisco, Furukawa e Autodesk. Para 
se inscrever e conferir a programação completa, acesse o Portal (www.
sp.senac.br/agendadeeventos) e escolha a unidade de sua preferência.

B - Relacionamento Bilateral
A Confederação Alemã das Câmaras de Comércio e Indústria e a Câmara 
Brasil-Alemanha de São Paulo anunciam as Personalidades Brasil-
-Alemanha que serão homenageadas nesse ano na cidade alemã de 
Colônia no dia 24 de junho. O Prêmio Personalidade Brasil-Alemanha 
objetiva homenagear executivos e profi ssionais, brasileiros e alemães, 
cujas realizações contribuíram para o incremento do relacionamento 
entre os dois países. Clovis Tramontina, presidente da empresa familiar 
Tramontina, é o escolhido para receber o Prêmio Personalidade Brasil-
-Alemanha representando o lado brasileiro; Dr. Hermann Scholl, atual 
Presidente de Honra do Grupo Bosch, é a Personalidade Brasil-Alemanha 
pelo lado alemão. Mais informações (www.ahkbrasil.com.br).

C - Transformando Mercados  
No ecossistema de inovação, unicórnios são aquelas startups que valem 
mais de US$ 1 bilhão. No Brasil, foram poucas que já conseguiram atingir 
este nível, exemplos como 99, PagSeguro e, recentemente, a Nubank. 
No mercado especula-se quem será o próximo unicórnio brasileiro e 
existe o debate para entender o porquê do Brasil não conseguir ser 
um grande celeiro de startups valiosas. Com o objetivo de elencar as 
empresas com o maior potencial de mudar mercados tradicionais, surgiu 
a Corrida de Unicórnios, o maior desafi o de startups do País. Os parti-
cipantes passarão por avaliações e bancas de pitches comandadas por 
executivos, especialistas e investidores. As que chegarem às semifi nais 
já terão benefícios. Saiba mais em: (http://corridadeunicornios.com.br/)

D - Nissan Kicks
As vendas da Nissan na América Latina cresceram 14,3% no ano fi scal 
2017, levando a marca a um recorde de volume e de participação de 

mercado. A Nissan comercializou um total de 207 mil unidades na 
América Latina no período de 12 meses encerrado em 31 de março, o 
maior volume desde que a empresa iniciou suas operações na região, em 
2014. A participação de mercado subiu para 4,7%. No Brasil, as vendas 
aumentaram 26%, quando comparadas com o ano fi scal anterior. O Nissan 
Kicks, lançado há apenas dois anos, já representa 46% das vendas da 
marca no país. O crossover foi o carro mais vendido do seu segmento 
em março, com 19% de participação de mercado, atingindo também a 
9ª posição entre todos os modelos vendidos no país.

E - Estágio na Amazom
Em seu programa de estágio para sua unidade em São Paul, a Amazon 
vai contratar estudantes dos cursos de tecnologia, como ciência da com-
putação, análise de sistemas e sistemas de informação; administração; 
marketing; contabilidade; economia; engenharia; matemática; estatística; 
comunicação; jornalismo; publicidade e psicologia. Os estudantes passam 
por um processo de formação e desenvolvimento enquanto trabalham 
na Companhia, sendo expostos a desafi os reais e projetos nas diferen-
tes áreas e ainda receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 1.900,00 reais 
+ benefícios, além do privilégio de atuar na gigante do varejo on-line, 
varejista do ano no World Retail Congress 2017. Inscrições: (www.cia-
deestagios.com.br/amazon).  

F - Mulheres do Agronegócio 
Antecipar tendências, falar sobre futuro e tecnologia e mostrar o 
que, na prática, muitas mulheres já fazem em suas fazendas pelo 
país são algumas das marcas registradas do Congresso Nacional das 
Mulheres do Agronegócio. O evento surpreenderá com cases inéditos 
com foco em Design Innovation, trazendo o que há de mais atual 
em termos de inovação e tecnologia no agronegócio e que pode ser 
aplicado no dia a dia em todos os elos da cadeia. O evento acontece 
nos dias 23 e 24 de outubro, no Transamerica Expo Center, e terá a 
participação do Instituto Europeo di Design, rede internacional de 
alta formação em design e gestão de disciplinas criativas, que será 
responsável pela utilização da metodologia de Design Innovation no 
desenvolvimento dos cases para o agronegócio. Mais informações: 
(www.mulheresdoagro.com.br). 

G - Craze Egg
Nada parece limitar esse inglês, de origens indianas, que está revolu-
cionando o marketing digital e virá ao Brasil nos próximos dias 14 e 15, 
no SP Expo Brasil, para uma participação especial no VTEX Day, maior 

evento do varejo digital da América Latina. Neil Patel foi reconhecido 
como um dos 100 melhores empresários com menos de 30 anos pelo 
Presidente Obama e um dos 100 melhores abaixo dos 35 anos pelas 
Nações Unidas. Wall Street Journal o chama de infl uenciador top na 
web e a Forbes diz que ele está entre os 10 melhores profi ssionais de 
marketing no mundo. No VTEX DAY, Neil falará sobre o sucesso de suas 
empresas - Crazy Egg, Hello Bar, KISSmetrics e Quick Sprout – e dará 
dicas para o empreendedor digital brasileiro. Mais informações: (https://
vtexday.vtex.com/).

H - Arte e Filosofi a
Olhar para os autores clássicos é fundamental para entendermos o 
processo histórico que trouxe a sociedade para o seu atual momento, 
também é importante entender suas análises para estudarmos os 
fenômenos sociais que estão impactando as relações modernas. A 
Escola de Sociologia e Política está lançando o curso de extensão 
“Walter Benjamin contra o Estado de Exceção: arte e fi losofi a”, que 
começa no próximo dia 11. Entre os principais temas do pensador 
destacam-se a experiência da modernidade e a crítica da perda da aura; 
a reprodutibilidade técnica; a vida urbana e o advento da cultura do 
consumo; o fenômeno das multidões e o fl âneur; a heterodoxia marxista 
e o messianismo materialista; e a cidade e o mito. Mais informações: 
(https://goo.gl/ziqi6L).

I - Revolução Industrial
A Salesforce, líder mundial em soluções de gestão de relacionamento 
com clientes, realiza no próximo dia 15 seu maior evento na América 
Latina, o Salesforce World Tour. O encontro tem como tema a Quarta 
Revolução Industrial e traz especialistas e grandes líderes para inspirar e 
ajudar os participantes a desenharem a experiência do cliente do futuro 
com o uso da Tecnologia. Os participantes vão acompanhar dezenas de 
atividades entre sessões, palestras e demonstrações sobre inovação, 
IA, automação de vendas, marketing digital, atendimento ao cliente e 
comércio eletrônico. Também, casos de sucesso de companhias brasi-
leiras e multinacionais, demonstrados pelos profi ssionais das próprias 
empresas e organizações. Acontece no WTC Golden Hall (Av. das Nações 
Unidas, 12.551), das 8h às 18h30. A participação no evento é gratuita 
(www.salesforce.com.br).

J - Processo de Trainee 
O Instituto Aquila, consultoria de gestão que reúne mais de 400 pro-
fi ssionais e atua em 16 países, está selecionando 40 jovens de alto 
potencial para o programa Primeiro Voo. Os candidatos às vagas de 
trainee participarão de aprendizados em estatística, contabilidade, 
comunicação e informática, além de cursos. Terão oportunidade de 
serem avaliados em campo, atuando em projetos reais e vivenciando o 
cotidiano da consultoria. Serão selecionados estudantes do penúltimo 
e do último ano da graduação, ou com até dois anos de formados. Os 
cursos preferenciais são Administração, Economia, Ciências Contábeis 
e Comércio Exterior, além das Engenharias e de áreas ligadas a TI. 
Inscrições: (http://primeirovoo.institutoaquila.com). 

A - Circuito de Tecnologia 
O mercado de TI é altamente dinâmico, de modo que é essencial se inteirar 

mercado. A Nissan comercializou um total de 207 mil unidades na 
América Latina no período de 12 meses encerrado em 31 de março, o 
maior volume desde que a empresa iniciou suas operações na região em

Os estrangeiros investiram 
menos em títulos públicos brasi-
leiros em março, de acordo com 
o Relatório Mensal da Dívida 
Pública Federal, divulgado na 
sexta-feira (27) pela Secretaria 
do Tesouro Nacional, do Minis-
tério da Fazenda. O relatório 
mostrou que a participação 
dos investidores não-residentes 
passou de 12,39% em fevereiro 
para 11,84% em março. Em 
valores nominais, esse inves-
timento passou de R$ 428,32 
bilhões em fevereiro para R$ 
415,17 bilhões em março.

A participação dos estran-
geiros já foi maior. De acordo 
com o Tesouro, em 2014, a 
participação deles era 18,6%; 
em 2015, subiu para 18,8%; 
em 2016, caiu para 14,3% e, 
em 2017, fechou em 12,1%. Na 
avaliação da coordenadora de 
Operações da Dívida Pública 
do Tesouro Nacional, Márcia 
Tapajós, as quedas que ocorrem 
mês a mês são marginais, “mas 
elas vêm ocorrendo sucessiva-
mente”, disse.

Segundo Márcia, as quedas na 

Piñera diz que visita ao Brasil foi “frutífera”; Temer destaca 

proposta de acordo de livre comércio com o Chile.

Temer classifi cou o acordo de “ambicioso” e disse que a visita 
de Piñera resultou em avanços na vertente econômica.

Acolhemos a proposta do presidente Piñera de negociar 
um novo e ambicioso acordo de livre comércio. Não se trata mais 
de eliminar barreiras tarifárias, já estamos em outro patamar. 
Agora, nosso objetivo é superar barreiras regulatórias às trocas 
entre o Brasil e o Chile”, afi rmou Temer. Ele acrescentou que os 
dois conversaram também sobre uma integração maior entre o 
Mercosul e a Aliança do Pacífi co e sobre a integração física na 
América do Sul.

Piñera disse que, desde a independência, o Chile tem uma 
relação privilegiada com o Brasil e que não há fronteiras físicas 
e comerciais entre os dois países. Ele destacou que, apesar de 
curta, a visita ao Brasil foi muito frutífera, com o início das ne-
gociações para fi rmar um acordo de livre comércio entre os dois 
países. “Algo que sempre desejamos e agora vamos transformar 
em realidade”, declarou Piñera.
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O mês de abril terminou de forma muito positiva para nós 
do CRCSP. Completamos, no dia 17 de abril, os primeiros 100 
dias da gestão 2018-2019, com muito trabalho, mas muitas 
conquistas pela profissão.  

Mantendo nossa proposta de uma gestão transparente e 
responsável, realizamos o levantamento das ações 
desenvolvidas neste período e publicamos o Relatório 100 
Dias de Gestão CRCSP, que pode ser conferido na íntegra no 
nosso portal (www.crcsp.org.br). Nele, mostramos as ações e 
projetos da atual gestão do CRCSP, que já foram postos em 
prática, entre os quais, destacamos: 

CRCSP Mais Você: campanha para valorizar a profissão, 
que inclui a Solenidade de Reconhecimento ao Registro 
Profissional e o Plantão IR do CRCSP, destacando a 
importância do profissional da contabilidade na sociedade; 

Momento CRCSP: reunião trimestral do Conselho Diretor 
com os funcionários, para alinhar projetos. 

Tudo em Dia: oferece aos profissionais com débitos 
condições facilitadas para regularizarem sua situação. 

Descentralização de atividades: já foram realizadas 129 
atividades de EPC, em diversas cidades do Estado. 

Atuação conjunta: ampliação da representatividade da 
classe contábil em entidades e órgãos afins à Contabilidade; 

Parcerias com instituições de ensino: profissionais 
registrados têm descontos na graduação e pós-graduação. 

Combate à Concorrência Desleal: operações especiais 
de fiscalização nas regiões de Bauru e Jundiaí. 

Treinamentos: programas de capacitação para 
conselheiros, delegados e palestrantes e a liberação de 
recursos para realização de treinamentos para funcionários. 

Agendamento e agilidade para o profissional: 
atendimento na sede em, no máximo 30 minutos. 

Sustentabilidade das finanças: assinaturas e 
renovações de contratos com reajuste zero. 

Em pouco mais de três meses, buscamos cumprir o 
compromisso assumido de trabalhar pela valorização e defesa 
das prerrogativas da profissão. Ao divulgar nossas ações, 
mantemos o diálogo aberto com aqueles que são nossa única 
razão de ser: os profissionais da contabilidade.  

COMPLETAMOS 100 DIAS DE MUITO TRABALHO 
PELA PROFISSÃO CONTÁBIL 

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo 
Presidente: Marcia Ruiz Alcazar – Gestão 2018-2019 
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909 
Telefone: 11 3824.5400 - www.crcsp.org.br 
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br 

Proposta de acordo de livre 
comércio com Chile é ambiciosa
Após reunião, na sexta-feira (27), com o presidente do Chile, Sebastián Piñera, o presidente Temer disse 
que os dois conversaram sobre a proposta de Piñera de fi rmar um acordo de livre comércio com o Brasil

O presidente chileno ressaltou o volume de investimentos 
chilenos no Brasil, que passa atualmente de US$ 30 bilhões, e 
reiterou os esforços para ampliar a parceria no combate a ataques 
cibernéticos e ao narcotráfi co. Durante a visita do presidente 
chileno ao Brasil, os dois países assinaram um acordo de contra-
tação pública e um protocolo de investimentos em instituições 
fi nanceiras entre a Brasil e Chile.

Os presidentes também trataram de projetos de infraestru-
tura e de cooperação nas áreas de defesa, ciência e tecnologia, 
cultura e assuntos antárticos, entre outros temas multilaterais 
e regionais. Logo após a declaração à imprensa, no Palácio do 
Planalto, Temer e Piñera participaram de um almoço no Itamaraty 
onde brindaram e reforçaram as declarações de parceria (ABr).

Estrangeiros 
investiram menos em 

títulos do Tesouro

participação desses investido-
res está relacionada às quedas 
da Selic, taxa básica de juros da 
economia, que atualmente está 
no menor patamar histórico, em 
6,5% ao ano. Isso reduz também 
grande parte dos juros pagos 
pelo Tesouro aos investidores, 
tornando o negócio menos 
atrativo. 

“O diferencial de juros para 
outros [países] emergentes 
passa a não ser tão expressivo, 
então eles optam por procu-
rar investimentos em outros 
mercados”, explicou. Apesar 
da queda dos investimentos 
estrangeiros, Márcia disse que 
a situação não é preocupante. 
“Até porque nossa estrutura de 
detentores é bem distribuída, 
não tem concentração especi-
fi ca em um segmento” (ABr).
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O desemprego em 2018: 
saindo do fundo do poço

Os resultados divulgados 

sobre admissões e 

demissões realizadas no 

Brasil no ano de 2017 

revelam o fechamento de 

21 mil postos de trabalho 

com carteira assinada

Considerando-se que, 
em 2015 e 2016, foram 
fechados quase 2,9 

milhões de empregos (1,33 e 
1,53 milhão respectivamente), 
os dados do último ano indicam 
estabilidade no patamar 
alcançado pelo emprego 
formal, o que mostra que o 
mercado de trabalho chegou 
ao fundo do poço. Sair é uma 
outra história! No ano de 2017, 
o comércio teve saldo positivo 
de 40 mil postos de trabalho e 
a agropecuária e os serviços, de 
37 mil cada um. Por outro lado, 
a construção civil eliminou 104 
mil empregos e a indústria da 
transformação, outros 20 mil.

Contudo ,  quando  se 
considera o ajuste sazonal 
para a observação da variação 
do emprego formal registrado 
em dezembro de 2017 em 
relação ao mês anterior, o 
comportamento de todos 
os setores se mostra mais 
favorável,  com especial 
destaque para a construção 
civil e os serviços.

Essas informações negativas 
sobre o emprego se alinham 
com a expectativa de baixo 
crescimento econômico em 
2017, depois de mais de dois 
anos de gravíssima recessão e 
do acúmulo de 13 milhões de 
desempregados no mercado 
de trabalho.

A divulgação dos dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua, 
realizada pelo IBGE, mostra 
que o desemprego cresceu, 
passando de 11,5%, em 2016, 
para 12,7%, em 2017. Mais 
importante, houve redução 
de cerca de 1 milhão de 
postos com carteira assinada 
no ano, aumento de 5,5% do 
assalariamento sem carteira 
e de 0,7%, dos trabalhadores 
“por conta própria”. Também 
a PED - Pesquisa de Emprego 
e Desemprego, registrou 
elevação do desemprego e 
da contratação informal – 
autônomos e assalariados 
sem carteira - e diminuição 
dos rendimentos do trabalho 
e da contratação formal 
na maior parte das regiões 
metropolitanas onde ocorre o 
levantamento.

O cenário prospectivo para 
2018 aponta para um resultado 
posit ivo em termos de 
geração de postos de trabalho 
com carteira assinada e a 
possibilidade de uma redução 
do desemprego, a depender, 
de um lado, da intensidade 
do aumento da procura por 
emprego daqueles que saíram 
do mercado de trabalho e, de 
outro lado, do ritmo de criação 
de postos de trabalho. Esses 
resultados serão fruto de um 
crescimento econômico, que 
poderá ser superior a 2%. 

O fundo do poço da 
economia, mesmo com o PIB 

trimestral em desaceleração 
nos três primeiros trimestres 
de 2017, abre espaço para uma 
retomada que virá animada pela 
queda da taxa de juros; pela 
alta ociosidade da capacidade 
produtiva já instalada, o que 
permite aumentar a produção 
sem investimentos; e pelo ciclo 
eleitoral, que deve aumentar as 
inversões em obras públicas, 
entre outros fatores. Mas 
há inúmeras incertezas que 
ainda devem ser consideradas, 
conforme indica o Boletim de 
Conjuntura do Dieese (www.
dieese.org.br).

Os dados divulgados pelo 
Ministério do Trabalho também 
evidenciam a aplicação das 
novas regras de contratação 
para trabalho intermitente (2,9 
mil admissões em dezembro) e 
contrato de trabalho em tempo 
parcial (2,3 mil admissões em 
dezembro). Apesar de baixos, 
é possível que esses números 
estejam iniciando uma série 
que poderá crescer ao longo 
de 2018, na medida em que 
aumentar a segurança jurídica 
em relação às mudanças 
promovidas pela Lei 13.457. 

Caso  i s so  ocor ra ,  a 
tendência será a redução do 
emprego seguro, em função 
da ampliação de postos de 
trabalho que, apesar de 
formais, caracterizam-se pela 
precariedade; bem como 
a utilização de contratos 
intermitentes ou em tempo 
parcial para que postos de 
trabalho informais sejam 
transformados em empregos 
legais.  A crise polít ica 
adiciona ingredientes de 
difícil mensuração sobre 
a dinâmica econômica e o 
mercado de trabalho. Tudo 
indica que 2018 será um ano 
de alta complexidade para 
a luta sindical e social e de 
difícil compreensão sobre a 
conjuntura política, econômica 
e social.

Entretanto, sabe-se que 
as negociações coletivas de 
trabalho a serem realizadas 
neste ano ocorrerão em um 
contexto de baixa inflação 
- o que poderá ter refl exos 
positivos sobre as conquistas 
relativas à reposição de 
perdas salariais e obtenção 
de aumentos reais  - e abrir 
espaço para a negociação de 
outros temas fundamentais 
para os trabalhadores.

As campanhas de data-
base - momento de renovação 
dos contratos coletivos 
de trabalho das diversas 
categorias profissionais - 
são um espaço privilegiado 
para o enfrentamento das 
medidas introduzidas pela 
reforma trabalhista, dado que 
propiciam condições para a 
luta pela inclusão, nos acordos 
e convenções coletivas de 
trabalho, de garantias  que 
protejam os trabalhadores da 
precarização dos contratos, da 
fl exibilização da jornada  e de 
seus impactos negativos sobre 
salários, benefícios e condições 
de trabalho.  

(*) - É sociólogo, diretor técnico do 
DIEESE, membro do CDES – Consel-
ho de Desenvolvimento Econômico e 
Social e do Grupo Reindustrialização.

Clemente Ganz Lúcio (*)

Jungmann confi rma 
que algumas UPPs 
serão extintas

O ministro da Segurança Pública, 
Raul Jungmann, confi rmou na sex-
ta-feira (27) que algumas Unidades 
de Polícia Pacifi cadora (UPPs) do 
Rio de Janeiro serão extintas. Não 
foram informadas quantas serão 
atingidas pela medida. A região 
metropolitana do Rio conta com 38 
UPPs. Ele defendeu a reavaliação e 
extinção de algumas UPPs. 

“Houve uma expansão maior do 
que as pernas do estado poderiam 
manter com os recursos que se 
tinha. Isso degradou uma grande 
parte das UPPs. Em segundo lu-
gar, as UPPs eram a ponta de um 
projeto onde você teria a polícia 
pacifi cadora, mas o estado deveria 
entrar com saúde, educação, etc. 
O que também não entrou”, disse.

Parte das UPPs não cumpre mais 
a função para a qual foi concebi-
da. “Então, o que fazer? Reduzir, 
melhorar aquelas que estão em 
condições de ser efetivamente me-
lhoradas, trazer mais policiamento 
para as ruas e colocar grupamentos 
ou destacamentos que vão perma-
necer dentro da comunidade”, dis-
se. Para o ministro, se essas UPPs 
não tinham capacidade de exercer 
suas funções é melhor reaproveitar 
os policiais no patrulhamento geral 
das ruas da cidade. 

Segundo ele, as UPPs que es-
tão funcionando bem devem ser 
mantidas.

As UPPs foram criadas em 2008 e 
logo se tornaram a principal política 
de segurança pública do estado 
do Rio. A proposta era implantar 
policiamento comunitário nas 
áreas controladas por quadrilhas 
armadas. A última UPP, na Vila 
Kennedy, foi implantada em 2014 
(ABr).

Operadoras de planos 
de saúde terão selo 
de qualidade

A Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) quer 
fortalecer a assistência básica 
da saúde no país. Com essa 
proposta, a agência lançou, 
na quinta-feira (26), no Rio 
de Janeiro, projeto que deve 
ser implantado, ainda neste 
ano, pelos planos privados. 
A proposta prevê a adesão 
voluntária e a meta é conceder, 
por  meio de ent idades 
independentes, um selo de 
qualidade às operadoras para 
facilitar o acesso a diferentes 
plataformas de saúde.

O diretor de Desenvolvimento 
Setorial da ANS, Rodrigo 
Aguiar, explica os benefícios 
que a prática poderá trazer 
tanto para as operadoras 
quanto para os usuários desses 
planos. O objetivo do selo, 
além de reorganizar critérios 
da atenção básica em saúde, 
é remodelar a remuneração 
de prestadores e focar no 
cuidado com o paciente, como 
destaca Rodrigo Aguiar. Entre 
as doenças que poderão ser 
tratadas no programa de 
atenção primária à saúde 
estão as cardiovasculares, 
respiratórias, diabetes, câncer, 
depressão, demência, além de 
doenças bucais como a cárie 
(ABr).

A Comissão de Viação e 
Transportes da Câmara aprovou 
na última quarta-feira (25) 
proposta que altera o Código 
de Trânsito Brasileiro para 
tornar obrigatória a iluminação 
de faixas de pedestres. Pelo 
texto, os locais destinados à 
travessia de pedestres deverão 
ser sinalizados com faixas 
pintadas ao longo da via e 
também iluminadas de acordo 
com critérios defi nidos pelo 
Contran.

Autor da proposta, o deputado 
Antonio Carlos Mendes Thame 
(PV-SP) se baseou no projeto 
“Travessia de Pedestres 
Iluminada”, desenvolvido pela 
Companhia de Engenharia de 
Tráfego de São Paulo (CET). O 
projeto foi implantado em julho 
1996, em frente ao Terminal 
Rodoviário do Tietê, onde 
um ano antes ocorreram 27 
atropelamentos, dos quais 56% 

A Comissão de Relações 
Exteriores do Senado aprovou 
na última quinta-feira (26) 
o acordo assinado em 2015 
entre Brasil e Estados Unidos 
na área da Previdência Social. 
O texto segue para a análise 
do Plenário. Como lembrou o 
relator, senador Jorge Viana 
(PT-AC), dados de 2014 dos 
consulados brasileiros nos 
EUA indicam que pelo menos 

1, 2 milhão de brasileiros 
morem naquele país, mas 
acredita-se que esse número 
“deve ser ainda maior, por 
causa do tamanho dos Estados 
Unidos e do espraiamento de 
brasileiros por todo aquele 
território”.

“O acordo benefi cia não só a 
grande comunidade brasileira 
naquele país, mas também traz 
ganhos econômicos para as 
empresas de nosso país que 
atuam por lá, porque evita 
a dupla contribuição para 
os sistemas previdenciários. 
Indica também que os dois 
governos possuem interesse 
na integração de suas 
comunidades expatriadas, e 
abre portas para mais comércio 

Senador Jorge Viana (PT-AC), relator da proposta.
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Recentemente, os senado-
res aprovaram a proibi-
ção de cortes de recursos 

do Fundo Nacional de Seguran-
ça e do Fundo Penitenciário 
e a instalação obrigatória de 
bloqueadores de celulares em 
presídios. Mas a fi la de projetos 
relativos aos temas segurança 
pública, execução penal e sis-
tema penitenciário está longe 
de se esgotar. Nas próximas 
semanas os senadores votarão 
projetos como o que cria o Siste-
ma Único de Segurança Pública 
(Susp) e a Política Nacional de 
Segurança Pública e Defesa 
Social (PNSPDS).

De autoria do Poder Execu-
tivo, a proposta tramitou na 
Câmara onde foi aprovada na 
forma do substitutivo do relator, 
o deputado federal Alberto Fra-
ga (DEM-DF). Agora, ela está na 
Comissão de Constituição e Jus-
tiça do Senado, com o senador 
Antonio Anastasia (PSDB-MG) 
como relator. O entendimento 
para votação da proposta é fruto 
de parceria entre os presidentes 

A fi la de projetos relativos aos temas segurança pública, 

execução penal e sistema penitenciário está longe de se esgotar.

A obrigação de o preso res-
sarcir o Estado das despesas 
com a sua manutenção vai ser 
debatida em audiência pública 
na Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado. O requeri-
mento, aprovado na quarta-feira 
(25), é de autoria do senador 
Ronaldo Caiado (DEM-GO), re-
lator do projeto que altera a Lei 
de Execução Penal. O senador 
Waldemir Moka (PMDB-MS), 
autor do projeto, comentou na 
reunião deliberativa que o siste-
ma carcerário tem um custo de 
R$ 3 mil por preso. Segundo ele, 
esse valor é maior do que aquilo 
que se gasta com um aluno do 
ensino médio.

“Nas penitenciárias há ho-
mens e mulheres em condição 
de trabalho vivendo na ocio-
sidade. Quem paga por isso é 
o contribuinte, é a sociedade. 
Deve haver uma forma de 
transformar essa ociosidade em 
algum tipo de trabalho, até para 
não deixar os presos expostos 
a outros presos que lideram 
facções e acabam aliciando os 
encarcerados”, disse.

Com data ainda não divulga-
da, audiência pública terá como 
convidados representantes do 

Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO).
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Sistema Único de Segurança 
Pública será votado pelo Senado
Propostas legislativas ligadas ao tema da segurança pública ganharam prioridade no Senado desde o 
início dos trabalhos legislativos de 2018

dotação de recursos humanos, 
diagnóstico dos problemas a 
serem enfrentados, excelência 
técnica, avaliação continuada 
dos resultados e garantia da 
regularidade orçamentária para 
execução de planos e progra-
mas de segurança pública. O 
projeto também determina que 
será considerada de natureza 
policial a atividade exercida 
pelos agentes penitenciários.

Para o senador Paulo Paim 
(PT-RS), as diversas institui-
ções e entes envolvidos no Susp 
terão de deixar de lado egos e 
vaidades para que consigam 
uma integração eficaz que 
coloque em primeiro plano a 
segurança da população bra-
sileira. “É um pleito antigo da 
sociedade de ter um sistema 
único de segurança pública, de 
forma que a polícia civil e a polí-
cia militar, independentemente 
da instância, possam trabalhar 
juntas, trocando informações 
e combatendo a violência, que 
cada vez aumenta mais nesse 
país”, disse Paim (Ag.Senado).

do Senado, Eunício Oliveira, e 
da Câmara, Rodrigo Maia.

O projeto institui o Susp e cria 
a PNSPDS, “com a fi nalidade de 
preservação da ordem pública 
e da incolumidade das pessoas 
e do patrimônio, por meio de 
atuação conjunta, coordena-
da, sistêmica e integrada dos 
órgãos de segurança pública 
e defesa social da União, dos 

Estados e dos Municípios, em 
articulação com a sociedade”. 

As estratégias da PNSPDS 
deverão garantir integração, 
coordenação e cooperação 
federativa, interoperabilidade, 
liderança situacional, moderni-
zação da gestão das instituições 
de segurança pública, valori-
zação e proteção dos profi s-
sionais, complementaridade, 

Acordo na área da Previdência 
Social entre Brasil e EUA

entre EUA e Brasil”, acrescentou 
o senador.

Como informa o relatório, 
o acordo, em linhas gerais, 
estende aos trabalhadores 
brasileiros e norte-americanos o 
acesso ao sistema previdenciário 
local, caso estejam vivendo 
na outra parte. Visa corrigir 
uma “injustiça fl agrante”, no 
entender do senador Jorge 
Viana, que é “a pura e simples 
perda dos recursos investidos em 
um dos sistemas e o acréscimo, 
em anos, do tempo mínimo 

de contribuição necessário à 
obtenção da aposentadoria”.

O acordo permite que os 
trabalhadores que contribuíram 
para os dois sistemas somem 
os períodos de contribuição, 
com o fi m de atingir o tempo 
mínimo necessário à obtenção 
de aposentadorias e outros 
benefícios. Cada sistema pagará 
ao benefi ciário o montante em 
sua própria moeda equivalente 
ao período da contribuição 
efetuado no respectivo país(Ag.
Senado).

Em debate a obrigação de o 
preso ressarcir o Estado

Ministério da Segurança Públi-
ca, do Departamento Peniten-
ciário, do Conselho Nacional de 
Justiça, da OABrasil, do Minis-
tério Público do Trabalho e do 
Conselho Nacional do Ministé-
rio Público. Caiado deu parecer 
favorável ao projeto. Para ele, 
a medida se mostra acertada 
e necessária, pois se trata de 
hipótese em que foi praticado 
um ato ilícito (crime cometido 
pelo condenado), conduta que 
gera despesas posteriores em 
desfavor do erário (gastos com 
o encarceramento).

“O art. 37 da Constituição 
Federal informa que todos os 
prejuízos causados ao erário 
devem ser ressarcidos. O re-
gramento constitucional não é 
claro, nem excepciona qualquer 
situação. A legislação em vigor 
já permite, por exemplo, que a 
Previdência seja ressarcida nos 
casos de ações acidentárias. Da 
mesma forma, o Código Civil 
assegura a qualquer pessoa, e 
ao próprio Estado, a reparação 
dos danos causados pela prática 
de um ato ilícito civil”, analisa 
no relatório (Ag.Senado).

Projeto obriga iluminação 
de faixas de pedestres

à noite. Thame argumenta que 
a faixa de luz canalizada induz 
o pedestre a atravessar na 
faixa e faz com que o motorista 
fi que mais atento às travessias, 
contribuindo para diminuir o 
número de atropelamentos.

O relator no colegiado, 
deputado Jaime Martins 
(Pros-MG), concordou com 
os argumentos de Thame 
e defendeu a aprovação 
do projeto. “A iluminação 
desses locais de travessia é 
avanço inegável em nossa 
legislação de trânsito. Além 
da redução de acidentes e a 
consequente preservação da 
vida, experiências práticas 
mostram diversos benefícios 
da iluminação das faixas 
de pedestres”,  disse. O 
projeto será ainda analisado 
conclusivamente pela Comissão 
de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).
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Ativo Notas 31/12/2017 31/12/2016
Ativo Circulante
Caixa 4 33.029,36 24.361,93
Bancos 4 104.161,68 111.679,65
Aplicações Financeiras 4 25.205.596,65 35.904.769,50
Clientes 5 2.154.369,88 1.905.289,63
Estoques 6 21.295.628,25 22.368.313,81
Adiantamentos  40.196,07 10.616,40
Transações com Partes Relacionadas 7 2.870.159,85 -
Impostos a Recuperar  1.084.926,22 211.203,65
Total do Ativo Circulante  52.788.067,96 60.536.234,57
Ativo Não Circulante
Imobilizado
Imóveis  17.539.634,38 17.539.634,38
Equipamentos e Instalações  13.751.905,78 13.735.781,98
Veículos  737.436,59 757.436,59
Depreciação Acumulada  (17.157.163,08) (17.177.163,08)
Total do Imobilizado  14.871.813,67 14.855.689,87
Total do Ativo Não Circulante  14.871.813,67 14.855.689,87
Total do Ativo  67.659.881,63 75.391.924,44

ALUFER S.A. ESTRUTURAS METÁLICAS
CNPJ/MF n° 50.220.417/0001-38

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2017 (em Reais)

Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração do Fluxo de Caixa

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Notas Explicativas

Roberto Palenga Guido Romolo Giovanni Palenga Marcio Quilez Ferreira Nelson Penteado Junior
Diretor Diretor Diretor Contador CRC 1SP1177899/O-0

Senhores Acionistas: Cumprindo as disposições legais e estatutárias, submetemos à V.Sas., o balanço encerrado em 31 de dezembro de 2017 com todos 
os demonstrativos contábeis e fi nanceiros correspondentes e permanecemos ao seu inteiro dispor para os esclarecimentos que julguem necessários. 
São Paulo, 31 de janeiro de 2018. A DIRETORIA

Nota 1- A Companhia tem por objeto social a fabricação e o fornecimento 
de estruturas metálicas de médio e grande porte sob encomenda. Nota 2- 
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem as disposições contidas 
nas Leis 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09; pronunciamentos técnicos 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, tendo optado 
pela adoção do Pronunciamento Técnico CPC-PME - Contabilidade 
para Pequenas e Médias Empresas e normas do Conselho Federal de 
Contabilidade, que são, em geral, convergentes ou em acordo com as 
normas internacionais (IFRS) emitidas pelo International Accounting 
Standard Board (IASB). Nota 3- Principais práticas contábeis adotadas: 
a) As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais, moeda 
funcional e de apresentação; b) O resultado foi apurado pelo regime de 
competência dos exercícios; c) As disponibilidades estão representadas 
por saldo de caixa e depósitos bancários a vista e aplicações fi nanceiras 
de liquidez imediata; d) As contas a receber são registradas no balanço 
pelo valor nominal dos títulos; e) Os bens do Ativo Imobilizado tiveram 
seus preços corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 1995 e 
foram depreciados a taxas correspondentes a vida útil e a desvalorização 
econômica dos mesmos; f) Os serviços em andamento e os custos diferidos 
foram contabilizados pelo valor de execução e são mencionados na nota 
explicativa n° 10; g) O Imposto de Renda e a Contribuição Social foram 
calculados com base nos lucros tributáveis, de acordo com a legislação 
tributária brasileira, à taxa de 15% de imposto de renda, com adicional de 
10% sobre o excedente a R$ 240.000,00 e 9% de Contribuição Social; h) 
Os demais ativos, passivos circulantes e não circulantes são demonstrados 
por valores conhecidos ou calculáveis, incluídos os encargos e variações 
monetárias incorridas, quando aplicável.
Nota 4- Caixa e Equivalentes a Caixa: 2017 2016
Caixa 33.029,36 24.631,93
Bancos Conta Movimento
Banco Itau S.A. 99.966,31 109.784,16
Banco Santander S.A. 3.947,50 1.881,31
Outras Instituições Financeiras 247,87 14,18
Aplicações Financeiras
Banco Itau S.A. 15.234.316,28 19.812.619,33
Banco Santander S.A. 9.908.841,36 16.032.509,05
Outras Instituições Financeiras 62.439,01 59.641,12

25.342.787,69 36.040.811,08
As Aplicações Financeiras referem-se a títulos de renda fi xa do tipo 
certifi cados de depósito bancário e operações compromissadas bancárias 
ou fundos de investimentos lastreados em título de renda fi xa. Todas com 
liquidez imediata e taxas de juros praticadas de acordo com as de mercado.
Nota 5- Contas a Receber: 2017 2016
Clientes 2.154.369,88 1.905.289,63
(-) Provisão para Créditos de Difícil Liquidação - -

2.154.369,88 1.905.289,63
A Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa não foi constituída, pois 

Passivo Notas 31/12/2017 31/12/2016
Passivo Circulante
Fornecedores 8 740.691,05 490.479,06
Obrigações Fiscais e Trabalhistas 9 457.956,83 1.323.026,35
Transações com Partes Relacionadas 10 4.127.001,68 2.982.311,00
Total do Passivo Circulante  5.325.649,56 4.795.816,41
Passivo Não Circulante
Contas Diferidas
Receitas Diferidas 11 5.119.405,10 5.717.965,10
Custos e Despesas Correspondentes 11 (3.846.577,58) (4.866.781,69)
Total Contas Diferidas  1.272.827,52 851.183,41
Patrimônio Líquido
Capital Realizado 12 10.000.000,00 10.000.000,00
Reserva Legal  2.000.000,00 2.000.000,00
Reserva de Reavaliação  12.997.485,45 12.997.485,45
Reserva de Lucros  36.063.919,10 44.747.439,17
Total do Patrimônio Líquido  61.061.404,55 69.744.924,62

Total do Passivo  67.659.881,63 75.391.924,44

 Notas 31/12/2017 31/12/2016
Receitas Operacionais
Vendas  8.613.077,22 16.070.654,41
Devoluções  (3.200,00) (55.794,30)
Impostos Incidentes  (1.937.345,51) (3.497.862,07)
Receitas Líquidas 13 6.672.531,71 12.516.998,04
Custo Industrial  (16.318.584,73) (23.996.518,32)
Lucro Bruto  (9.646.053,02) (11.479.520,28)
Despesas Operacionais
Departamento Técnico  (564.395,06) (693.334,62)
Despesas de Vendas  (4.949,38) (1.624,68)
Despesas Administrativas  (1.472.013,75) (1.423.740,96)
Outras Despesas Operacionais  (710.940,12) (656.008,88)
Total das Despesas Operacionais  (2.752.298,31) (2.774.709,14)
Movimentação Financeira
Receitas Financeiras  2.423.639,37 4.696.720,73
Despesas Financeiras  (5.231,79) (641.612,90)
Resultado Financeiro Líquido 14 2.418.407,58 4.055.107,83
Lucro Operacional  (9.979.943,75) (10.199.121,59)
Receitas e Despesas Não Operacionais
Despesas Não Operacionais 15 (695.204,11) (6.102.457,89)
Outras Receitas Não Operacionais  1.991.627,79 261.779,88
Resultado Não Operacional  1.296.423,68 (5.840.678,01)
Resultado antes do Imposto de Renda  (8.683.520,07) (16.039.799,60)
Encargos sobre o Lucro
Contribuição Social  - (663.195,11)
Imposto de Renda  - (841.618,97)
Lucro Líquido do Exercício  (8.683.520,07) (17.544.613,68)
Lucro Líquido por Ação  (0,87) (1,75)

Atividades Operacionais 31/12/2017 31/12/2016
Lucro Líquido Consolidado (8.683.520,07) (17.544.613,68)
Lucro Ajustado (8.683.520,07) (17.544.613,68)
Variação do Ativo
Contas a Receber (249.080,25) 1.310.377,93
Impostos a Recuperar (873.722,57) -
Variação dos Estoques 1.072.685,56 2.549.412,75
Demais Ativos (2.899.739,52) 38.426,95
Total (2.949.856,78) 3.898.217,63
Variação do Passivo
Fornecedores 250.211,99 (646.640,07)
Demais Contas a Pagar 279.621,16 2.903.455,15
Total 529.833,15 2.256.815,08
Geração de Caixa Antes das
  Atividades Financeiras (11.103.543,70) (11.389.580,97)
Variação de Resultados Diferidos 421.644,11 4.390.124,51
Geração Operacional de Caixa (10.681.899,59) (6.999.456,46)
Atividades de Investimento
Investimento no Imobilizado (16.123,80) (430.900,00)
Caixa Utilizado no Investimento (16.123,80) (430.900,00)
Variação do Capital Circulante Líquido (10.698.023,39) (7.430.356,46)
Variação do Caixa e Equivalente (10.698.023,39) (7.430.356,46)
Saldo Inicial 36.040.811,08 43.471.167,54
Saldo Final 25.342.787,69 36.040.811,08

Capital Reserva Reserva Reserva Resultado Patrimônio
Descrição Social Legal de Lucros de Reavaliação do Exercício Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2015 10.000.000,00 2.000.000,00 62.292.052,85 12.997.485,45 - 87.289.538,30
Prejuízo do Exercício     (17.544.613,68) (17.544.613,68)
Destinação Proposta:      -
- Reserva de Lucros   (17.544.613,68)  17.544.613,68 -
Saldos em 31 de dezembro de 2016 10.000.000,00 2.000.000,00 44.747.439,17 12.997.485,45 - 69.744.924,62
Lucro do Exercício     (8.683.520,07) (8.683.520,07)
Prejuízo do Exercício      -
Destinação Proposta:      -
- Reserva de Lucros   (8.683.520,07)  8.683.520,07 -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 10.000.000,00 2.000.000,00 36.063.919,10 12.997.485,45 - 61.061.404,55

todos os títulos ainda são considerados recebíveis.
Nota 6- Estoques: 2017 2016
  Matéria-Prima 9.052.611,85 9.495.394,47
  Material de Embalagem 171.195,02 173.773,65
  Material de Revenda 252.580,78 820.610,90
  Outros Materiais 572.631,52 631.925,71
  Produtos em Processo - -
  Produtos Acabados 11.246.609,08 11.246.609,08
 21.295.628,25 22.368.313,81
Nota 7- Transações com Partes Relacionadas: 2017 2016
Mútuo com Alufer S.A. Construções 2.870.159,85 -
 2.870.159,85 -
O mútuo com as empresas coligadas não são atualizados e não tem prazo 
de vencimento. Nota 8- Fornecedores: 2017 2016
Liebherr Werk Ehingen GMBH 326.543,95 326.543,95
Nacional Aços Industriais Ltda 39.347,80 -
Benafer S.A. Comércio Industria 54.600,74
Nova CS Informática Ltda 50.570,00 -
Sherwin-Willians do Brasil
  Industria e Comércio Ltda 56.861,89
Outros 212.766,67 163.935,11
 740.691,05 490.479,06
Nota 9- Obrigações Fiscais e Trabalhistas:
Trabalhistas 2017 2016
  Salários e Ordenados 217.117,56 405.364,31
  INSS a Recolher 97.154,85 173.822,02
  FGTS a Depositar 54.017,86 105.966,31
  Outras Obrigações Trabalhistas 31.615,50 192.003,50
 399.905,77 877.156,14
Fiscais 2017 2016
  IRPJ e CSLL a Recolher - 421.147,31
  ICMS a Recolher 27.281,86 11.133,87
  Cofi ns a Recolher 20.767,98 5.442,00
  PIS a Recolher 3.573,29 1.179,10
  Outras Obrigações Fiscais 6.427,93 6.967,93
 58.051,06 445.870,21
 457.956,83 1.323.026,35
Nota 10- Transações com Partes Relacionadas: 2017 2016
  Mútuo com Alufer S.A. Construções - 1.828.032,41
  Mútuo com Alufer S.A. Aço Estrutural 4.127.001,69 1.154.278,59
 4.127.001,69 2.982.311,00
O mútuo com as empresas coligadas não são atualizados e não têm 
prazo de vencimento. Nota 11- Contas Diferidas: A utilização do grupo 
de contas denominado Contas Diferidas permite demonstrar o real efeito 
dos valores no tempo. Pelas características operacionais da Companhia, 
o simples lançamento pelo regime de competência dos valores recebidos 
ou custos incorridos distanciaria o faturamento de determinada obra de 
seu custo efetivamente aplicado, causando distorções na real apuração 
do resultado. Diferindo os recebimentos de adiantamentos de clientes e os 

custos incorridos para confrontar ambos no real momento de faturamento
corrige-se esta distorção.  2017 2016
Receitas Diferidas 5.119.405,10 5.717.965,10
Custos e Despesas Correspondentes (3.846.577,58) (4.866.781,69)
 1.272.827,52 851.183,41
Nota 12- O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado é de R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais) e está dividido em 10.000.000 (dez
milhões) de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, assim
distribuídas: Ações
 2017 2016
Siro Palenga S.A. Administração de Bens 9.600.000 9.600.000
Roberto Palenga 200.000 200.000
Guido Romolo Giovanni Palenga 200.000 200.000
 10.000.000 10.000.000
Nota 13- Receitas Líquidas: 2017 2016
  Venda de Estruturas Metálicas 8.612.621,27 16.065.316,91
  Venda de Sucatas 455,95 5.337,50
  Impostos sobre Vendas e Devoluções (1.940.545,51) (3.553.656,37)
 6.672.531,71 12.516.998,04
Nota 14- Resultado Financeiro Líquido: 2017 2016
Receitas Financeiras
Aplicações Financeiras 2.387.626,49 4.676.471,91
Juros e Outras Receitas Financeiras 36.012,88 20.248,82
Despesas Financeiras
Juros e Encargos Bancários (5.231,79) (4.510,81)
Autuações Fiscais - (637.102,09)
 2.418.407,58 4.055.107,83
Nota 15- As Despesas não Operacionais correspondem a baixa do 
custo incorrido sobre determinada obra contratada que após fabricada 
foi cancelada pelo cliente. Devido a particularidade do projeto não houve
possibilidade de recuperação de nenhuma parte do material utilizado.

Os Millennials 
e o Novo 
Marketing

Daniel Domeneghetti (*)

Os aspectos 

comportamentais e as 

expectativas da Geração 

Y são bastante diferentes. 

Mais do que a população 
da Suíça, a Geração Y 
brasileira é representada 

atualmente por um grupo de 8,3 
milhões de consumidores, se-
gundo dados do Serasa Experian 
com o Geofusion. Os millennialis, 
nascidos entre 1980 a 1994, são 
considerados a maior unidade 
consumidora do País e criadora 
de tendências para muitos outros 
setores, visto que os seus hábitos 
de consumo são diferentes das 
gerações anteriores. 

Se as práticas consumistas dos 
babies boomers e das gerações 
anteriores eram infl uenciadas 
pela TV e rádio, meios passivos 
e unidirecionais que não permi-
tiam contestação ou comparação 
de informações, a Geração Y e 
seus posteriores , por sua vez, 
cresceram (e crescem) em meio 
à multiplicidade da internet, dos 
celulares e, principalmente, das 
redes sociais.

Empoderados, a maneira pela 
qual estes consumidores adqui-
rem e compartilham opiniões 
e mensagens sobre marcas e 
produtos redefi niu as relações 
entre empresa e cliente. Isso 
sendo sentido até mesmo pela 
era posterior à Y. Como exemplo 
pode-se citar sites de comparação 
de produtos como o Buscapé; 
site de reclamação como o Re-
clame Aqui; comunidades de 
clientes e ex-cliente; páginas de 
rankeamento, além das próprias 
interações que acontecem nas 
redes sociais.

É justamente neste choque 
geracional que os profi ssionais de 
marketing e de vendas precisam 
rever seus conceitos mercadoló-
gicos e, mais do que isso, se veem 
forçado a reaprender tudo o que 
sabem até agora se quiserem 
manter suas receitas em alta e 
suas marcas relevantes. Hoje os 
canais de comunicação são ativos, 
multidirecionais e interativos, e 
reforçam a característica imedia-
tista, pragmática e multifacetada 
dos millennials. A multitude de 
meios mencionada também tem 
contribuído para a redefi nição do 
papel do Marketing, em especial 
das esferas de relacionamento e 
comunicação.

A emergência de novos canais 
de relacionamento e comunica-
ção digital para as marcas, tais 
como Youtube, Twitter, Facebook 
e blogs, contribuem para a frag-
mentação da audiência e também 
para a necessidade de adequação 
da mensagem. Adicionalmente, 
alguns estudos apontam que o 
formato tradicional de mensa-
gens publicitárias tem efi cácia 
reduzida junto à essa geração.

Nesse contexto, anunciantes 
têm tentado desenvolver novos 
formatos para capturar a atenção 
da Geração Y. Como os millennials 
possuem maior nível de escola-
ridade e formação, bem como 
maior fl exibilidade de conceitos 
e menor nível de preconceitos, 
as empresas criam estratégias 
praticamente customizáveis. 
Ações pasteurizadas dão lugar 
ao marketing de guerrilha, ma-
rketing experiencial, campanhas 
e avatares em redes sociais e 
marketing de causas. 

Afi nal, a Geração Y apresen-
ta expectativas referente às 
questões de responsabilidade 
social corporativa, ambiental 
e trabalhista mais próximas ao 
comportamento de membros de 
uma ONG do que de qualquer 
outro grupo. No entanto, cremos 
que os impactos sobre o consumo 
serão ainda mais signifi cantes, 
basicamente por duas razões. 
De um lado, comparativamente 
às gerações anteriores, os as-
pectos comportamentais e as 
expectativas da Geração Y são 
bastante diferentes. De outro 
lado, a variedade de novas mídias 
é um componente essencial que 
redefi ne o papel do Marketing.

Essa geração tem mostrado 
aversão e resistência aos forma-
tos tradicionais de comunicação 
e relacionamento unidirecionais 
e impostos pelas empresas. Dessa 
forma, profi ssionais de marketing 
e vendas devem ser capazes de 
experimentar como formatos 
não tradicionais de marketing, 
principalmente os interativos e 
colaborativos, podem alcançar 
esses jovens.

(*) - É especialista em Estratégia 
Corporativa, Top Management 
Consulting e Gestão de Ativos 

Intangíveis e CEO da DOM Strategy 
Partners, consultoria 100% nacional 

focada em maximizar geração 
e proteção de valor real para as 

empresas.

Relatório da Administração
Aos
Administradores e Acionista da
PPP Habitacional SP Lote 1 S.A.
São Paulo - SP
A Administração da PPP Habitacional SP Lote 1 S.A., cumprindo as determinações
legais e estatutárias, submete à apreciação da Acionista o Balanço Patrimonial, as
Demonstrações de Resultado, das Mutações Patrimoniais e da Demonstração dos
Fluxos de Caixa relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.
A PPP Habitacional SP Lote 1 S.A. foi constituída em 26 de janeiro de 2015, com sede

Balanço patrimonial 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Valores expressos em milhares de reais)

em São Paulo, e tem como objeto social, único e exclusivo, executar o objeto previsto no
Contrato SH Nº 001/2015, firmado com o Governo do Estado de São Paulo, por
intermédio da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, em decorrência da
concorrência Internacional nº 001/2014.
Agradecemos à acionista pela confiança depositada no corpo executivo da empresa,
aos colaboradores pelo empenho e dedicação demonstrados no curso deste ano, ao
nosso seleto cliente pela preferência aos nossos produtos e serviços, aos fornecedores
pela parceria mantida conosco e a todos que participam direta ou indiretamente dos
negócios da empresa.

Consolidado
Notas 31/12/2017 31/12/2016

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa ........................ 2 12.385 1.600
Contas a receber ........................................... 3 10.064 7.289
Estoques ...................................................... 8.097 1.283
Impostos a recuperar ..................................... 22 7
Despesas antecipadas .................................. 750 1.359
Créditos diversos .......................................... 138 11
Total do Ativo circulante ............................ 31.456 11.549

Ativo não circulante
Contas a receber ........................................... 3 92.218 23.210
Investimentos ................................................ - -
Imobilizado .................................................... 4 2.679 120
Total do Ativo não circulante ..................... 94.897 23.330

Total do Ativo ............................................. 126.353 34.879

PPP Habitacional SP Lote 1 S.A.
C.N.P.J: 21.876.833/0001-90 - NIRE: 3530047562-3

Consolidado
Notas 31/12/2017 31/12/2016

Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos ....................... 881 -
Fornecedores ................................................ 3.091 579
Obrigações trabalhistas e tributárias ............. 3.079 782
Imposto de Renda e CSLL ............................. 337 144
Adiantamento de clientes ............................... - -
Contas a pagar ............................................. 517 -
Total do passivo circulante ....................... 7.905 1.505
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos ....................... 27.263
Obrigações Tributárias ................................. 4.993 939
Dividendos a pagar ....................................... 2.379 146
Total do passivo não circulante ................ 34.635 1.085
Patrimônio líquido ...................................... 5
Capital social ................................................ 53.757 26.054
Reserva legal ................................................ 820 319
Reserva de lucros retidos .............................. 10.254 5.916

64.831 32.289
Participação de não controladores ................. 18.982 -
Total do Patrimônio líquido ....................... 83.813 32.289
Total do passivo e patrimônio líquido ...... 126.353 34.879

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Valores expressos em milhares de reais)

Demonstração do resultado Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em milhares de reais)

Consolidado
Notas 31/12/2017 31/12/2016

Receita Operacional Líquida ............................. 6 75.025 17.854
Custo dos imóveis vendidos e serviços prestados (67.584) (16.563)
Lucro bruto ........................................................ 7.441 1.291
Receitas (despesas) operacionais:
Despesas gerais e administrativas .................... (4.064) (3.421)
Despesas comerciais ........................................ (33) (29)
Despesas tributárias ......................................... (341) (17)
Resultado com equivalência Patrimonial - -

(4.438) (3.467)
Resultado financeiro
Despesas financeiras ........................................ (729) (34)
Receitas financeiras .......................................... 10.333 3.517

9.604 3.483
Lucro antes dos imposto de renda e da

contribuição social ......................................... 12.607 1.307
Imposto de renda e contribuição social ............... (2.463) (692)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício .................. 10.144 615
Lucro (prejuízo) líquido atribuivel aos acionistas:
Não controladores ............................................. (125)
Controladores ................................................... 10.019 615

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.
Demonstração dos fluxos de caixa – Método indireto

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em milhares de reais)

Consolidado
31/12/2017 31/12/2016

Lucro líquido do período ................................................... 10.144 615
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício
Depreciação e amortização ................................................... 107 29
Resultado de equivalência patrimonial .................................... - -
Impostos provisionados e não pagos ...................................... 5.497 1.232
Lucro líquido Ajustado ...................................................... 15.748 1.876
(Aumento) redução dos ativos operacionais ...................  
Contas a receber .................................................................. (71.783) (21.507)
Estoques .............................................................................. (6.814) (1.283)
Credores diversos ................................................................ (142) (7)
Despesas antecipadas ..........................................................  609  32
(Aumento) redução dos passivos operacionais

Obrigações trabalhistas e  tributárias ................................. 209 (65)
Fornecedores ....................................................................... 3.029 394
Créditos com pessoas ligadas .............................................. - (16)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais  (59.144) (20.576)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Acréscimo de investimentos ................................................... - -
Acréscimo do imobilizado ...................................................... (2.666)  (20)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos .. (2.666) (20)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Ingresso de empréstimos ...................................................... 28.144  -
Ingresso de capital ............................................................... 27.702 15.498
Dividendos a  pagar ..............................................................  (2.233)  -
Aumento (redução ) de não controladores ............................... 18.982 -
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento .... 72.595 15.498
Aumento (diminuição ) saldos de caixa e equivalentes

de caixa ............................................................................ 10.785 (5.098)
Variação líquida no exercício
Disponibilidades e aplicações financeiras no início do exercício 1.600 6.698
Disponibilidades e aplicações financeiras no final do exercício 12.385 1.600
Aumento (redução) saldos de caixa e equivalentes de caixa 10.785 (5.098)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Valores expressos em milhares de reais)
1. Políticas contábeis
As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 foram
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem
a Lei das Sociedades por Ações bem como os pronunciamentos, as orientações e as
interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As
demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de
valor, exceto, pela valorização de determinados ativos e passivos financeiros, os quais,
quando aplicável, são mensurados pelo valor justo. Essas demonstrações financeiras
são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia.
1.1. Principais práticas contábeis a) Apuração e apropriação do resultado de
incorporação imobiliária - Reconhecimento de receita - As receitas de incorporação
imobiliária são reconhecidas à medida do andamento financeiro, representado pelo
quociente do custo de obra incorrido sobre os custos totais orçados, aplicados sobre
os totais dos contratos firmados. Reconhecimento de custos e despesas - Os custos e
despesas são apurados e reconhecidos em conformidade com o regime contábil de
competência dos exercícios, ou seja, quando mensuráveis e incorridos. b) Caixa e
equivalentes de caixa - Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de
atender a compromissos de caixa de curto prazo e para investimentos de longo prazo.
A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de
conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um
insignificante risco de mudança de valor e resgatável em até 3 meses. c) Contas a
receber - O Contas a Receber refere-se aos créditos a receber de clientes
provenientes dos contratos firmados, sendo o valor do saldo devedor dos contratos
atualizados em conformidade com suas respectivas cláusulas contratuais. Para os
créditos decorrentes de contratos relativos às unidades imobiliárias não concluídas
(em construção), são aplicados os procedimentos descritos na Nota 1.1.a.
A parcela da carteira de contas a receber reconhecida nas demonstrações financeiras
de acordo com os procedimentos da Nota 1.1.a. é demonstrada pelo seu valor presente
de realização.  d) Imobilizado - São apresentados pelo custo, líquido da depreciação
acumulada e/ou perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, se for o caso. As
depreciações são computadas pelo método linear, levando em consideração as taxas
descritas na Nota 4 e reconhecidas no resultado do período. O valor residual e a vida
útil estimada dos bens são revisados e ajustados, se necessário, na data de
encerramento do exercício. e) Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes -
Um ativo é reconhecido no balanço quando se trata de recurso controlado pela
Companhia decorrente de eventos passados e do qual se espera que resulte em
benefícios econômicos futuros.  Um passivo é reconhecido no balanço quando a
Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. f)
Impostos - As alíquotas de imposto e as leis tributárias usadas para calcular o
montante de impostos são aquelas que estão em vigor na data do balanço em que a
Companhia opera e gera receita tributável. A Administração periodicamente avalia a
posição fiscal das situações nas quais a regulamentação fiscal requer interpretação e
estabelece provisões quando apropriado. g) Ajuste a valor presente de ativos e
passivos - Os ativos e passivos monetários de longo prazo, quando existentes, são
atualizados monetariamente e, portanto, estão ajustados pelo seu valor presente. O
ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado, e
somente registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações contábeis
tomadas em conjunto. h) Redução ao valor recuperável (impairment) - A Companhia

avalia, ao menos uma vez ao ano, a indicação de fatores que acarretariam a redução ao
valor recuperável dos itens de investimentos, ativo imobilizado e intangível. Para o
exercício de 2017 não foram identificados fatores que possam acarretar redução dos
valores desses ativos.
1.2. Julgamentos e estimativas
A preparação das demonstrações financeiras requer que a Administração faça
julgamentos e estimativas e adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os
montantes apresentados de ativos e passivos, assim como os valores de receitas,
custos e despesas.
2. Caixa e equivalentes de caixa
A Companhia, seguindo suas políticas de aplicações de recursos, têm mantido suas
aplicações financeiras em investimentos de baixo risco junto a instituições financeiras
de primeira linha no Brasil. Dado o perfil de liquidez imediata das aplicações, elas são
consideradas como equivalentes de caixa.

Consolidado
Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Caixas ............................................................................. 15 6
Bancos ............................................................................. 1.187 36
Aplicações Financeiras .................................................... 11.183 1.558
Total Caixa e Equivalentes a Caixa ................................... 12.385 1.600
3. Contas a receber

Consolidado
31/12/2017 31/12/2016

Clientes de incorporação imobiliária ................................. 102.282 30.499
Total de contas a receber .............................................. 102.282 30.499
( - ) Parcelas de curto prazo ............................................. 10.064 7.289
( = ) Parcelas de longo prazo ........................................... 92.218 23.210
4. Imobilizado

Consolidado
%Tx a.a.
Deprec. 31/12/2017 31/12/2016

Máquinas e equipamentos .............................. 10 2.686 20
Veículos .......................................................... 20 143 143
Total Imobilizado ............................................. 2.829 163
(-) Depreciação acumulada ............................. (150) (43)
Total do Imobilizado líquido ............................. 2.679 120
A movimentação do imobilizado, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 é
como segue:

Consolidado
31/12/2016 Aquisições Baixas Depreciações 31/12/2017

Veículos ............ 100                     -  - (29) 71
Máquinas e

equipamentos . 20              2.666 - (78) 2.608
Total ................ 120              2.666 - (107) 2.679

5. Patrimônio líquido
5.1. Capital social
Em 31 de dezembro de 2017, o Capital Social, totalmente subscrito é de R$ 91.954
representado por 91.954.453 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Deste
montante, em 31 de dezembro de 2017 já se encontra integralizado o valor de R$
53.757, restando a integralizar o valor de R$ 38.197.
5.2. Reserva de lucros
5.2.1. Reserva legal
Constituída à alíquota de 5% sobre o lucro do exercício, até atingir o montante de 20%
do capital social ou 30% em conjunto com reserva de capital, de acordo com a Lei das
Sociedades por Ações.
5.2.2. Reserva de retenção de lucros
Constituída principalmente para a manutenção da capacidade de investimentos da
Companhia e a execução de obras em curso.
5.3. Dividendos mínimos obrigatórios
Aos detentores de ações ordinárias é assegurado um dividendo mínimo obrigatório de
25%, que é calculado com base no lucro líquido, ajustado pelas variações patrimoniais
das reservas, conforme legislação societária vigente.

31/12/2017
Lucro líquido do exercício ....................................................................... 10.019
Reserva legal (5%) ................................................................................ (501)
Lucro líquido a distribuir ......................................................................... 9.518
Dividendo mínimo obrigatório ................................................................. 2.379

6. Operações de incorporação imobiliária
6.1 Receita operacional líquida

Consolidado
31/12/2017 31/12/2016

Receitas de Imóveis .......................................................... 76.897 17.974
Receita de Serviços Prestados .......................................... 767 329
Impostos Incidentes sobre vendas ...................................... (2.639) (449)
Receita Operacional Líquida .......................................... 75.025 17.854

Os impostos incidentes sobre as vendas e serviços são “Programa de Integração
Social”  (PIS) e “Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social” (COFINS).

Conselho de Administração
Lucas Mattos - Túlio Mattos - Oswaldo A. M. Junior

Diretoria
Lucas Mattos - Hubert E. de Carvalho

Controller
Leigmar M. C. de Oliveira - Contadora-CRC MG 069.270-0

Coordenador de Controladoria
Alexsandro P. Cardoso - Contador-CRC MG 095.661/O-5

Capital Social Reserva de Lucros
Reserva Reserva de Lucros Particip. não

Total A integralizar Integralizado Legal lucros retidos acumulados Subtotal   controladores Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2015 .............. 91.954 (81.398) 10.556 288 5.478 - 16.322 - 16.322
Aumento de Capital ....................................... - 15.498 15.498 - - - 15.498 - 15.498
Lucro líquido do exercício .............................. - - - - - 615 615 - 615
Destinações:
Constituição da reserva legal ........................ - - - 31 - (31) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios ................... - - - - - (146) (146) - (146)
Constituição da reserva de lucros .................. - - - - 438 (438) - - -
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 ........... 91.954 (65.900) 26.054 319 5.916 - 32.289 - 32.289

Aumento de Capital ....................................... - 27.703 27.703 - - - 27.703 - 27.703
Aumento de Capital por não controladores ..... - - - - - - - 18.857 18.857
Lucro líquido do exercício .............................. - - - - - 10.019 10.019      125 10.144
Destinações:
Constituição da reserva legal ........................ - - - 501 - (501) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios ................... - - - - - (2.379) (2.379) - (2.379)
Realização da reserva de lucros .................... - - - - (2.801) - (2.801) - (2.801)
Constituição da reserva de lucros .................. - - - - 7.139 (7.139) - - -
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 ........... 91.954 (38.197) 53.757 820 10.254 - 64.831 18.982 83.813

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.
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Especial

(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

(*) Geraldo Nunes, jornalista e memorialista, integra a Academia Paulista de 
História. (geraldo.nunes1@gmail.com).

SÃO PAULO DE TODOS OS TEMPOS Geraldo Nunes*

Os 80 anos do “novo” Viaduto do Chá
No dia 18 de abril de 1938 São Paulo se despedia do antigo Viaduto do Chá. Em seu lugar estava sendo inaugurado 
um substituto muito mais moderno, todo em concreto e asfaltado para assim dinamizar a cidade que respirava 
progresso com as pessoas andando apressadas de um lado para o outro

A história do Viaduto do Chá, começava, entretanto, 46 
anos antes com a inauguração em 1892 da primeira 
ligação entre o velho Centro e a margem posterior do 

Anhangabaú ainda em céu aberto toda em aço importado 
da Alemanha e piso de madeira. “Quando o bonde passava, 
as tábuas do tabuleiro do velho Viaduto do Chá trepidavam 
fazendo barulho”, relembra o poeta Paulo Bomfi m, 91 anos, 
que conheceu a ponte original quando menino. 

Nas páginas de O Estado de São Paulo a notícia da inaugu-
ração de um outro viaduto, mais estruturado, em 1938, era 

explicada pelo fato da antiga estrutura estar sobrecarregada 
e se temia que não suportasse o peso de tantos veículos e 
pessoas circulando ao mesmo tempo. A prefeitura se anteci-
pava ao problema evitando uma possível tragédia, tomando as 
providências em tempo, com a aprovação do povo e do jornal.

A construção do novo viaduto com a assinatura de Beli-
sário Baiana, começou dois anos antes, na gestão do então 
prefeito Fábio da Silva Prado e foi concluída faltando um 
mês para a entrega do cargo ao sucessor, Francisco Prestes 
Maia. Durante as obras o “Velho Chá” continuou servindo à 
população com os serviços acontecendo em paralelo. Ficou 

decidido que o nome original seria mantido em homenagem 
aos idealizadores. 

Antes da travessia o que existia no lugar era um barranco 
aos fundos de um casarão onde terminava a Rua Direita, bem 
na esquina com a Líbero Badaró, antiga Rua de São José.  A 
Praça do Patriarca ainda não existia. Na outra margem do 
córrego crescia um bairro, então chamado Morro do Chá, 
com ruas de terra e esburacadas, algumas casas, também 
chácaras e vida rural. 

Para se ter uma ideia, A 
Província de São Paulo, em 
15 de agosto de 1877, denun-
ciava as condições precárias 
daquela região: “Falta luz, 
sobra lama e ausência de 
polícia”. Naquele mesmo ano, 
no mês de outubro, o litógrafo 
Jules Martin apresentaria seu 
projeto considerado arrojado 
e inovador para a época no 
qual propunha a construção 
de um viaduto ligando o Cen-
tro ao Morro do Chá.

Após pressões favoráveis e 
contrárias, o projeto foi apro-
vado tendo sido necessária 
a criação de uma empresa 
voltada exclusivamente para 
construir a ponte, cujo custo 
girava entre 600 e 800 contos 
de réis, uma fábula para os 
cofres públicos. O Barão de 
Tatuí, cujo nome era Francis-
co Xavier Paes de Barros e a 
sua segunda esposa, viúva do 
Barão de Itapetininga, herdei-
ra das plantações de chá que 
margeavam o Anhangabaú, 

entraram na justiça para impedir o andamento dos trabalhos. 

No projeto contava a demolição da ampla casa de dois 
andares onde o casal residia. O assunto ganhou as pági-
nas dos jornais e a sentença, depois de muitas discussões 
e apelações, determinou a demolição do sobrado. Foi o 
primeiro caso de desapropriação na história da cidade 
noticiada pela imprensa. Só depois com o término do 
processo a companhia responsável pela construção pode 
então importar a armação metálica para a montagem do 
primeiro viaduto que ajudou São Paulo a crescer. A obra 
iniciada em 1889, fi cou pronta no dia inauguração a 6 de 

novembro de 1892. Seu custo foi tão elevado que se tornou 
necessária a cobrança de um pedágio urbano durante cinco 
anos para o pagamento das contas ao custo de três vinténs 
pela passagem de cada veículo.

O Viaduto do Chá original propiciou a ampliação da cidade 
tendo surgido no seu entorno importantes serviços graças às 
construções do Teatro Municipal, em 1911, e de um vizinho 
também ilustre, o Viaduto Santa Ifi gênia, entregue a partir 
de 1913, que segue vivo e transformado em passarela para 
pedestres no seu modelo também em aço, mas importado 
da Bélgica. Depois da canalização do Anhangabaú vieram os 
edifícios Martinelli e Alexander Mackenzie (atual Shopping 
Light), em 1929. Outro edifício importante, o atual Palácio 
do Anhangabaú é outra marca registrada. Construído pela 
família Matarazzo durante as obras do atual do Viaduto do 
Chá, foi entregue no fi nal da década de 1930. 

Na parte de baixo do viaduto em concreto chegou a existir 
nos 1970 – 80, uma passarela para pedestres implantada nos 
tempos em que o trânsito da Avenida Prestes Maia se juntava 
ao da Avenida 23 de Maio e de um outro corredor, a Avenida 
Nove de Julho através de uma passagem subterrânea que 
ganhou o apelido “buraco do Adhemar”, em lembrança a um 
antigo prefeito, Adhemar Pereira de Barros que também foi 
governador.

Hoje em dia o Chá já não é mais uma importante ligação 
viária para o tráfego urbano. Novas vias surgiram e o lu-
gar se tornou um espaço mais aprazível tendo abaixo um 
bulevar que cobre dois túneis por onde circulam os carros 
de um o trânsito ainda apressado. Do lado de cima surgiu 
a possibilidade de se caminhar sem a mesma pressa de 
outros tempos com a implantação de um bulevar, em 1990. 
Ainda atraente, o Viaduto do Chá continua sendo um dos 
lugares mais fotografados da cidade servindo ainda de 
cartão postal para os que não conhecem, mas almejam um 
dia visitar São Paulo.

do Nunes*

do 

Viaduto do Chá em três momentos distintos: 1902, 1920 e 1923.

Em 1914, Vale do Anhangabaú (à dir.) em obras; e ao fundo oTeatro Municipal.
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Viaduto do Chá atualmente.
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Ativo Notas 2017 2016
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5 4.699.066 4.331.438
Clientes  697.170 583.996
Tributos e contribuições a compensar  144.541 15.101
Adiantamentos a terceiros  21.555 13.752
Empréstimos vinculados a projetos 6 20.000 20.000
Projetos incentivados 7 16.733.800 5.599.527
Outros créditos  - 18.392
Total do ativo circulante  22.316.132 10.582.206
Ativo não circulante
Realizável a longo prazo
Adiantamentos a projetos 8 2.772.593 1.675.394
Empréstimos vinculados a projetos 6 160.351 176.351
Produções em andamento 9 738.110 738.110
Partes relacionadas  20.000 10.000
Outros créditos  7.500 7.500

 3.698.554 2.607.355
Imobilizado 10 113.225 110.198
Intangível 11 734 4.533
Total do ativo não circulante  3.812.513 2.722.086

Total do ativo  26.128.645 13.304.292

Passivo e Patrimônio líquido Notas 2017 2016
Passivo circulante
Fornecedores  88.243 79.967
Empréstimos vinculados a projetos 6 189.054 176.789
Obrigações trabalhistas  234.079 235.217
Obrigações tributárias 12 202.099 1.361.410
Royalties a distribuir  115.924 -
Outras obrigações  365.402 375.547
Projetos incentivados 7 16.733.800 5.599.527
Dividendos propostos a pagar  937 1.260.000
Receitas a realizar 13 4.128.776 -
Total do passivo circulante  22.058.314 9.088.457
Passivo não circulante
Empréstimos  25.000 25.000
Recursos de terceiros coprodução 14 310.000 150.000
Credores por venda de ações  375.403 375.403
Royalties a distribuir  1.023.609 1.236.234
Outras obrigações  3.287 -
Total do passivo não circulante  1.737.299 1.786.637
Patrimônio líquido 15
Capital social  2.208.250 2.208.250
Ações em tesouraria  (375.403) (375.403)
Reserva legal  258.190 354.356
Reserva de desenvolvimento  241.995 241.995
Total do patrimônio líquido  2.333.032 2.429.198
Total do passivo e patrimônio líquido  26.128.645 13.304.292

 Notas 2017 2016
   (reclassifi cado)
Receita líquida de vendas 16 5.833.748 16.422.576
Custo dos serviços prestados  (1.519.320) (7.540.192)
Lucro bruto  4.314.428 8.882.384
Receitas (despesas) operacionais:
Despesas administrativas  (1.264.826) (1.312.455)
Despesas com pessoal 17 (1.843.911) (1.744.748)
Remuneração dos administradores  (235.466) (744.280)
Despesas com royalties  (1.176.516) (718.105)
Despesas tributárias  (3.112) (1.167)
Perdas com projetos  - (160.229)
Outras receitas (despesas) operacionais  24.221 (424.574)
  (4.499.610) (5.105.558)
Lucro (prejuízo) operacional antes
  do resultado fi nanceiro  (185.182) 3.776.826
Resultado fi nanceiro:
Despesas fi nanceiras  (54.637) (46.434)
Receitas fi nanceiras  143.653 189.286
  89.016 142.852
Lucro (prejuízo) antes do imposto
  de renda e da contribuição social  (96.166) 3.919.678
Imposto de renda e contribuição social
Corrente  - (1.893.278)
  - (1.893.278)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício  (96.166) 2.026.400
Lucro (prejuízo) por ação do capital social – R$ (0,43) 9,01
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.Capital Reserva Reserva de Ações em Lucros (prejuízos)

social legal desenvolvimento tesouraria acumulados Total
Saldos em 01 de janeiro de 2016 2.208.250 253.036 410.730 (375.403) - 2.496.613
Lucro líquido do exercício - - - - 2.026.400 2.026.400
Constituição (transferência) de reserva - 101.320 (168.735) - 67.415 -
Dividendos antecipados - - - - (833.815) (833.815)
Dividendos propostos - - - - (1.260.000) (1.260.000)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 2.208.250 354.356 241.995 (375.403) - 2.429.198
Prejuízo do exercício - - - - (96.166) (96.166)
Compensação de prejuízo - (96.166) - - 96.166 -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 2.208.250 258.190 241.995 (375.403) - 2.333.032

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

GULLANE ENTRETENIMENTO S.A.
CNPJ: 01.378.559/0001-12

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas, em cumprimento a determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as demonstrações fi nanceiras da Gullane Entretenimento S/A, relativas ao ano fi ndo em 31 de Dezembro de 2017. 
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. A Diretoria.

Notas explicativas às demonstrações fi nanceiras 31 de dezembro de 2017 e de 2016 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

Ba lanços patrimoniais 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em reais) Demonstração dos resultados
31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em reais)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em reais)

Demonstração dos fl uxos de caixa - Método indireto
31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

1. Contexto operacional: A Gullane Entretenimento S.A. (“Companhia”), 
fundada em 1996, com sede em São Paulo/SP, tem como objeto social 
a produção e distribuição de obras audiovisuais, tanto para o cinema 
como para a televisão. Além de produções próprias, a Companhia amplia 
a carteira de projetos com parcerias importantes no Brasil e no exterior; 
com a busca de fi nanciamento e venda de fi lmes brasileiros junto ao 
mercado estrangeiro e com a realização de coproduções internacionais. 2. 
Base de preparação e apresentação das demonstrações fi nanceiras: 
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas 
demonstrações fi nanceiras estão defi nidas abaixo. Essas políticas foram 
aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando 
indicado de outra forma. As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas e 
estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, conforme disposto na NBC TG 1000 – Contabilidade para 
Pequenas e Médias Empresas, requer o uso de certas estimativas contábeis 
críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração 
da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis. As áreas 
que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, 
bem como aquelas cujas premissas e estimativas são signifi cativas para as 
demonstrações fi nanceiras, estão divulgadas na Nota 4. A conclusão das 
demonstrações fi nanceiras da Companhia para o exercício fi ndo em 31 de 
dezembro de 2017 foi autorizada pela Administração em 16 de abril de 2018. 
Certas transações das demonstrações do resultado, relativas ao exercício 
fi ndo em 31 de dezembro de 2016, foram reclassifi cadas em relação às 
originalmente publicadas para melhor comparabilidade com a classifi cação 
adotada em 2017. 3. Resumo das principais políticas contábeis: 3.1. 
Reconhecimento de receita: Prestação de serviços: A receita de 
prestação de serviços é reconhecida tomando por base a proporção dos 
serviços prestados e quando for provável que os benefícios econômicos 
associados à transação fl uirão para a Companhia. O reconhecimento da 
receita é realizado com referência ao estágio de execução do projeto, pe lo 
método da percentagem completada, ou POC (Percentage of Completion). 
Por esse método, a receita é reconhecida nos períodos contábeis em 
que os serviços são prestados, com base no percentual de realização do 
orçamento. Receita fi nanceira: Para todos os instrumentos fi nanceiros 
avaliados aos seus custos amortizados e ativos fi nanceiros que rendem 
juros classifi cados como mantidos até o vencimento, a receita ou despesa 
fi nanceira é contabilizada utilizando-se a taxa de juros efetiva, que desconta 
exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados de caixa 
ao longo da vida estimada do instrumento fi nanceiro ou em um período de 
tempo mais curto, quando aplicável, ao valor contábil líquido do ativo ou 
passivo fi nanceiro. A receita de juros é incluída na rubrica receita fi nanceira, 
na demonstração do resultado. 3.2. Caixa e equivalentes de caixa: 
Caixa e equivalentes de caixa incluem os depósitos bancários e outros 
investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de 
até três meses, e com risco insignifi cante de mudança de valor. 3.3. Contas 
a receber de clientes: As contas a receber de clientes são registradas pelo 
valor faturado, ajustado ao valor presente quando aplicável, incluindo os 
respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da Companhia. 
3.4. Imobilizado: O ativo imobilizado é registrado pelo custo de aquisição, 
deduzido da depreciação calculada pelo método linear para alocar seus 
custos aos seus valores residuais durante a vida útil estimada, com base 
nas taxas mencionadas na Nota 10. Os valores residuais e a vida útil dos 
ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao fi nal de cada exercício. 
3.5. Ajuste a valor presente de ativos e passivos: Os ativos e passivos 
monetários de curto prazo são ajustados pelo seu valor presente, quando 
o efeito é considerado relevante em relação às demonstrações fi nanceiras 
tomadas em conjunto. O ajuste a valor presente é calculado levando em 
consideração os fl uxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e 
em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. Dessa forma, 
os juros embutidos nas receitas, despesas e custos associados a esses 
ativos e passivos são descontados com o intuito de reconhecê-los em 
conformidade com o regime de competência de exercícios. Posteriormente, 
esses juros são realocados nas linhas de despesas e receitas fi nanceiras 
no resultado por meio da utilização do método da taxa efetiva de juros 
em relação aos fl uxos de caixa contratuais. As taxas de juros implícitas 
aplicadas foram determinadas com base em premissas e são consideradas 
estimativas contábeis. O valor contábil do ativo imobilizado é revisado para 
perda ao valor recuperável quando eventos ou mudanças circunstanciais 
indiquem que o valor contábil talvez não seja recuperável (“impairment”). 
Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor pelo qual o valor 
contábil do ativo excede o seu valor recuperável, sendo este o valor mais 
alto entre o valor justo de um ativo menos o custo de venda e o seu valor 
em uso. 3.6. Tributação: Impostos sobre serviços: As receitas de vendas 
de serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas 
seguintes alíquotas básicas: Alíquotas
ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza de 0,0% a 5,00%
COFINS - Contribuição para Seguridade Social de 0,0% a 3,00%
PIS - Programa de Integração Social de 0,0% a 0,65%
As receitas de prestações de serviços são apresentadas na demonstração 
de resultado, líquidas destes impostos. Imposto de renda e contribuição 
social correntes: A tributação sobre o lucro compreende o imposto 
de renda (IRPJ) e a contribuição social (CSLL). O imposto de renda é 
computado sobre o lucro presumido pela alíquota de 15%, acrescido do 
adicional de 10% para os lucros que excederem R$ 240.000 no período de 
12 meses, enquanto que a contribuição social é computada pela alíquota 
de 9% sobre o lucro presumido. As antecipações ou valores passíveis de 
compensação são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de 
acordo com a previsão de sua realização. 3.7. Projetos incentivados: 
São projetos desenvolvidos pela Companhia com recursos captados com 
terceiros, através de leis de incentivo à atividade audiovisual. Os saldos 
estão demonstrados pelo valor líquido a utilizar, mantidos em contas 
bancárias exclusivas de cada projeto, conforme exigência legal. 3.8. 
Demonstrações dos fl uxos de caixa: As demonstrações dos fl uxos de 
caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de 
acordo com o CPC 03 (R2) – Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido 
pelo CPC. 3.9. Instrumentos fi nanceiros: Reconhecimento inicial e 
mensuração: Os instrumentos fi nanceiros são inicialmente registrados ao 
seu valor justo acrescido dos custos de transação que sejam diretamente 
atribuíveis à sua aquisição ou emissão exceto no caso de ativos e 
passivos fi nanceiros classifi cados na categoria ao valor justo por meio do 
resultado, quando tais custos são diretamente lançados no resultado do 
exercício. Os principais ativos fi nanceiros reconhecidos pela Companhia 
são: caixa e equivalentes de caixa e contas a receber de clientes. Esses 
ativos foram classifi cados nas categorias de ativos fi nanceiros a valor 

Fluxo de caixa das atividades operacionais: 2017 2016
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (96.166) 2.026.400
Ajustes por:
Depreciações e amortizações 36.297 37.890
 (59.869) 2.064.290
Variações nos ativos e passivos
Redução (aumento) das contas a receber de clientes (113.174) (412.961)
Redução (aumento) impostos e contribuições
  a recuperar (129.440) 186.864
Redução (aumento) de outros ativos
  circulantes e não circulantes (1.070.610) 425.210
(Redução) aumento de fornecedores 8.276 29.471
(Redução) aumento de obrigações trabalhistas (1.138) 51.366
(Redução) aumento de obrigações tributárias (1.159.311) 1.152.190
(Redução) aumento de outros passivos
  circulantes e não circulantes 4.185.217 13.035
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 1.659.951 3.509.465
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Aquisições de imobilizado (35.525) (30.398)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (35.525) (30.398)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento:
Dividendos distribuídos (1.259.063) (833.815)
Partes relacionadas (10.000) 31.000
Captações de empréstimo 12.265 (76.699)
Caixa líquido (utilizado nas) proveniente
  das atividades de fi nanciamento (1.256.798) (879.514)
Aumento em caixa e equivalentes de caixa 367.628 2.599.553
Demonstração da variação no caixa e equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4.331.438 1.731.885
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do exercício 4.699.066 4.331.438
Aumento em caixa e equivalentes de caixa 367.628 2.599.553
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

justo através do resultado e empréstimos e recebíveis. Os principais 
passivos fi nanceiros são: contas a pagar a fornecedores e empréstimos 
e fi nanciamentos. Estes instrumentos são avaliados ao custo amortizado. 
Mensuração subsequente: A mensuração subsequente dos instrumentos 
fi nanceiros ocorre a cada data do balanço de acordo com a classifi cação 
dos instrumentos fi nanceiros. 4. Julgamentos, estimativas e premissas 
contábeis signifi cativas: Na preparação das demonstrações fi nanceiras, 
a Companhia efetua diversas estimativas, que foram determinadas com 
base em julgamento da Administração e, quando necessário, com base 
em pareceres elaborados por especialistas. A Companhia adota premissas 
derivadas de experiências históricas e outros fatores que entenda como 
razoáveis e relevantes nas circunstâncias. As premissas adotadas pela 
Companhia são revisadas periodicamente no curso ordinário dos negócios.
5. Caixa e equivalentes de caixa 2017 2016
Bancos - conta movimento 631.311 2.671.636
Bancos- aplicações fi nanceiras 4.067.755 1.659.802
 4.699.066 4.331.438
As aplicações fi nanceiras incluídas em equivalentes de caixa estão 
registradas aos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos 
até a data do balanço, de acordo com taxas pactuadas com as instituições 
fi nanceiras.
6. Empréstimos vinculados a projetos   Endividamento
 Ativo Passivo Líquido
Circulante 20.000 (189.054) (169.054)
Não circulante 160.351 (25.000) 135.351
 180.351 (214.054) (33.703)
A Companhia realizou operações ativas e passivas vinculadas a 
fi nanciamento de projetos, cujo saldo líquido de endividamento é nulo, 
tendo em vista o casamento das operações, exceto quanto aos projetos 
que receberam recursos e cujo prazo de retorno obrigou sua classifi cação 
como ativo não circulante, bem como a liquidação das obrigações exige o 
pagamento de juros.
7. Projetos incentivados:
(a) Ativo circulante: 2017 2016
Bancos- conta movimento 1.086.253 2.373.388
Bancos- aplicações fi nanceiras 15.647.547 3.226.139
 16.733.800 5.599.527
Representam os saldos de recursos captados com terceiros, através de 
leis de incentivo a cultura e ainda não aplicados no desenvolvimento dos 
projetos, mantidos em contas bancárias de movimentação e aplicação 
fi nanceira específi cas de cada projeto.
(b) Passivo circulante: 2017 2016
Fontes de recursos 70.322.189 82.487.838
(-) Custos dos projetos incentivados (53.588.389) (76.888.311)
 16.733.800 5.599.527
Representa o montante de recursos captados com terceiros, através de 
leis de incentivo a cultura, deduzidos dos custos incorridos até a data do 
balanço, para os quais a Companhia, como proponente desses projetos, 
mantém responsabilidade de administrar a aplicação desses recursos 
e promover a prestação de contas aos órgãos reguladores. (i) Custo dos 
projetos incentivados: Demonstra o total de recursos aplicados aos projetos, 

referente a gastos incorridos até a data do balanço, apresentados de 
maneira segregada por projeto como segue abaixo. (ii) Fontes de recursos: 
Apresenta o montante bruto dos recursos captados através das leis de
incentivo a cultura. 8. Adiantamentos a  projetos: A Companhia registra 
no ativo não circulante os valores correspondentes aos recursos próprios e 
de patrocínios repassados aos projetos de produções audiovisuais, a título 
de antecipação: Os projetos com recursos adiantados em 31 de dezembro 
eram: 2017 2016
Projetos próprios
Um 561.685 560.635
Vida de Palhaço 232.774 192.603
Costas do Brasil 209.780 209.780
Até que a sorte nos separe 3 - 258.700
Mulheres 65.538 172.450
Outros 1.392.816 131.226
Projetos coprodução
Mulheres 150.000 150.000
Os sonhos não envelhecem 160.000 -
 2.772.593 1.675.394
9. Produções em andamento: A Companhia registra no ativo não circulante 
os valores correspondentes aos recursos próprios investidos em produções 
audiovisuais, para as quais avalie que haja possibilidade de recuperação
do valor aplicado. Inexistindo essa expectativa, e considerando a forma 
de fi nanciamento desses projetos, os gastos são levados a resultado do 
exercício. Os projetos em andamento em 31 de dezembro eram:
 2017 2016
Arca de Noé 32.600 32.600
Unidade Básica 705.510 705.510
 738.110 738.110

10. Imobilizado:  Móveis e Computadores Máquinas, Equipamentos   Demais
É representado por: utensílios e periféricos equipamentos de telefonia Instalações Veículos imobilizações Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015 33.616 48.877 6.537 2.034 453 21.380 - 112.897
Aquisições - - 9.792 2.856 - - 17.750 30.398
Depreciação (6.827) (19.810) (1.480) (305) (75) (4.600)  (33.097)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 26.789 29.067 14.849 4.585 378 16.780 17.750 110.198
Custo total 68.239 134.374 21.236 5.911 750 23.000 17.750 271.260
Depreciação acumulada (41.450) (105.307) (6.387) (1.326) (372) (6.220)  (161.062)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 26.789 29.067 14.849 4.585 378 16.780 17.750 110.198
Saldos em 31 de dezembro de 2016 26.789 29.067 14.849 4.585 378 16.780 17.750 110.198
Aquisições 2.880 31.966 679 - - - - 35.525
Depreciação (6.925) (18.402) (2.190) (306) (75) (4.600) - (32.498)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 22.744 42.631 13.338 4.279 303 12.180 17.750 113.225
Custo total 71.119 166.340 21.915 5.911 750 23.000 17.750 306.785
Depreciação acumulada (48.375) (123.709) (8.577) (1.632) (447) (10.820) - (193.560)
Valor residual 22.744 42.631 13.338 4.279 303 12.180 17.750 113.225
Taxa de depreciação 10% 20% 10% 10% 20% 20%
11. Intangível: 2016 Movimentação 2017
Softwares
Custo aquisição 23.968 - 23.968
Amortização (10% a.a.) (19.435) (3.799) (23.234)
 4.533 (3.799) 734
12. Obrigações tributárias: 2017 2016
Imposto de renda da pessoa jurídica 3.035 932.689
Contribuição social sobre o lucro líquido 1.090 343.639
Pis e Cofi ns - sobre o faturamento 192.179 43.730
Imposto sobre serviços prestados 3.854 35.122
Imposto retido na fonte 1.941 6.230
 202.099 1.361.410
13. Receitas a realizar: Receitas a realizar referente ao estágio não 
executado dos projetos, conforme método da percentagem completada, ou 
POC (Percentage of Completion). Em 31 de dezembro de 2017 o saldo 
estava composto da seguinte forma:
 Percentual de Realização 2017
Projetos incentivados
Os irmãos Freitas  947.282
Despedida de noivado 29% 606.590
Funk.doc 14% 127.054
Recursos próprios
Heróis por um dia 66% 285.141
Unidade básica 2 50% 123.957
Carcereiros 2 12% 1.940.144
Demais projetos  98.608
  4.128.776
14. Recursos de terceiros coprodução: Refere-se a saldo não aplicado 
de recursos obtidos com terceiros em contratos para desenvolvimento de 
projetos em coprodução. 2017 2016
Mulheres 150.000 150.000
Os sonhos não envelhecem 160.000 -
 310.000 150.000
15. Patrimônio líquido: 15. Capital social: Em 31 de dezembro de 2017 
e 2016 o capital social está representado por 225.000 ações ordinárias 
nominativas e sem valor nominal, totalmente integralizado e pertencente 

Caio Gullane
Responsável Técnico: Luciene Oliveira D´Alexandre - CRC 1SP204685/O-8
Diretoria: Fabiano Gullane

à acionistas domiciliados no País. Cada ação dá direito a um voto nas 
deliberações da Assembleia Geral. 15.2. Reserva de lucros: (i) Reserva 
Legal: Constituída à razão de 5% sobre o lucro líquido apurado no 
exercício social nos termos do artigo 193 da Lei n° 6.404/76; (ii) Reserva 
de Desenvolvimento: Em consonância com artigo 28 do estatuto social da
Companhia, esta reserva não poderá ultrapassar o valor de capital social, 
podendo ser destinada a qualquer momento, tanto para aumento de capital 
ou distribuição de dividendos e por deliberação da Assembleia Geral. Em
2016 foi autorizada a redução do montante de R$ 168.735 para distribuição 
de dividendos, conforme previsão estatutária. 15.3. Ações em tesouraria: 
A Companhia adquiriu 38.250 ações próprias para futura alienação ou 
cancelamento, conforme deliberação na Assembleia Geral Extraordinária 
de 03 (três) de julho de 2015.
16. Receita líquida de vendas: A receita líquida é composta como segue:
 2017 2016
Receita bruta de serviços 3.541.327 13.726.187
Receita bruta de locações 200.000 183.000
Receita com royalties/licenciamentos 1.441.302 2.574.755
Receita com patrocínios 1.298.723 819.683
 6.481.352 17.303.625
(-) Deduções das receitas de vendas e serviços
Tributos e contribuições sobre as vendas (647.604) (881.049)
 5.833.748 16.422.576
17. Despesas com pessoal – absorção por rateio de despesas aos 
projetos: A Companhia efetua rateio de despesas de pessoal e administrativa 
com os projetos, que absorvem esses custos proporcionalmente aos 
serviços utilizados e gastos ocorridos no período, até os limites previstos
nos orçamentos aprovados. O custo mais relevante deste rateio é o gasto 
com pessoal, demonstrado no quadro a seguir. 2017 2016
  (reclas-
  sifi cado)
Despesas com pessoal 2.234.956 2.645.289
(-) Despesas com pessoal absorvida pelos projetos (391.045) (900.541)
 1.843.911 1.744.748
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PAGAMENTO A AUTÔNOMO
Qual o cálculo do INSS retido pela empresa no pagamento a autônomos, 
segue a tabela geral? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PAGA O VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA QUE 
UTILIZA VEÍCULO PRÓPRIO, COMO PROCEDER? 

A empregada que não utiliza o VT porque vem se utilizando de moto 
no deslocamento do seu domicílio para o trabalho, ida e volta, deve 
comunicar o fato ao empregador para não efetuar a recarga, e solicitar 
a interrupção temporária do benefício, caso contrário, pode configurar 
falta grave que justifica rescisão do seu contrato de trabalho como prevê 
o § 3° do Decreto 95.247/1987.

DESCONTOS PERMITIDOS NA FOLHA
Quais descontos legais permitidos na folha de pagamento de menor 
aprendiz? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMPETÊNCIA DO TRIBUTO INSS
Qual a competência do tributo INSS retido? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPREGADA DOMÉSTICA PODE SER REGISTRADA NO eSOCIAL EM 
DOIS EMPREGADORES? 

Informamos que não há impedimento de registro de 2 vínculos para 
um mesmo empregado doméstico no eSocial, desde que sejam em 
empregadores distintos e que a jornada de trabalho em cada empre-
gador, respeite o limite previsto na Lei Complementar nº 150/2015 e 
que uma jornada de trabalho não interfira na outra.

APOSENTADO RECEBENDO AUXÍLIO-DOENÇA
Funcionário aposentado que continua trabalhando, mas, apresentou 
atestado médico para licença prevista de 90 dias porque quebrou o pé, 
terá direito ao recebimento do auxílio-doença? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

3ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1038808-29.2015. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Mônica Di Stasi Gantus Encinas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) YE JIANG FENG, Chinês, 
RG V640432R, CPF 234.190.908-62, e LINGWU ZHENG, Chinês, RG V649777, CPF 233.911.098-07, 

ação de Procedimento Sumário Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial - SENAC

 ressarcimento dos valores referentes ao 
conserto. Encontrando-

-se-ão 

- 
- CEP 01501-900, Fone: 2171-6076, São Paulo-SP E-

o nesta cidade de São Paulo, aos 14 de março de 2018. 

4ª VC – Reg. Lapa. Edital de Citação - Prazo de 30 DIAS - Processo nº 0022645-27.2011.8.26.0004. A 
Dra. Ana Luiza Madeiro Diogo Cruz, MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - 

, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a TAIS MARA SIMÕES COELHO, 
CPF. 229.390.878-06, que EST EMPREENDIMENTOS E SUPORTES TECNOLÓGICOS E 
EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 9.092,47 

ue 

advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob 

NADA MAIS. São Paulo, 06 de fevereiro de 2018. 

CIA. AGRÍCOLA E PASTORIL FAZENDA RIO PARDO
CNPJ n° 56.769.524/0001-04 - NIRE n° 35300034635

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGOE
Ficam convocados os Acionistas da Sociedade para se reunirem em AGOE a serem realizadas cumulativamente às 11:00 horas do 
dia 09.05.2018, na sede social da Companhia, na Avenida Cidade Jardim, n° 400, 13° andar, conjunto 135, Jardim Paulistano, São
Paulo/SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) contas do exercício findo em 31.12.2017, publicadas nas edições de 
07.04.2018 dos jornais D.O.E e D.C.I, e destinação dos resultados; b) funcionamento do Conselho Fiscal; c) eleição da Diretoria 
e respectiva remuneração para o presente exercício; d) reformulação e consolidação do Estatuto Social. Diretoria. (26, 27, e 28)

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO 20 DIAS.PROCESSO Nº 0010078-30.2012.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara Cível, do Foro Regional III – Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Samira de Castro Lorena, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) EDVALDO JOÃO NOGUEIRA, RG 22343368, CPF 146.367.838-08 que TB Serviços, Transporte, Limpeza, 
Gerenciamento e Recursos Humanos Ltda lhe ajuizou uma ação de Reparação de Danos objetivando sua condenação ao 
pagamento de: (I) R$ 3.995,50, acrescido de correção monetária e juros de mora desde 05/2009, a título de danos materiais 
causados no veículo de placa DTA-3850, em virtude de acidente de veículo ocorrido em 17/05/2009 e (II) custas e despesas 
processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida 
a citação por edital para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça resposta, sob pena de se presumirem como 
verdadeiros os fatos alegados. Será o edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 25 de abril de 2018.

Inicío a coluna comentando a instabilidade dos atores brasileiros, 
principalmente para os contratados para só uma novela. Até porque 
a coluna fez uma pesquisa e constatou inúmeras demissões na Globo, 
onde uma boa parte dos demitidos tinha mais de 15 anos de emissora, 
como Maitê Proença, por exemplo.

Com essa situação cada um se vira como pode para ter o seu 
sustento. A atriz Luana Piovani, que está sem contrato com a Globo, 
decidiu virar sócia de um brecho de luxo chamado ‘Cansei Vendi’. Em 
coletiva à imprensa, a atriz falou que precisava investir em alguma 
coisa por conta da inconstância da carreira na televisão.

A mais recente aquisição do Departamento de Teledramaturgia 
da Record foi a autora da minissérie ‘A História de Rute’, Meuri Luíza 
Veldovello Assis, que não é conhecida e nunca trabalhou em televisão.  
Trata-se de uma fiel da Igreja Universal, amiga de Cristiane Cardoso, 
filha do Bispo Edir Macedo. Atualmente ela exerce a função de pro-
fessora na escola da Igreja Universal.

O ator Thiago Fragoso, o Patrick da novela ‘O Outro Lado Do Pa-
raíso’,  no último domingo se submeteu a uma cirurgia para a retirada 
de um nódulo no rim.  A coluna apurou que o ator passa bem, mais 
ainda não se sabe se o nódulo é benigno. Segundo os médicos o ator 
deve voltar a  novela em dez dias.

A Globo e o SBT estão entre as marcas mais valiosas. Com isso 
se prova a vivacidade quando o assunto é valor. Nesse ranking das 60 
empresas mais valiosas do Brasil, apenas as duas emissoras aparecem 
classificadas. A pesquisa é feita anualmente e é a primeira vez que duas 
emissoras de televisão se destacam.

Gugu Liberato começou a apresentar a terceira temporada do 
‘Power Couple Brasil’, na Record, substituindo Roberto Justus, que 
deixou a Record e agora está na Band. Nesse novo formato, onze ca-
sais  famosos disputam o prêmio de R$ 1 milhão. Para isso, marido e 
mulher precisarão confiar um no outro e realizarem apostas de 40 mil. 

Conhecida por defender as causas dos animais, a apresenta-
dora Luisa Mel, agora é a mais nova contratada da Band . Ela terá um 
programa dentro do formato que ela já apresentou na Rede TV (Late 
Show)  e na Gazeta (Estação Pet). Ainda não há data para estreia, mas 
a produção está trabalhando para um programa totalmente diferente 
dos já apresentados.

A quinta temporada do ‘Ta No Ar - A TV Na TV’ chegou ao fim 
na semana passada. Com isso, a equipe de roteiristas da produção já 
começou a preparar a produção para 2019. A ideia do novo programa 
é de que seja uma linha de humor, mas não perdendo suas origens.

Frase Final:  Nós somos do tamanho de nossos sonhos.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br

O Índice de Confiança Empresa-
rial (ICE), medido pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), recuou 1,4 
ponto de março para abril e atingiu 
93,4 pontos em uma escala de zero 
a 200, o mesmo patamar de dezem-
bro de 2017. A queda foi provocada 
pela expectativa dos empresários. 
O Índice de Expectativas caiu 1,2 
ponto e passou para 98,6 pontos. 

Por outro lado, o Índice de Situ-
ação Atual, que mede a confiança 
em relação ao momento presente, 
avançou 0,2 ponto e chegou a 90,6 
pontos. Dos quatro setores avaliados 
pela pesquisa, a maior queda da 
confiança foi observada na indústria 
(-0,7 ponto, indo para 101 pontos em 
abril). Os demais setores tiveram 
os seguintes recuos: serviços (-0,2 
ponto, para 91,2 pontos), comércio 
(-0,1 ponto, para 96,7 pontos) e cons-
trução (-0,1 ponto, para 82 pontos).

Segundo a FGV, a queda da 
confiança do empresário em abril 
“parece refletir certo desaponta-
mento do setor produtivo com o 
ritmo lento de atividade neste início 
de ano e o aumento de incertezas 
com a entrada do período eleitoral 
no radar das expectativas. A boa 
notícia é que os indicadores que 
medem a percepção sobre a situa-
ção atual continuaram subindo no 
mês, sinalizando que a economia 
continua na fase de recuperação 
gradual”, diz nota da FGV (ABr).

Atividades operacionais 2017 2016
Ajustes para conciliar o resultado
Lucro líquido do exercício 17.262 22.805 
Impostos diferidos 2.475 (19.710)
Depreciações e amortizações 1.484 2.225 
Perda/(ganho) na baixa do imobilizado (1.234) (1.035)
Encargos fi nanceiros 700 12.336 
Provisões para riscos processuais (11.457) (371)
 9.230 16.250 
(Acréscimo)/decréscimo de ativos
Em contas a receber (10.490) 11.510 
Em consórcios 126 (23)
Em adiantamentos 384 (267)
Em impostos a compensar 1.014 (973)
Em despesas antecipadas (40) 253 
Em outros créditos - 138 
Em transações com partes relacionadas (493) (1.011)
 (9.499) 9.627 
Acréscimo/(decréscimo) de passivos
Em fornecedores (133) (571)
Em obrigações trabalhistas e encargos 762 (568)
Em provisões trabalhistas e encargos 166 (904)
Em impostos a recolher 314 (228)
Em adiantamento de clientes 2.642 - 
Em outras contas a pagar 86 (1.257)
 3.837 (3.528)
Caixa líquido gerado pelas 
 atividades operacionais 3.568 22.349 
Atividades de investimentos
Adições para imobilizado e intangível (2.383) (462)
Baixas do ativo imobilizado 273 197 
Recebimentos por vendas de ativos permanentes 1.285 1.034 
Caixa líquido gerado pelas 
 atividades de investimentos (825) 769 
Atividades de fi nanciamentos
Ingressos de empréstimos e fi nanciamentos 53 54.738 
Pagamento de empréstimos e fi nanciamentos - (111.847)
Em transações com partes relacionadas - (56.222)
Aumento de capital - 92.302 
Pagamentos de tributos parcelados (2.825) (2.643)
Caixa líquido utilizado pelas 
 atividades de fi nanciamentos (2.772) (23.672)
Acréscimo/(decréscimo) em caixa 
 e equivalentes de caixa (29) (554)
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa 29 583 
Saldo fi nal de caixa e equivalentes de caixa - 29 
Acréscimo/(decréscimo) em caixa 
 e equivalentes de caixa (29) (554)

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de Reais)
ATIVO 2017 2016
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa - 29 
Contas a receber 49.271 38.781 
Adiantamentos 407 791 
Impostos a compensar 5.351 6.365 
Consórcio - 126 
Despesas antecipadas 175 135 
Total de circulante 55.204 46.227 
Não circulante
Partes relacionadas 4.141 3.648 
Impostos diferidos 17.235 19.710 
Depósitos judiciais 3.460 3.460 
 24.836 26.818 
Imobilizado 8.342 7.876 
Intangível 245 136 
 8.587 8.012 
Total não circulante 33.423 34.830 
Total do ativo 88.627 81.057 

PASSIVO 2017 2016
Circulante
Fornecedores 9.600 9.733 
Empréstimos e fi nanciamentos 53 - 
Obrigações trabalhistas e encargos 13.173 13.007 
Provisões trabalhistas e encargos 17.114 16.351 
Impostos a recolher 2.733 2.419 
Parcelamento de tributários 2.125 2.125 
Adiantamento de clientes 2.642 - 
Dividendos a pagar 4.315 - 
Outras contas a pagar 219 134 
Total de circulante 51.974 43.769 
Não circulante
Parcelamento de tributários 9.774 11.899 
Partes relacionadas 22 22 
Provisão para riscos processuais 13.865 25.322 
Total não circulante 23.661 37.243 
Patrimônio Líquido
Capital social 1.000 131.983 
Ajuste avaliação patrimonial - 4.588 
Reservas 11.992 9.606 
Prejuízos acumulados - (146.132)
Total do patrimônio líquido 12.992 45 
Total do passivo e patrimônio líquido 88.627 81.057 

 2017 2016
Receita operacional líquida 309.804 291.963 
Custo dos serviços prestados (267.441) (254.190)
Lucro bruto 42.363 37.773 
Receitas/(despesas) operacionais
Administrativa e gerais (17.528) (15.974)
Despesas com provisão para contingências (10.041) (404)
Outras receitas e despesas 16.079 (1.736)

(11.490) (18.114)

Demonstrações do resultado abrangente em 31 de dezembro 
de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de Reais)

 2017 2016
Lucro líquido do exercício 17.262 22.805 
Outros resultados abrangentes - - 
Outros resultados abrangentes - 
 atribuível ao acionista 17.262 22.805

    Ajuste
 Capital Reserva Reservas de Avaliação Lucros (Prejuízos)
 Social Legal Lucros Patrimonial Acumulados Total
Saldo em 31 de dezembro de 2015 39.681 9.606 - 4.588 (168.937) (115.062)
Aumento de capital 92.302 - - - - 92.302 
Lucro líquido do exercício - - - - 22.805 22.805 
Saldo em 31 de dezembro de 2016 131.983 9.606 - 4.588 (146.132) 45 
Reversão reserva legal - (9.406) - - 9.406 - 
Redução de capital com absorção prejuízos acumulados (130.983) - - - 130.983 - 
Reversão ajuste avaliação patrimonial - - - (4.588) 4.588 - 
Dividendos a distribuir - - - - (4.315) (4.315)
Lucro líquido do exercício - - - - 17.262 17.262 
Destinação para reservas de lucros - - 11.792 - (11.792) - 
Saldo em 31 de dezembro de 2017 1.000 200 11.792 - - 12.992 

As demonstrações fi nanceiras completas, com parecer 
da Auditoria BDO RCS Auditores Independentes SS, encontram-se 

 a disposição dos acionistas na sede da Empresa.

Srs. Acionistas: Em cumprimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras correspondentes aos exercícios fi ndos em 31/12/2017 e 31/12/2016.

 2017 2016
Lucro antes do resultado fi nanceiro 30.873 19.659 
Receitas fi nanceiras 123 237 
Despesas fi nanceiras (5.589) (15.467)
Resultado fi nanceiro líquido (5.466) (15.230)
Lucro antes da provisão para imposto 
 de renda e contribuição social 25.407 4.429 
Imposto de renda e contribuição social corrente (5.670) (1.334)
Imposto de renda e contribuição social diferido (2.475) 19.710 
Lucro líquido do exercício 17.262 22.805 

Ivan Correa de Toledo - Diretor
Rafael Leandro dos Santos - CRC 1SP265663/O-7

Demonstrações do resultado do exercício em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de Reais)

Demonstrações dos fl uxos de caixa em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em milhares de Reais)

Ability Tecnologia e Serviços S.A. - CNPJ Nº 06.127.582/0001-58
Relatório da Diretoria
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA 
o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ

 – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.
com.br/cicero.augusto.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta terça é o décimo sexto dia da lunação. Lua em Escorpião aumenta a persistência e a coragem para 
enfrentar situações mais difíceis agindo de uma forma muito severa e com uma exigência acima do normal. 
Estão em alta também, a compra de bens duráveis, cortes no orçamento e os setores que lidam com oferta de 
emprego. Podemos sentir, com a influência da Lua Cheia, que grande parte de nossa segurança emocional 
vem do trabalho. Podemos aproveitar para fazermos planos de longo prazo e pensarmos nas estratégias 
concretas para sua realização.
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Na realização de negócios tenha 
cuidado com ânsia por lucros mais 
rápidos e imediatos. Aplique o 
dinheiro que receber e não apenas 
sonhe com coisas que estejam 
distantes, mas acredite nas suas 
possibilidades agora. Pode exagerar 
devido as suas crenças e convicções. 
98/498 – Branco. 

A Lua cheia favorece as ativida-
des produtivas e que requeiram 
planejamento. Os resultados há 
muito esperados chegarão depois 
que passar o seu aniversário. Pode 
aproveitar para fazer planos e pensar 
nas estratégias concretas para sua 
realização. 32/732 – Azul.

Nesta terça elabore o visual de seus 
trabalhos, pois agora a aparência é 
levada em conta. Logo terá satisfa-
ção de um desejo pessoal há muito 
acalentado. Mas não sonhe demais 
aproveitando aquilo que está ao seu 
alcance. Faça tudo que for objetivo 
e bem pensado. 44/544 – Amarelo.

Os bons negócios em andamento 
serão fi rmados, mas cuidado com 
assuntos de dinheiro imediatos e 
inesperados. Se surgir algum im-
previsto será passageiro, em seguida 
virão as soluções. Dia de intensa por 
liberdade até mesmo na lida diária 
da vida doméstica. 29/329 – Branco.

Com a Lua Cheia pode haver maior 
irritabilidade. Se tomar atitude irá 
melhorar sua situação material e 
fi nanceira. Há muito que fazer no 
trabalho e no ambiente doméstico. 
A troca de ideias e informação está 
favorável nesta terça e trará bons 
resultados. 45/245 – Amarelo.

Nesta terça deve ter muito cuidado 
com tudo que lhe diga respeito. Será 
necessário ter cautela na relação 
íntima, pois podem surgir impre-
vistos nesta semana ainda. A vida 
doméstica assume papel preponde-
rante naquilo que seja possível ser 
realizado. 32/332 – Verde.

Há uma busca intensa por liberdade 
até mesmo na lida diária da vida 
doméstica que assumem papel 
importante. Soluções inovadoras 
tendem a se apresentar em nossas 
tarefas.  Ao mesmo tempo em que 
se unirá a alguém poderá romper 
relacionamentos desgastados e 
superados. 35/835 – Cinza.

Aumenta o idealismo que o leva a 
atos de compreensão e tolerância 
até mesmo chegando ao irracional 
na relação social. O dia será bem 
agitado e movimentado e favorece 
ainda a comunicação e a divulgação.  
Mantenha o bom humor e o alto as-
tral e isso se refl etirá na vida sexual. 
14/414 – Verde.

Se precisar, tome atitudes rápidas, 
até mesmo improvise em alguma 
coisa para que tudo seja resolvido. 
Assuntos de dinheiro precisam de 
muita atenção e de atitudes idealistas 
para serem bem resolvidos. Os lucros 
virão através da sua ousadia para se 
arriscar. 28/928 – Amarelo.

Com o Sol na casa quatro, aumenta 
as chances de soluções nos assun-
tos íntimos e sexuais. Faça viagens 
longas, reveja alguma pessoa querida 
que esteja longe, talvez um amigo 
ou familiar. Estão em alta também 
os setores que lidam com oferta de 
emprego.  12/612 – Azul.

O dia não é bom para assunto de 
dinheiro, terá soluções lentas, talvez 
ainda demore em receber o que lhe 
devem. O Sol na casa três ajudará 
a realizar as mudanças preparadas 
para próximo mês de maio. Estão 
em alta os negócios que prometem 
segurança. 55/655 – Verde .

Mantenha-se atento para coisas 
novas que trarão movimento à sua 
vida neste próximo mês de maio. 
Cuide do fi gurino, enfeite sua casa, 
dê atenção ao visual. Procure fazer 
e retribuir atitudes amáveis. Conte 
com o apoio dos colegas, amigos e de 
seus parceiros para progredir ainda 
mais. 25/125 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 1º de Maio de 2018. Dia de São José Operário, Santa Grata, 
São Peregrino e Dia do Anjo Veuahiah, cuja virtude é a integridade. O 

nome do mês de Maio, lendariamente, tem origem na mãe de 

Mercúrio e esposa de Vulcano, ou seja, a deusa Maius, a quem os 

romanos dedicavam este mês. Maio é o mês das noivas e o mês 

da fl oração. Dia Internacional do Trabalho, e Dia da Literatura 

Brasileira. Aniversaria o cineasta chinês John Woo, que nasceu em 
1954, a atriz Patrícia Travassos que faz 62 anos, o humorista e deputado 
federal Tiririca que nasceu em 1965 e a atriz e apresentadora Fernanda 
Young que completa 48  anos.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia grau é sensível ao sofrimento humano e 
dá muita importância ao fato de que todos devem ter um mínimo de 
condições e oportunidades na vida. Com sorte e determinação transfor-
ma suas ideias criativas em trabalhos lucrativos. É normalmente muito 
zeloso no que toca à sua própria moralidade e é principalmente sob o 
prisma da moral que o nativo deste dia vê o mundo. A perseverança é 
a chave para o sucesso, um plano de vida é essencial para desenvolver 
todo o potencial. No lado negativo tendem a imoralidade.

Dicionário dos sonhos
ABACATE - Vê-los representa “amor não correspondido”. 
Come-los, signifi ca alegria e felicidade. Maduros, seria me-
lhorar de vida. Verdes, problemas, contrariedade na vida. 
Números de sorte: 02, 16, 24, 63, 72 e 93.

Simpatias que funcionam
Banho Para chamar Dinheiro: Precisa de uma forcinha 
para ganhar dinheiro? Então esse banho irá lhe ajudar, pois 
este é um banho para chamar dinheiro. Adicione uma xícara 
(chá) de canela a quatro xícaras (chá) de salsa. Mexa tudo 
muito bem e dívida a mistura em cinco partes iguais. Após 
seu banho diário, preencha meia banheira com água morna e 
junte uma das cinco porções da mistura e banhe-se durante 
seis a oito minutos. Enquanto estiver na banheira, cuide para 
que seu corpo fi que completamente submerso por alguns 
segundos. Ao fi nal, dirija uma prece ao seu anjo protetor. 
Repita o ritual a cada um dos quatro dias subsequentes.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Condição 
inexistente
no "BBB"

(TV)

Etapa do
cotidiano
do atleta

Um dos
sintomas
da labi-
rintite

Medida de
classifi-
cação de
bicicletas

A maioria
religiosa
do Irã e 

do Iraque

São convo-
cados em
caso de
guerra

Sua capital
é Porto
Velho
(sigla)

(?) na
cara: é

evidente
(gíria)

Unidade
igual a 

30, 48 cm

A vogal de
som mais

agudo

Avião de 
treinamen-
to da FAB

Fibra têxtil
usada em

traves-
seiros

Categoria
de estreia
no Auto-

mobilismo

Os vacina-
dos, em

relação à
doença

"Sorte de
(?), azar

de outros"
(dito)

Período
seguido

pela deca-
dência

Adriana
(?), re-

pórter do
"TV Fama"

Nosso, em
inglês

(?) cru: o
petróleo

ainda não
refinado

Continente
atingido

pelas
monções

Vírus letal
de origem
africana

Efeito usu-
al do avis-
tamento
do Ovni

(?)-pro-
nobis,
cacto 

comestível

"O (?)
Leão",

desenho
da Disney

Bode, em
inglês

"Nenhuma",
em NRA

O Poeta 
da Vila
Sergipe
(sigla)

Interjeição
de

aprovaçao

Amiga in-
separável
da corda,
no dito
popular

Esculpir;
modelar

Litro
(símbolo)

(?) Madrid,
clube

espanhol
onde atua
o craque
Cristiano
Ronaldo

Prato
baiano

Maior Re-
gião (BR)

Dispendioso

"(?) Amo", canção de
Vanessa da Mata

Classe de polímeros cujas
propriedades físicas são 

alteradas pela temperatura
Subdesenvolvimento econômico

Prolongar
(a partida)
além do

tempo re-
gulamen-
tar (fut.)

Único
grande
cetáceo
com o
corpo

quase to-
talmente

negro 
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O espetáculo Sutil Violento, 
da Companhia de Teatro 
Heliópolis, reestreia no dia 5 
de maio

Com texto de Evill Rebouças e 
encenação assinada por Miguel 
Rocha (diretor e fundador do 

grupo), a montagem trata da violência 
sutil,  visível ou comodamente invisí-
vel, Presente em nosso cotidiano. A 
encenação de Sutil Violento começa 
com um frenesi cotidiano, as pessoas 
correm. Não param. Mal se percebem. 
Desviam umas das outras, em alguns 
momentos se esbarram e, em átimos 
de atenção, reparam que exitem outros, 
tão próximos e tão parecidos (ou tão 
diferentes?). Ali, logo ali, há um corpo 
caído no chão. Será um homem ou um 
bicho? Apenas se cansou ou não respira 
mais? Queria comunicar algo, mas será 
que conseguiu? Um olhar mais atento 
ao entorno começa a revelar abusos, 
agressões, confrontos e opressões 
diárias: formas de coerção privadas 
ou públicas. Sutis violências do nosso 

Reestreia

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn
COMEMORE AS MUDANÇAS

Celebre as grandes mudanças da vida de maneiras signifi cativas

A fi m de evoluir, é preciso experienciar. Quando se experiencia, 
ocorrem as transições e as mudanças. Comemore estas mudanças pois 
elas são sinais de que as coisas estão mudando e que este ciclo foi um 
que você esteve esperando por algum tempo.

Renove alguns dos antigos rituais onde você comemorava as fases da 
Terra, as fases de sua vida e da nutrição da vida. Isto ajudará a todos 
a curar novamente as partes perdidas e lhe permitirá que você entre 
de novo em um relacionamento verdadeiro com os ciclos do planeta 
e reivindique a sua espiritualidade.

O Mantra para hoje é: “Eu comemoro as mudanças da vida e sei que 
são um sinal de que boas coisas estão por vir.”

E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn 
Regina Drumond

Sem memórias

Com direção de Hugo Coelho, o espetáculo “À Espera”, 
de Sérgio Roveri, estreia no dia 11 de maio. Com elenco 
formado por Ella Bellissoni, Jean Dandrah e Regina Maria 
Remencius, a história traz três personagens que podem 
estar em qualquer lugar, em qualquer tempo: duas mulhe-
res, sem nenhum tipo de memória acordam todos os dias 
na mesma hora, à espera de algo, até que um dia recebem 
a visita inesperada de um homem que veio comemorar um 
aniversário. A ação acontece no despertar do que deveria 
ser um sono profundo, Uma e Outra se deparam com o 
sol que insiste em nascer todos os dias, numa indecifrável 
realidade. Uma é a mais velha. Não anda, vive na cadeira de 
rodas, não dorme nunca, não sonha e gosta de falar. À noite, 
conta os pingos que caem de uma torneira e, durante o dia, 
ocupa-se ouvindo relatos dos sonhos de Outra. Uma não 
tem memória, nem lembrança do passado. Outra é jovem e 
cuida de Uma. Sente medo. Dorme, sonha e inventa sonhos 
para entreter Uma. Ela também não tem memória de quem 
foi. Ambas não sabem como foram parar ali e esperam que 
um dia haja explicação para tamanha espera.

 
Serviço: Ofi cina Cultural Oswald de Andrade, R. Três Rios, 363, Bom Retiro, tel. 

3221¬5558. Quintas e sextas às 20h e sábados às 16h e 18h. Entrada franca. Até 7/7.

Divulgação

Divulgação

Humor familiar
O espetáculo Juntei Tudo Pra Te 

Contar, do humorista Paulo 
Vieira fala de suas peripé-
cias e das particularidades 
de sua vida simples como a 
infância no interior, a vida 
de ator amador, os amigos, 
as confusões da sua família, 
as suas observações mais ín-
timas, ou suas experiências 
comuns a tantos brasileiros 
de mesma origem: a vida 
de pobre, o ator, com sua 
simplicidade e bom humor, 
rasga o verbo sem medo e sem abrir mão da criatividade e das referências que 
carrega, proporcionando à plateia a sensação de conhecê-lo tão bem quanto o 
seu amigo mais íntimo. 

 
Serviço:  Vieira. Temporada: De 4 de maio a 10 de junho, sextas e sábados 21h e domingos às 19h, no Teatro 

MorumbiShopping, Av. Roque Petroni Junior, 1089. Sextas e sábados às 21h e aos domingos às 19h. Ingressos: 
Sextas e domingos: R$ 50 e R$ 25 (meia), sábados: R$ 60 e R$ 30 (meia).

MPB
O show Zizi Possi Canta Chico e 

Edu faz um passeio da intérprete pelo 
universo poético e sonoro desses dois 
grandes compositores da MPB, Chico 
Buarque e Edu Lobo. Zizi Possi faz show 
com repertório totalmente dedicado a 
Chico Buarque e Edu Lobo. No roteiro, 
canções de parceria da dupla, e canções 
de cada um - fazendo ou não dupla entre 
si, por exemplo, Lero Lero  (de Edu Lobo 
e Capinam) e Carolina (de Chico Buar-
que). Há canções que foram gravadas 
por Zizi em participações especiais mas 
que nunca foram cantadas ao vivo, ou 
gravadas em seus próprios discos. É o 
caso de Com Açúcar com Afeto, Dueto, 
Cantiga de Acordar, entre outras. Como 
não poderia faltar, há também as que são 
inéditas na voz da cantora comoCiranda 
da Bailarina e Lilly Brown.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 
740, Campos Elíseos, tel. 3226-7300.Sexta (4) às 21h. 
Ingressos: R$ 180 e R$ 140.

tempo, tão sutis que se tornam invisíveis, 
naturalizadas. Com,  Alex Mendes, Arthur 
Antonio, Dalma Régia, David Guimarães, 
Klaviany Costa e Walmir Bess.

Serviço: Casa de Teatro Maria José de Carvalho,.R. 
Silva Bueno, 1533,  Ipiranga, tel. 2060-0318. Sábados 
às 20h e domingos às 19h. Ingressos: Pague quanto 
puder. Até 8/7.

Cena da peça Sutil Violento.

Elenco da peça “À Espera”.
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Paulo Vieira
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Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016.

São Paulo, 01 de março de 2018.     A Diretoria
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em reais)

Ativo 2017 2016    
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 54.880 325.292
Contas a receber de clientes 8.533.234 45.424.841
Impostos a recuperar 2.213.578 1.537.657
Adiantamento a fornecedores 491.263 484.029
Adiantamento a empregados 13.562 3.599
Direitos creditórios - 2.421.221
Despesas antecipadas 60.480 54.143    
 11.366.997 50.250.782
Não Circulante
Contas a receber de clientes 22.536.088 -
Impostos a recuperar 3.346.632 3.346.632
Ativo fi scal diferido 14.994.643 22.837.420
Partes relacionadas 1.092 -    
 40.878.455 26.184.052
Imobilizado 61.320.535 62.698.922
Diferido 283.790 1.417.136
Intangível 101.870 61.153    
 61.706.195 64.177.211
 102.584.650 90.361.263    
Total do Ativo 113.951.647 140.612.045    

Passivo 2017 2016    
Circulante
Empréstimos e fi nanciamentos 15.238.758 33.918.462
Fornecedores 5.907.132 2.832.507
Obrigações tributárias 3.924.801 12.675.635
Obrigações sociais 591.921 1.587.973
Demais contas a pagar - 39.586    
 25.662.612 51.054.163

Não Circulante
Fornecedores longo prazo 5.835.553 -
Empréstimos e fi nanciamentos 10.364.001 20.588.955
Parcelamento tributário 6.656.566 5.533.062
Partes relacionadas 11.747.305 6.992.492    
 34.603.425 33.114.509

Patrimônio Líquido
Capital social 77.500.000 77.500.000
Prejuízos acumulados (23.814.390) (21.056.627)    
 53.685.610 56.443.373    
Total do Passivo 113.951.647 140.612.045    

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em reais)

 2017 2016    
Atividades operacionais:
Lucro/(Prejuízo) do exercício (2.757.763) 2.667.845
Encargos fi nanceiros sobre empréstimos 
 e fi nanciamentos 4.603.665 15.105.880
Depreciação e amortização 9.162.538 8.826.452
Imposto de renda e contribuição social 
 diferidos 7.842.777 2.267.998    
 18.851.217 28.868.175    
(Aumento)/Redução de ativos
Contas a receber 14.355.519 (13.746.123)
Impostos a recuperar (675.921) 538.443
Adiantamento a fornecedores (7.234) (431.269)
Despesas antecipadas (6.337) (2.198)
Direitos creditórios 2.421.222 (2.421.222)
Demais contas a receber (9.963) (1.515)    
 16.077.286 (16.063.884)
Aumento/(Redução) de passivos
Fornecedores (8.270.614) (8.355.467)
Obrigações tributárias (7.627.331) 8.966.195
Obrigações sociais (996.052) 823.018
Demais contas a pagar (39.586) (1.298.787)    
 (16.933.583) 134.959    
Caixa líquido (aplicado)/proveniente 
 de atividades operacionais 17.994.920 12.939.250    
Atividades de investimentos:
Adições ao imobilizado (6.575.889) (3.086.361)
Baixa de imobilizado (115.634) 536.882    
Caixa líquido (aplicado)/proveniente 
 de atividades de investimentos (6.691.523) (2.549.479)    
Atividades de fi nanciamentos
Operações com partes relacionadas 4.753.721 4.243.323
Captação de empréstimos e 
 fi nanciamentos 24.326.243 13.635.812
Amortização de empréstimos e 
 fi nanciamentos (40.653.773) (27.998.739)    
Caixa líquido (aplicado)/proveniente 
 de atividades de fi nanciamentos (11.573.809) (10.119.604)    
Aumento líquido em disponibilidade (270.412) 270.167
Modifi cações no caixa e equivalentes 
 de caixa
Saldo no início do exercício 325.292 55.125
Saldo no fi nal do exercício 54.880 325.292
Aumento líquido em caixa e equivalentes 
 de caixa (270.412) 270.167

São João Energia Ambiental S.A.
CNPJ/MF nº 06.215.456/0001-55

As demonstrações fi nanceiras completas e o relatório dos auditores independentes estão à disposição na sede da Companhia.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em reais)

Demonstração dos Resultados 
em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em reais)

 2017 2016    
Receita operacional bruta 55.705.317 58.685.477
Deduções
Impostos sobre as vendas (4.966.592) (9.995.628)
Abatimentos de vendas (1.028.953) (1.844)
Receita operacional líquida 49.709.772 48.688.005
Custos operacionais (21.275.981) (21.281.380)
Lucro bruto 28.433.791 27.406.625
Despesas operacionais
Administrativas e gerais (21.884.257) (5.826.313)
Resultado fi nanceiro (1.565.424) (15.115.959)
Depreciações e amortizações (9.162.539) (8.826.452)
Demais resultados operacionais - 6.367.925
Prejuízo operacional (4.178.429) 4.005.826
Lucro/(Prejuízo) antes do imposto 
 de renda e contribuição social (4.178.429) 4.005.826
Imposto de renda e contribuição social - 
 correntes - (929.387)
Imposto de renda e contribuição social - 
 diferidos 1.420.666 (408.594)
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício (2.757.763) 2.667.845
Quantidade de ações 73.510.422 73.510.422
Lucro/(Prejuízo) por ação - R$ (0,04) 0,04

 Capital Prejuízos
 Social Acumulados Total       

Composição do Conselho de Administração

Carlos Augusto Blóis Pêra
Presidente

Ubirajara Rodolpho Amorim Filho
Manoel Antônio Amarante Avelino da Silva

Bruno Amorim Florêncio Pereira

Composição da Diretoria
 Sérgio Stacchini

Diretor Administrativo Financeiro

 Carlos Augusto Blóis Pêra
Diretor Técnico

Carlos Roberto Bertola - Contador -  CRC 1SP085590/O-0

Saldo em 1º/01/2016 77.500.000 (23.724.472) 53.775.528
Lucro líquido do exercício - 2.667.845 2.667.845
Saldo em 31/12/2016 77.500.000 (21.056.627) 56.443.373
Prejuízo líquido do exercício - (2.757.763) (2.757.763)
Saldo em 31/12/2017 77.500.000 (23.814.390) 53.685.610

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016.
 São Paulo, 01 de março de 2018.     A Diretoria

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em reais)
  Controladora Consolidado      
Ativo 2017 2016 2017      
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 57.267 86.571 112.147
Contas a receber de clientes - - 8.533.234
Impostos a recuperar 309.631 803.999 2.523.209
Adiantamento a fornecedores 272.210 5.612.535 763.473
Adiantamento a empregados - 430 13.562
Contas a receber - 1.528.873 -
Despesas antecipadas 4.602 135.842 65.082      
 643.710 8.168.250 12.010.707
Não Circulante
Contas a receber de clientes - - 22.536.088
Impostos a recuperar - - 3.346.632
Ativo fi scal diferido 8.145.769 13.636.592 23.140.412
Contas a receber - 33.039.810 -
Bloqueios judiciais - 15.159 -
Ativos destinados à venda - 17.611.395 -
Partes relacionadas 8.529.862 40.360.439 7.057.747      
 16.675.631 104.663.395 56.080.879
Investimentos 68.531.950 - 14.846.339
Imobilizado 9.112.119 8.855.744 70.432.654
Diferido - - 283.790
Intangível 3.274.863 3.259.778 3.376.733      
 97.594.563 116.778.917 145.020.395      
Total do Ativo 98.238.273 124.947.167 157.031.102      

Biogás Energia Ambiental S.A.
CNPJ/MF nº 04.131.501/0001-68

Demonstração dos Resultados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em reais)

Receita operacional bruta - 59.500 55.705.317
Impostos sobre as vendas - (15.224) (4.966.592)
Devoluções/Abatimentos de vendas - - (1.028.953)      
Receita operacional líquida - 44.276 49.709.772
Custos (2.500.966) (2.646.912) (23.776.947)      
Resultado bruto (2.500.966) (2.602.636) 25.932.825
Despesas operacionais
Administrativas e gerais (3.376.651) (4.591.631) (25.260.908)
Resultado fi nanceiro (7.549.574) (1.879.820) (9.114.998)
Depreciações e amortizações (797.996) (757.616) (9.960.534)
Equivalência patrimonial 50.920.555 - 53.678.317
Demais resultados operacionais - 28.157 -      
Lucro/(Prejuízo) operacional 36.695.368 (9.803.546) 35.274.702      
Lucro/(Prejuízo) antes do IRPJ e CSLL 36.695.368 (9.803.546) 35.274.702
Provisão imposto de renda e contribuição social - diferido 4.812.564 3.333.206 6.233.230      
Lucro/(Prejuízo) do exercício 41.507.932 (6.470.340) 41.507.932      
Quantidade de ações 44.907.228 44.907.228
Lucro/(Prejuízo) por ação - R$ 0,92 (0,14)

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em reais)

Atividades operacionais:
Lucro/(Prejuízo) do exercício 41.507.932 (6.470.340) 41.507.932
Ajustes de exercícios anteriores - (496.128) -
Encargos fi nanceiros sobre empréstimos e fi nanciamentos 2.652.766 5.095.785 7.256.430
Depreciação e amortização 797.996 757.616 9.960.534
Equivalência patrimonial (50.920.555) - (53.678.317)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 5.490.823 (9.597.857) 6.233.230      
 (471.038) (10.710.924) 11.279.809       
(Aumento)/Redução de ativos
Contas a receber - - 3.499.361
Impostos a recuperar 494.368 536.363 (20.802.892)
Despesas antecipadas 39.924.598 (17.175) 70.761
Demais contas a receber 131.242 (8.543.158) 4.851.090      
 40.550.208 (8.023.970) (12.381.680)
Aumento (Redução) nos passivos
Fornecedores (534.600) (805.982) 11.858.200
Obrigações tributárias (11.586.458) 1.764.256 (1.005.091)
Obrigações sociais (894.554) 498.154 (302.633)      
 (13.015.612) 1.456.428 10.550.476      
Caixa líquido (aplicado)/proveniente de atividades 
 operacionais 27.063.558 (17.278.466) 9.448.605       
Atividades de investimentos:
Adições ao imobilizado e intangível (1.069.456) (715.365) (71.938.189)      
Caixa líquido consumido nas atividades de 
 investimentos (1.069.456) (715.365) (71.938.189)      
Atividades de fi nanciamentos:
Operações com partes relacionadas (24.059.067) 27.299.280 44.130.519
Captação (Amortização) de empréstimos e fi nanciamentos (26.791.364) (9.225.020) (6.442.384)
Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) 24.827.025 - 24.827.025      
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de 
 fi nanciamentos (26.023.406) 18.074.260 62.515.160       
Aumento/(Redução) líquido em disponibilidade (29.304) 80.429 25.576      
Modifi cações no caixa e equivalentes de caixa
Saldo no início do exercício 86.571 6.142 86.571
Saldo no fi nal do exercício 57.267 86.571 112.147      
Aumento/(Redução) líquido em caixa e equivalentes 
 de caixa (29.304) 80.429 25.576      

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em reais)

Saldo em 1º/01/2016  44.907.228 93.975.869 (5.200.000) (105.554.798) 28.128.299            
Ajuste de exercícios anteriores  - - - (496.130) (496.130)
Prejuízo líquido do exercício  - - - (6.470.340) (6.470.340)            
Saldo em 31/12/2016  44.907.228 93.975.869 (5.200.000) (112.521.268) 21.161.829            
Adiantamento para futuro 
 aumento de capital  - 24.827.025 - - 24.827.025
Lucro líquido do exercício  - - - 41.507.932 41.507.932            
Saldo em 31/12/2017  44.907.228 118.802.894 (5.200.000) (71.013.336) 87.496.786            

Composição da Diretoria
 Sérgio Stacchini Carlos Augusto Blóis Pêra
 Diretor Administrativo Financeiro Diretor Técnico

Carlos Roberto Bertola - Contador CRC 1SP085590/O-0

Composição do Conselho de Administração
Carlos Augusto Blóis Pêra - Presidente

 Ubirajara Rodolpho Amorim Filho Manoel Antônio Amarante Avelino da Silva
Bruno Amorim Florêncio Pereira

As demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas completas e o relatório dos auditores independentes estão à disposição na sede da Companhia.

  Capital  Ações em Prejuízos
  Social AFAC Tesouraria Acumulados Total            

  Controladora Consolidado      
 2017 2016 2017      

  Controladora Consolidado      
 2017 2016 2017      

  Controladora Consolidado      
Passivo 2017 2016 2017      
Circulante
Empréstimos e fi nanciamentos - 24.437.873 15.238.758
Fornecedores 460.667 432.862 6.367.799
Obrigações tributárias 34.636 1.759.669 3.959.437
Obrigações sociais 140.059 1.034.612 731.980      
 635.362 27.665.016 26.297.974

Não Circulante
Empréstimos e fi nanciamentos - 350.840 10.364.001
Fornecedores 87.710 - 5.923.263
Obrigações tributárias diferidas - 2.974.327 -
Parcelamentos tributários 1.395.963 8.283.061 8.052.529
Partes relacionadas 8.622.452 64.512.094 18.896.549      
 10.106.125 76.120.322 43.236.342

Patrimônio Líquido
Capital social 44.907.228 44.907.228 44.907.228
Adiantamento para futuro aumento de capital 118.802.894 93.975.869 118.802.894
Ações em tesouraria (5.200.000) (5.200.000) (5.200.000)
Prejuízos acumulados (71.013.336) (112.521.268) (71.013.336)      
 87.496.786 21.161.829 87.496.786      

Total do Passivo 98.238.273 124.947.167 157.031.102      

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZAVEL L. PRAZO      4.198
DISPONIBILIDADES      1.883
APLICAÇÕES INTERF. LIQUIDEZ      1.024

Poupança    1.024
OUTROS CRÉDITOS      1.256

Câmbio Comprado a Liquidar    588
Rendas a Receber     143
Diversos    535

PDD - 10
OUTROS VALORES E BENS           35

Despesas Antecipadas    35

PERMANENTE           21
IMOBILIZADO DE USO   21

TOTAL  ATIVO   4.219

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO      1.730
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS         122

Ordens de pagamento em M.E.    122
OUTRAS OBRIGAÇÕES      1.608

Câmbio Vendido a Liquidar    651
Obrig. Compra de Câmbio    181
Fiscais e Previdenciárias    577
Diversas    199

PATRIMÔNIO LÍQUIDO      2.675
Capital Social     418
Reservas de Lucros   2.257

CONTAS DE RESULTADO       - 186
Receitas Operacionais     534
(Despesas Operacionais)   - 720

TOTAL  PASSIVO    4.219

J. ALVES  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 69.078.350/0001-77

BALANCETE PATRIMONIAL - Em 31 de Março de 2018

JOSÉ APARECIDO CASSIANO ALVES - Diretor Presidente
SANDRA REGINA ALVES CLAUDIO - Diretora Administrativa

VALDEMIR SOPRANI  - Contador
CRC: 1SP088327/O-0

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: PAULO CEZAR ROZA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, pro-
fi ssão aposentado, nascido em Pindorama - SP, no dia 15/10/1948, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Ultimio Roza e de Julia da Silva. O pretendente: PATRÍCIO 
GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão motorista de 
aplicativo, nascido em Pindorama - SP, no dia 17/03/1974, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Luis Antonio da Silva e de Francisca Delmira Gomes.

O pretendente: EDSON DA SILVA PEREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão zelador de condomínio, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/03/1984, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Hugo da Silva Pereira e de Maria 
Hilda Conceição da Silva. A pretendente: ROSANGELA APARECIDA BATISTA, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em São Gonçalo 
do Sapucaí - MG, no dia 27/07/1975, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
João Batista e de Teresa Domingues Batista.

O pretendente: SEBASTIÃO MAURO DO PRADO FILHO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/07/1987, resi-
dente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Mauro do Prado e de Claudia 
Maria Maragaia Peruzzo. A pretendente: DANIELA VAQUERO BIANCHI, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida em São Paulo - SP, no dia 
22/07/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Tadeu Simões 
Bianchi e de Vera Lucia Munhoz Vaquero Vianchi.

O pretendente: ANDERSON SALLES DE MELO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão comerciante, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/08/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Nelson Feliciano de Melo e de Mercedes Viana 
de Salles Melo. A pretendente: CAROLINA SAEMI FUKUMOTO BUCCI, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Santo André - SP, no 
dia 19/10/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sergio Bucci e de 
Marta Yayoi Fukumoto Bucci.

O pretendente: ANTOINE MALEH, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/09/1988, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Joseph Antoun El Maleh e de Ana Elisa Maleh. A pretendente: RENA-
TA DE ANDRADE MAGGIONI, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
atleta, nascida em Guarulhos - SP, no dia 21/04/1988, residente e domiciliada em São 
Caetano do Sul - SP, fi lha de Renato Maggioni e de Regina Aparecida Andrade Maggioni.

O pretendente: ARTHUR GOES APRIGIO, nacionalidade brasileira, estado civil soltei-
ro, profi ssão advogado, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 18/01/1971, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio José Aprigio e de Rosalina Egidia 
Goes. O pretendente: SAMUEL GONSALVES PEREIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão psicólogo, nascido em Virginia - MG, no dia 01/07/1979, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Batista Pereira e de Regina 
Selma Gonsalves Pereira.

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL
4ª Vara Cível do Fórum de São Miguel Paulista- Comarca de São Paulo/SP

Edital de 1ª e 2ª Praça do bem imóvel e para intimação do requeridos JOSE FONSECA BRITO 
(CPF 013.742.448-56) seu cônjuge MARIA DE LOURDES DE FREITAS BRITO (CPF 111.831.038-
16), e demais interessados, que expedido na Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, nº 
1004926-02.2017.8.26.0005, em trâmite na 4ª Vara Cível do Fórum de São Miguel Paulista- 
Comarca de São Paulo/SP, requerida por VALQUIRIA FERRARESI (CPF 094.058.158-22). Nos 
termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a praça o bem abaixo descrito, através 
do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições 
que segue: 1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Uma casa na Rua Cumaru, nº 300 (Atual nº 442 – Conf. 
Av.1), parte da gleba 02 da Cidade Nitroperária, no Distrito de São Miguel Paulista, e seu terreno, 
medindo 8,00m de frente; do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel, mede da frente 
ao fundo, 20,00m, de lado direito, em linha quadrante à esquerda e segue numa linha inclinada 
na distância de 4,00m, em seguida deflete ligeiramente à direita e segue numa linha inclinada 
na distância de 1,00m, em seguida caminha-se em uma linha reta na distância de 3,00m, até 
atingir a linhas dos fundos, finalmente mede nos fundos 4,00m, confrontando pelo lado direito de 
quem da rua olha para o imóvel com o prédio nº 440, pelo lado esquerdo com o prédio nº 450, e 
pelos fundos com propriedade de Mario Rossi. Contribuinte: 112.250.0021-0. Matrícula 42.158 
do 12º CRI de São Paulo. ÔNUS: Av.09(13/10/2017) Penhora Exequenda. 2. AVALIAÇÃO 
TOTAL - R$ 332.448,44 (abril/2018 – Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos 
Judiciais do TJSP). 3. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 05/06/2018, às 10h45min, 
e termina em 08/06/2018, às 10h45min e; 2ª Praça começa em 08/06/2018, às 10h46min, e 
termina em 28/06/2018, às 10h45min. 4. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – edital 
completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no 
site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio 
onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, 
nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e email: 
contato@zukerman.com.br. Ficam os requeridos, JOSE FONSECA BRITO seu cônjuge MARIA 
DE LOURDES DE FREITAS BRITO e demais interessados INTIMADOS das designações supra, 
caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou 
causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da Lei. São Paulo, 19 abril do ano 2018.

Rafael Albuquerque (*)

Segundo pesquisa desen-
volvida pelo IDG Research 
Services, que mensura o 

impacto de informações efi cientes 
nos negócios, organizações que 
utilizam esse tipo de solução têm 
crescimento 35% mais rápido e 
produtividade 10% maior do que 
as que não utilizam os dados em 
sua estratégia.

O momento, portanto, é de cons-
cientização para a atualização do 
banco de dados. Pois, caso contrá-
rio, há o risco de gerar prejuízo para 
a operação, independentemente 
do tipo de negócio. Dessa forma, 
a companhia pode definir seu 
público-alvo, analisar a expansão 
de forma estratégica e, principal-
mente, ter um contato direto com 
os consumidores, já que, sem eles, 
novas vendas não são possíveis.

Com a falta de insumos do data-
base, é comum que haja a difi culda-
de em contatar os clientes. Como 
consequência, os resultados em 
ações de comunicação ou prospec-
ção tendem a ser insatisfatórios. 
Em ações de cobrança, o prejuízo 
é ainda maior, devido à impossi-
bilidade de contato, pois além de 
não ter o retorno, existe o custo 
com toda a operação e estrutura.

Para evitar esse tipo de intercor-

rência, a base de dados deve ser 
revisada pelo menos uma vez por 
ano, visto que é tempo sufi ciente 
para que os clientes tenham mu-
dado de endereço, telefone, e-mail 
ou possuam algum novo detalhe de 
perfi l. Porém, vale ressaltar que 
isso varia muito de negócio para 
negócio, precisando ser considera-
do qual o impacto do contato com 
os consumidores no resultado fi nal.

Além da manutenção das infor-
mações, é preciso padronizá-las, 
visto que uma coleta incompleta, 
que gera dados imprecisos e des-
necessários, pode ser igualmente 
prejudicial para a companhia. 
Portanto, para mensurar o retorno 
a partir de uma base de dados efi -
ciente, é preciso analisar o número 
de vendas. A tendência é que ele 
aumente ou que pelo menos auxilie 
na retenção de clientes recorrentes 
no dia a dia e no contato com os 
consumidores. 

Além disso, é possível mensurar 
se o público foi atingido pelas 
ações comunicacionais, como as 
de e-mail marketing, que permitem 
a verifi cação da taxa de abertura.

(*) - É CEO da Unitfour, empresa 
brasileira referência em fornecimento 
de dados para as áreas de cobrança, 

call centers, risco, crédito,
antifraude, CRM e marketing

(www.unitfour.com.br).

Existe momento certo para 
atualizar o banco de dados

Que os bancos de dados são fundamentais para o sucesso das 

empresas não é novidade

Se até pouco tempo atrás, os profi ssionais de contabilidade en-
xergavam nas novas tecnologias uma ameaça, hoje eles apostam 
nesses recursos para eliminar tarefas repetitivas e encontrar 

mais tempo livre para dedicar aos clientes. E o Brasil sai na frente de 
outros países quando se trata de adoção dessas novas ferramentas.

Um estudo global com três mil contadores em oito países, enco-
mendado pela Sage, multinacional britânica de software de gestão, 
revela que quase a metade dos clientes de escritórios contábeis 
brasileiros (49%) espera hoje que, além dos serviços fi scais, contábeis 
e de compliance, o seu contador forneça consultoria empresarial. 
Diante desse cenário, os profi ssionais da área têm encontrado na 
tecnologia uma aliada para fi car um passo à frente da concorrência 
e diferenciar os serviços oferecidos. 52% dos entrevistados afi rmam 
investir na melhor tecnologia logo após o seu surgimento.

A inteligência artifi cial aparece como uma das principais apostas 
dos contadores. Segundo o estudo, 85% dos entrevistados no país 
investiriam em IA para automatizar tarefas demoradas e repetitivas. 
A média global é de 66%. Além disso, 77% dos contadores brasilei-
ros pretendem usar o recurso tecnológico nos próximos três anos, 

Contadores apostam em IA 
para eliminar tarefas repetitivas
Atentos às novas exigências dos clientes, o mercado contábil passa por um profundo processo de transformação 
em todo o mundo

enquanto que nos demais países a média é de 55%. 
“As aplicações de IA estão se tornando cada vez mais amplas. Tudo 

ao nosso redor está fi cando mais inteligente e os clientes esperam 
que a área tenha a capacidade de analisar dados em tempo real”, 
afi rma Kriti Sharma, vice-presidente de IA da Sage. Outro dado 
apontado pelo estudo é que 87% dos profi ssionais de contabilidade 
no país acreditam que a tecnologia em nuvem torna seus negócios 
bem-sucedidos, ante a média de 67% dos entrevistados globais. No 
país, 72% dos respondentes já adotaram uma solução de gestão 
empresarial em nuvem. No mundo, esse número é de 53%. 

“Entre muitos outros benefícios, a tecnologia em nuvem permite 
que os contadores e os seus clientes estejam conectados o tempo 
todo, facilitando as tarefas e o cumprimento das obrigações aces-
sórias, permitindo a qualquer hora e qualquer lugar, fazer análises 
e diagnósticos sobre os dados das empresas, possibilitando aos 
contadores atuar como verdadeiros consultores dos clientes, 
fornecendo aconselhamento de forma oportuna, com agilidade e 
efi ciência.” fi naliza Jorge Santos Carneiro, presidente da Sage Brasil 
e América Latina (Sage).
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

N V T -  Mundo Cristão – Com apresentação 
gráfi ca excelente, propiciará ao leitor acostumado às 
Escrituras e também aos neófi tos, pela sua simplici-
dade, na sua teoria e prática,  uma facilidade impar, 
para atingir os desígnios religiosos. Seu abrangente 
conteúdo oferece: 4 mil notas de rodapé; 462 per-
guntas e respostas, que muito ajudarão na discussão 

de temas e pleno entendimento; 150 versículos referenciais, e 
muito mais. Em suma, além do seu ordenamento, embasará 
àquele que pretende continuar ou iniciar-se na Fé. Oremos! 

Bíblia Sagrada na Jornada
com Cristo

Beatriz Cortes – Novo Século – Uma inces-
sante ginasta, vê-se  perturbada por uma patologia 
psicológica, que desafortunadamente ainda sofre 
preconceitos e as vezes tratamento inefi caz, en-
contra defi nitivamente um grande amor, que irá 
nortear sua vida e porá fi m ao seu emocional pade-

cimento. Sua vida transformou-se radicalmente. Sua felicidade, 
parecia-lhe infi nda. Numa manhã, em Londres, tudo alterou-se, 
colocando em cheque sua resistência. Um ato terrorista, pôs 
fi m ao ciclo de quase irrealidade que estava vivenciando. Uma 
estória fervilhante, que fara o leitor, ou leitora, por mais frio 
que seja, emocionar-se prá valer! Entretenimento garantido!

Aonde Quer que Eu Vá

Irlen Leal Benchimol – Paloma Dal-

bon (Ilustr) – Scortecci – Luna, um anjo, 
apaixonou-se por seu protegido, na terra. Um 
grande problema, pois, é terminantemente 
proibido ter sentimentos humanos. Alguns 
anjinhos correram a ajudá-la. A “anjinha” 
voltará ao céu, ou conseguirá viver seu proi-

bido romance?  Uma ode ao amor e amizade, que enternecerá 
corações infantis e de adultos também. Exemplar!

Por Trás do Pôr do Sol:
Os anjos e seus amores

Julia Silva e Camila Piva – Camila Noguei-

ra (Ilustr) – Ciranda Cultural – Em forma de 
diário, as duas mexem com as cabeças da garotada.  
Confi ssões; lamentos; aventuras e desenlaces; famí-
lia, com seus problemas e soluções, e muita, mas 

muita sadia diversão, é o que os leitores, já seguidores ou não 
da famosa Youtuber encontrarão. Realmente delicado, eivado de 

muita sensibilidade, com plena realidade. A galera irá vibrar! 

Quero Ser uma Youtuber

Assista ao 
canal Livros 
em Revista, no 
youtube, que 
traz entrevistas 
do mundo 
literário.

Com apresentação
de Ralph Peter.

São Paulo, sábado a quarta-feira, 28/04 a 02/05 de 2018Página 10

Winkel Consultoria e Participações S.A.
CNPJ/MF 18.687.284/0001-00

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)
 Controladora Consolidado        
 2017 2016 2017 2016        
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 549 736 6.451 2.208
Contas a receber de clientes - - 619 253
Estoques - - 3 -
Tributos a recuperar 8 2 53 16
Adiantamento a fornecedores - - 273 6
Partes relacionadas 1.178 76 160 35
Demais contas a receber 91 5 28 5        
 1.826 819 7.587 2.523

Não Circulante
Títulos e valores mobiliários - - 10 10        
 - - 10 10
Investimentos 6.153 5.018 - -
Imobilizado 5 2 37.232 29.831
Intangível 92 43 92 43        
 6.250 5.063 37.324 29.874        

Total do Ativo 8.076 5.882 44.921 32.407        

 Controladora Consolidado        
 2017 2016 2017 2016        
Passivo
Circulante
Empréstimos e fi nanciamentos - - 1.209 362
Fornecedores 14 41 694 727
Obrigações trabalhistas 33 5 54 9
Obrigações tributárias 4 2 659 214
Adiantamento a clientes - - 2 -
Partes relacionadas 250 3 631 248
Dividendos a pagar 2.543 - 2.543 -        
 2.844 51 5.792 1.560
Não Circulante
Empréstimos e fi nanciamentos - - 3.527 897
Passivo fi scal diferido 69 69 69 69        
 69 69 3.596 966
Patrimônio Líquido
Capital social 5.021 4.500 5.021 4.500
Adiantamento para futuro 
 aumento de capital - 521 - 521
Reserva legal 142 52 142 52
Reservas de lucros - 689 - 689        
 5.163 5.762 5.163 5.762        
Participação de acionistas 
 não controladores - - 30.370 24.119        
Total do Patrimônio Líquido 5.163 5.762 35.533 29.881        
Total do Passivo 8.076 5.882 44.921 32.407        

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016.

São Paulo, 15 de abril de 2018.   A Diretoria

Demonstrações dos Resultados em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)

Receita Operacional Líquida - - 13.752 5.048
Custo - - (4.192) (2.104)        
(=) Lucro Bruto - - 9.560 2.944
(+/-) Receitas/(Despesas) Operacionais
Despesas administrativas e comerciais (523) (127) (1.432) (411)
Outras receitas (despesas) operacionais (146) (128) (146) 22
Resultado da equivalência patrimonial 2.577 835 - -        
 1.908 580 (1.578) (389)        
(=) Lucro antes do Resultado Financeiro 1.908 580 7.982 2.555
(+/-) Resultado Financeiro
Despesas fi nanceiras (3) - (299) (74)
Receitas fi nanceiras 51 - 229 42        
 48 - (70) (32)        
(=) Resultado antes das Provisões Tributárias 1.956 580 7.912 2.523
Imposto de Renda e Contribuição Social (12) - (1.224) (466)        
 (12) - (1.224) (466)        
(=) Lucro Líquido do Exercício 1.944 580 6.688 2.057
Lucro Atribuível aos:
Acionistas controladores 1.944 580 1.944 580
Acionistas não controladores - - 4.744 1.477        
(=) Lucro Líquido do Exercício 1.944 580 6.688 2.057        
Lucro por Ação no Final do Exercício - R$
Lucro por ação básico e diluído 0,387 0,129        

Lucro do Exercício 1.944 580 6.688 2.057
Resultados abrangentes - - - -        
Resultado Abrangente Total 1.944 580 6.688 2.057        
Resultado Abrangente Atribuível aos:
Acionistas controladores 1.944 580 1.944 580
Acionistas não controladores - - 4.744 1.477        
Resultado Abrangente Total 1.944 580 6.688 2.057        

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)

 Controladora Consolidado        
 2017 2016 2017 2016        
Fluxos de Caixa das 
 Atividades Operacionais
Lucro Líquido do Exercício 1.944 580 6.688 2.057
Ajustes para Reconciliar o 
 Lucro (prejuízo) do Exercício 
 com o Caixa Líquido 
(Usado nas)/Provenientes 
 das Atividades Operacionais
Depreciação e amortização 1 - 4.122 1.983
Resultado na venda de ativo 
 imobilizado - - 1.250 -
Provisão para juros incorridos 
 sobre empréstimos - - 202 64
Resultado de equivalência 
 patrimonial (2.577) (835) - -        
 (632) (255) 12.262 4.104
(Aumento)/Redução de Ativos
Contas a receber de clientes - - (366) (253)
Estoques - - (3) -
Impostos a recuperar (6) - (37) 2
Adiantamento a fornecedores - - (267) 28
Aplicações de longo prazo - - - 14
Outras contas a receber (86) 123 (23) 123
Partes relacionadas (1.102) (76) (125) (35)        
 (1.194) 47 (821) (121)
Aumento/(Redução) de 
 Passivos
Fornecedores (27) 41 (33) 534
Obrigações tributárias 2 1 445 138
Obrigações sociais 28 5 45 7
Outras contas a pagar - - 2 -
Partes relacionadas 247 3 383 (805)
 250 50 842 (126)        
Caixa Líquido (Aplicado)/
 Proveniente de Atividades 
 Operacionais (1.576) (158) 12.283 3.857
Atividades de Investimentos
Controladas e coligadas (701) (1.008) - -
Aquisição de ativo imobilizado (4) - (12.773) (14.313)
Aquisição de ativo intangível (49) (45) (49) (45)
Recebimento de dividendos 2.143 676 - -        
Caixa Líquido (Aplicado)/
 Proveniente de Atividades 
 de Investimentos 1.389 (377) (12.822) (14.358)
Atividades de Financiamentos
Integralização de capital - 750 - 750
Adiantamento para futuro 
 aumento de capital - 521 - 521
Captações de empréstimos e 
 fi nanciamentos - Principal - - 3.690 900
Pagamentos de empréstimos e 
 fi nanciamentos - Principal e juros - - (415) (180)
Participação de não controladores - - 1.507 10.430        
Fluxo de Caixa Líquido 
 Proveniente das (Usado nas) 
 Atividades de Financiamentos - 1.271 4.782 12.421        
Aumento (Redução) de Caixa e 
 Equivalentes de Caixa (187) 736 4.243 1.920        
Modifi cações nas 
 Disponibilidades Líquidas
Saldo no inicio do exercício 736 - 2.208 288
Saldo no fi nal do exercício 549 736 6.451 2.208        
Aumento ou Redução Líquido 
 em Disponibilidade (187) 736 4.243 1.920        

   Adiantamento
   para Futuro     Participação de
  Capital Social Aumento Reserva Reservas Lucros  Acionistas Não      
 Subscrito A Integralizar de Capital Legal de Lucros Acumulados Total Controladores Total                  
Saldos em 31 de Dezembro de 2015 4.500 (750) 1 - 161 - 3.912 12.212 16.124
Integralização de capital - 750 - - - - 750 - 750
Adiantamento para futuro aumento de capital - - 520 - - - 520 - 520
Lucro líquido do exercício - - - - 580 - 580 1.477 2.057
Constituição da reserva legal - - - 52 (52) - - - -
Participação de acionistas não controladores - - - - - - - 10.430 10.430                  
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 4.500 - 521 52 689 - 5.762 24.119 29.881
Lucro líquido do exercício - - - - - 1.944 1.944 4.744 6.688
Dividendos - - - - (2.543) - (2.543) - (2.543)
Aumento de capital 521 - (521) - - - - - -
Constituição da reserva legal - - - 90 (90) - - - -
Constituição da reserva de lucros - - - - 1.944 (1.944) - - -
Participação de acionistas não controladores - - - - - - - 1.507 1.507                  
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 5.021 - - 142 - - 5.163 30.370 35.533                  

Demonstrações das Mutações do Patrimonio Liquido em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)

As demonstrações fi nanceiras completas, relatório e parecer da auditoria estão à disposição na sede da Companhia.

Diretoria
 Paulo Souza Queiroz Figueiredo Marko Jovovic Fabio Gualberto Cabral
 Diretor Diretor Diretor

Carlos Roberto Bertola
Contador CRC1SP085590/O-0

  Controladora  Consolidado        
 2017 2016 2017 2016        

  Controladora  Consolidado        
 2017 2016 2017 2016        

Schutz Vasitex Indústria de Embalagens S/A - CNPJ nº 06.255.543/0001-36
Relatório da Diretoria - Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas, as Demonstrações Contábeis comparativas especiais
correspondentes aos períodos encerrados em 31/12/2017 e 31/12/2016. Colocamo-nos à inteira disposição de V. Sas., para quaisquer esclarecimentos. A Diretoria apresenta seus agradeci-
mentos aos clientes, fornecedores e colaboradores.
Balanço Patrimonial - Em Reais 31/12/2017 31/12/2016
Ativo 156.344.879 135.282.141
Corrente 59.911.263 50.087.228
Disponibilidades 17.552.856 15.740.915
Clientes 25.278.942 20.306.061
Estoques 12.477.694 10.314.191
Impostos a recuperar 2.911.848 2.376.476
Adiantamento a Fornecedores 1.564.821 997.995
Despesas Exercícios

Seguintes (Leasing) 125.103 351.590
Não Corrente
Realizavel a Longo Prazo 70.108.169 57.182.161
Participação Permanente

em Coligadas ou Controladas 70.108.169 57.182.161
Total do Imobilizado 25.850.616 27.367.327
Total do Intangivel 474.831 645.425

Balanço Patrimonial - Em Reais 31/12/2017 31/12/2016
PASSIVO 156.344.879 135.282.141
Corrente 9.929.459 7.316.775
Fornecedores 5.764.651 3.596.824
Impostos e Contribuições

a Recolher 1.590.497 1.132.281
Salários a Pagar 1.864.909 1.752.195
Outras Contas a Pagar 709.402 835.475
Não Corrente
Patrimônio Líquido 146.415.421 127.965.365
Capital 8.399.980 8.399.980
Reserva de Ágio
Dividendos Propostos 6.485.754 6.485.754
Reservas Legais 1.679.996 1.679.996
Reservas de Lucros
a Realizar 129.849.691 111.399.635

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Reserva Reservas de Dividendos Patrimônio
Social Legal Lucro a Realizar Propostos  Líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2016 8.399.980 1.679.996 111.399.635 6.485.754 127.965.365
Movimentações Exercício 2017 - - 18.450.056 - 18.450.056
Saldo em 31 de dezembro de 2017 8.399.980 1.679.996 129.849.691 6.485.754 146.415.421

Demonstrativo de Resultado 31/12/2017 31/12/2016
Receita Operacional Bruta 178.559.011 153.528.297
Impostos e Abatimentos

Sobre Vendas 52.873.083 45.271.669
 Receita Operacional Liquida 125.685.928 108.256.628
Custo dos Produtos Vendidos 92.374.379 79.348.661
Lucro Bruto 33.311.548 28.907.967
Outras Receitas Operacionais 379.269 601.299
Despesas Operacionais 13.123.443 14.612.429
Outras Despesas Operacionais 576.402 233.285
Lucro Operacional 19.990.973 14.663.552
Receitas Financeiras 2.555.082,79 2.016.840,40
Despesas Financeiras 1.520 64.572
Equivalência Patrimonial 12.426.008 14.950.095
Resultado Financeiro 14.979.571 16.902.363
Lucro Liquido Antes Imposto

de Renda 34.970.544 31.565.915
Imposto de Renda/CSSL 8.120.509 5.622.898
Lucro Liquido do Periodo 26.850.036 25.943.017
Lucro Liquido Por Ação 3,20 3,09

31/12/2017 31/12/2016
Das Atividades Operacionais
Lucro após IRPJ e CSLL 26.850.036 25.943.017
(+) Depreciação/Amortização 4.884.432 7.345.483
(=) Lucro Ajustado 31.734.467 33.288.500
Variação de Estoques (2.163.502) (10.314.191)
Variação de Contas a Receber (4.972.881) (20.306.061)
Variação Fornecedores 2.167.827 3.596.824
Variação Impostos/Outros (13.359) 2.587.670
Caixa oriundo de atividades

operacionais 26.752.552 8.852.743

31/12/2017 31/12/2016
Das Atividades de Investimentos
Pagamentos de Ativos

não Financeiros (1.627.578) (1.627.578)
Pagamentos de Ativos Financeiros (30.950.095) (30.950.095)
Caixa Consumido nas Atividades

de Investimento (32.577.673) (32.577.673)
Variação Líquida do Caixa 1.811.942 15.740.915
Caixa e Equivalente a Caixa

no Início do Período 15.740.915 -
Caixa no final do período 17.552.856 15.740.915

Notas Explicativas: 1) Apresentação das Demonstrações
Financeiras: a) As Demonstrações Financeiras foram elabo-
radas e estão apresentadas em conformidade com a Lei
6.404/76 e da legislação do Imposto de Renda. b) Em deter-
minação da Lei 9.249/95, a partir do ano de 1996, as práti-
cas contábeis não contemplam o reconhecimento dos efei-
tos inflacionários nas Demonstrações Financeiras. 2) Princi-
pais Diretrizes Contábeis: a) Os Ativos e Passivos vencíveis
até 360 dias, estão demonstrados como circulante. b) O
imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição e de-
preciado pelo método linear, como base nas taxas normais
permitidas pela legislação fiscal. c) O capital social registra-
do e integralizado é representado por 8.399.980 ações ordi-
nárias nominativas, distribuídas da seguinte forma:
4.199.990 ações ordinárias pertencentes a Schütz GMBH
Alemanha e 4.199.990 ações ordinárias pertencentes a Bela
Participações Societárias LTDA. A DIRETORIA

Demonstração do Fluxo de Caixa

Thaise Barbosa S. Alves
CRC - 1SP273869/O-6

Total de empregados com 

carteira de trabalho assinada 

atingiu 32,9 milhões de 

pessoas. Já os sem carteira 

assinada somam 10,7 milhões 

de pessoas.

A taxa de desemprego no 
Brasil subiu para 13,1% no 
primeiro trimestre do ano. No 
último trimestre de 2017, atin-
giu 11,8%, segundo o IBGE. Em 
março de 2017, o desemprego 
havia sido de 13,7%. O total de 
desempregados no país chegou 
a 13,7 milhões, um aumento de 
11,2% em relação ao trimestre 
anterior (12,3 milhões). Na 
comparação com o primeiro 
trimestre de 2017 (14,2 milhões 
de desocupados), houve queda 
de 3,4%. 

A população ocupada (90,6 
milhões) caiu 1,7% em relação 
ao último trimestre do ano 
passado (92,1 milhões), mas 
cresceu 1,8% em relação ao 
primeiro trimestre de 2017 
(88,9 milhões). Com isso, o nível 
de ocupação chegou a 53,6%, 
abaixo dos 54,5% do trimestre 
anterior, mas acima dos 53,1% 
do primeiro trimestre de 2017. 
O número de empregados 
com carteira de trabalho assi-
nada atingiu 32,9 milhões de 
pessoas, queda de 1,2% (408 
mil pessoas) ante o trimestre 
anterior e de 1,5% (menos 493 
mil pessoas) na comparação 
com o primeiro trimestre do 
ano passado. 

Já o número de empregados 
sem carteira assinada fi cou em 
10,7 milhões de pessoas, uma 
redução de 402 mil pessoas em 
relação ao último trimestre de 
2017, mas uma alta de 5,2% 
de 533 mil pessoas em relação 
ao primeiro trimestre do ano 
passado. Na comparação com 
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Taxa de desemprego 
sobe para 13,1%,

diz pesquisa do IBGE

o último trimestre de 2017, 
metade dos dez grupamentos 
de atividades pesquisados 
tiveram queda na população 
ocupada, com destaque para 
a construção, cujos ocupados 
recuaram 5,6% (uma perda de 
389 mil postos de trabalho). 
Outros cinco grupamentos se 
mantiveram estáveis.

Na comparação com o primei-
ro trimestre do ano passado, 
três grupamentos registraram 
alta no total da população 
ocupada, com destaque para 
outros serviços, cujos postos 
de trabalho cresceram 10,4%. 
A construção foi o único gru-
pamento com queda de 4,1%. 
Seis grupamentos ficaram 
estáveis. O rendimento médio 
real habitual do trabalhador 
brasileiro foi de R$ 2.169 no 
primeiro trimestre deste ano, 
relativamente estável tanto 
em relação ao último trimes-
tre do ano passado quanto na 
comparação com o primeiro 
trimestre daquele ano.

Para veiculação
de seus Balanços, 

Atas, Editais e 
Leilões neste jornal, 
consulte sua agência 

de confi ança, ou 
ligue para

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Controladora Consolidado

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2017 2016 2017 2016
Lucro líquido do exercício: 6.668 7.227 6.668 7.227
Ajustes para conciliar o lucro líquido (prejuízo) ao caixa líquido originado das 
atividades operacionais:

Provisão para (Crédito de) imposto de renda e contribuição social corrente e diferido 3.226 (225) 4.660 (2.989)
Constiuição da provisão para créditos de liquidação duvidosa – – 152 –
Constituição (reversão) da provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários 1.616 (111) 1.730 (1.665)
Valor residual da baixa do ativo imobilizado e do intangível 440 111 462 173
Valor residual da baixa do ativo imobilizado e do intangível - reestruturação e outras baixas – – – (93)
Depreciação e amortização 7.963 7.110 9.843 8.853
Resultado de equivalência patrimonial (10.717) (9.376) – –
Juros e variações monetárias 3.793 5.008 4.737 5.788
Constituição de provisão para obsolescência de estoque 269 23 722 23
Participação dos acionistas não controladores – – 1.625 562
Perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas no resultado – – – (373)

13.258 9.767 30.599 17.506
Variação nos ativos operacionais:
Contas a receber 1.917 1.129 (362) 883
Partes relacionadas (172) – (843) –
Estoques (1.610) 1.077 (2.051) 1.129
Impostos a recuperar (521) 6.253 598 5.224
Outros créditos 543 (1.174) 929 (648)
Variação nos passivos operacionais:
Fornecedores (2.850) (6.142) (2.333) (6.381)
Fornecedores – risco sacado 5.426 1.850 5.426 1.850
Impostos e contribuições a recolher (3.743) 2.850 (7.082) 2.783
Salários, férias e encargos sociais 95 30 86 (35)
Outras contas a pagar 2.947 (1.361) 2.182 (1.053)
Caixa originado das atividades operacionais 15.290 14.279 27.149 21.258
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro liquido pagos – – (1.253) –
Juros pagos (3.321) (7.397) (4.355) (8.176)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 11.969 6.882 21.541 13.082
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de imobilizado e intangível (10.877) (5.175) (11.074) (5.176)
Venda de imobilizado 826 4.857 1.362 4.913
Investimento em controlada (133) – –
Caixa obtido na incorporação da Print Laser Digital – – – 14
Caixa aplicado nas atividades de investimento (10.184) (318) (9.712) (249)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Aumento de capital em espécie 10.000 – 10.000 –
Amortização de financiamentos (28.700) (29.502) (33.403) (33.158)
Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures 7.347 5.730 7.347 9.230
Partes relacionadas, líquido 7.920 7.188 2.655 1.566
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (3.433) (16.584) (13.401) (22.362)
Redução no saldo de caixa e equivalentes de caixa (1.648) (10.020) (1.572) (9.529)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 4.826 14.846 5.320 14.849
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 3.178 4.826 3.748 5.320
Redução no saldo de caixa e equivalentes de caixa (1.648) (10.020) (1.572) (9.529)

Log & Print Dados Variáveis S.A.
CNPJ/MF nº 03.113.360/0001-98

Demonstrações Financeiras referentes ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2017 (Valores em milhares de reais – R$, exceto o lucro básico e diluído – em reais)
Balanços Patrimoniais

Controladora Consolidado
Ativo 2017 2016 2017 2016
Circulante 45.367 47.318 52.942 53.526
Caixa e equivalente de caixa 3.178 4.826 3.748 5.320
Contas a receber 22.239 24.156 27.532 27.322
Estoques 9.551 8.210 9.918 8.589
Impostos a recuperar 6.598 5.954 7.266 7.731
Ativos mantidos para venda – – – 384
Partes relacionadas 172 – 843 –
Outros créditos 3.629 4.172 3.635 4.180
Não Circulante 102.414 78.345 87.795 76.621
IRPJ e contribuição social diferidos 4.004 7.230 8.201 11.231
Investimentos 33.618 22.768 – –
Imobilizado 59.844 45.105 69.089 56.354
Intangível 4.948 3.242 10.505 9.036
Total do Ativo 147.781 125.663 140.737 130.147

Controladora Consolidado
Passivo e Patrimônio Líquido 2017 2016 2017 2016
Circulante 47.836 60.491 65.944 72.454
Fornecedores 20.942 19.968 23.528 22.036
Fornecedores – risco sacado 7.276 1.850 7.276 1.850
Empréstimos, financiamentos e 
debêntures 6.988 26.819 10.020 31.717

Salários, férias e encargos sociais 4.743 4.648 4.811 4.725
Impostos e contribuições a recolher 2.983 5.474 3.547 8.191
Parcelamento de tributos 1.301 1.263 1.453 1.689
Partes relacionadas – – 11.641 1.640
Outras contas a pagar 3.603 469 3.668 606
Não Circulante 53.759 35.654 24.397 25.590
Fornecedores 13.555 3.824 13.555 3.824
Empréstimos, financiamentos e 
debêntures 6.045 5.995 6.302 9.186

Partes relacionadas 30.159 22.239 – 7.346
Parcelamento de tributos 2.394 3.419 2.779 4.323
Provisão para riscos 
trabalhistas, cíveis e tributários 1.606 177 1.761 911

Patrimônio Líquido 46.186 29.518 50.396 32.103
Capital social 74.971 64.971 74.971 64.971
Reserva de ágio (36.343) (36.343) (36.343) (36.343)
Ágio na aquisição de ações (6.337) (6.337) (6.337) (6.337)
Reserva legal 694 361 694 361
Reserva de lucros retidos 13.201 6.866 13.201 6.866
Total do patrimônio líquido dos 
controladores 46.186 29.518 46.186 29.518

Participação dos acionistas não 
controladores – – 4.210 2.585

Total do Passivo e do 
Patrimônio Líquido 147.781 125.663 140.737 130.147

Demonstrações do Resultado
Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016
Receita Operacional Líquida 145.049 148.130 169.185 160.434
Custo dos Serviços Prestados (117.316) (122.852) (129.661) (127.204)
Lucro Bruto 27.733 25.278 39.524 33.230
Receitas (Despesas) Operacionais:
Comerciais (3.822) (3.438) (3.822) (3.440)
Administrativas (18.434) (12.402) (19.854) (13.994)
Gastos com reestruturação (1.037) (1.245) (1.123) (1.275)
Outras receitas operacionais, líquidas 2.017 2.571 11.580 5.258
Resultado de equivalência 
patrimonial 10.717 9.376 (4.356) –

Lucro Operacional antes do 
Resultado Financeiro 17.174 20.140 21.949 19.779

Resultado Financeiro
Receitas financeiras 1.603 1.159 1.775 1.473
Despesas financeiras (8.883) (14.297) (10.195) (16.452)
Lucro antes do IRPJ e CSLL 9.894 7.002 13.529 4.800
IRPJ e contribuição social corrente – – (1.630) (1.237)
IRPJ e contribuição social diferido (3.226) 225 (3.030) 4.226
Lucro Líquido do Exercício 6.668 7.227 8.869 7.789
Atribuível à
Participação dos acionistas da 
controladora 6.668 7.227 6.668 7.227

Participação dos acionistas não 
controladores – – 2.201 562

Lucro Básico e Diluído por 
Ação, Em Reais 0,037 0,045 0,055 0,048

Demonstrações do Resultado Abrangente
Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Lucro Líquido do Exercício 6.668 7.227 8.869 7.789
Outros resultados abrangentes – – – –
Resultado Abrangente Total do Exercício 6.668 7.227 8.869 7.789

Demonstração das Mutações do Patrimônio
Atribuível aos acionistas controladores Participação

Ágio na Reserva Lucro dos acionistas Patri-
Capital Reseva Reserva aquisição para lucros (Prejuízos) não contro- mônio
social Legal de Ágio de ações retidos acumulados Total ladores líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2015 106.998 – (42.773) (6.337) – (42.027) 15.861 – 15.861
Lucro líquido do exercício – – – – – 7.227 7.227 562 7.789
Redução de capital para absorção 
de prejuízos (42.027) – – – – 42.027 – – –

Constituição de reserva legal – 361 – – – (361) – – –
Variação de participação societária – – 6.430 – – – 6.430 2.023 8.453
Transferência para reserva de lucros – – – – 6.866 (6.866) – – –
Saldos em 31 de dezembro de 2016 64.971 361 (36.343) (6.337) 6.866 – 29.518 2.585 32.103
Aumento de capital em espécie 10.000 – – – – – 10.000 – 10.000
Lucro líquido do exercício – – – – – 6.668 6.668 2.201 8.869
Complemento da reserva legal – 333 – – – (333) – – –
Distribuição de lucros por controlada – – – – – – – (576) (576)
Transferência para reserva de lucros – – – – 6.335 (6.335) – – –
Saldos em 31 de dezembro de 2017 74.971 694 (36.343) (6.337) 13.201 – 46.186 4.210 50.396

Diretoria
Aristeu Batista – Diretor Presidente

José Eduardo Silva de Souza – Diretor Financeiro

Contador
Rodrigo Pinto de Carvalho – CRC 268.972/O-6 – SP
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Não é novidade que os ser-

viços públicos em geral têm 

a característica de serem 

burocráticos e demorados, 

mesmo com todos os avan-

ços e facilidades criados 

pela tecnologia

É evidente que a máquina 
pública é extremamente 
demandada pelos cidadãos 

e, boa parte dos entraves vividos 
por pessoas físicas e jurídicas para 
obter uma solução ou somente 
uma resposta demora muito além 
do esperado. Algumas vezes além 
do prazo determinado pela lei. Pois 
bem, não estamos aqui para dizer 
ou criticar uma realidade que é 
óbvia, mas para mostrar uma re-
alidade que poucos contribuintes 
notam, qual seja, o ônus fi nanceiro 
decorrente da demora na análise 
de defesas administrativas pela 
Administração Pública, especial-
mente a administração tributária, 
que geram cobranças indevidas a 
título de juros moratórios.

É certo que o direito de defesa 
é assegurado a todos, da mesma 
maneira que, em alguns casos, é 
assegurado por lei que a Admi-
nistração Pública se posicione a 
respeito de defesa apresentada 
pelo contribuinte dentro do prazo 
estipulado em lei. A lei que dispõe, 
dentre outros assuntos, a respeito 
das competências atribuídas à Se-
cretaria da Receita prevê expres-
samente que é obrigatório que seja 
proferida decisão administrativa 
no prazo máximo de 360 dias a 
contar do protocolo de petições, 
defesas ou recursos administrati-
vos do contribuinte. Ocorre que, 
conforme dito no início, algumas 
vezes esse prazo não é respeitado.

Nesse ponto é importante levan-
tar o seguinte questionamento: se 
o contribuinte apresenta uma de-
fesa administrativa com o objetivo 
de anular um débito (tributário, 
por exemplo), o qual é acrescido 
de juros moratórios e multa, mas 
essa defesa está pendente de 
análise por, digamos, 1 anos e 10 
meses, seria justo o contribuinte 

sofrer com o ônus dos juros de 
mora após o 360º dia? Assim, não 
parecer justo que a demora na 
apreciação de defesa apresentada 
pelo contribuinte majore o crédito 
pretendido pelo Fisco.

Essa demora, ao contrário, pode 
benefi ciar os Cofres Públicso por 
duas razões: 1) - caso o contribuin-
te venha a perder, ou seja, caso o 
Fisco entenda que a defesa não 
foi sufi ciente para anular o valor 
exigido, a arrecadação aumentará 
em razão da aplicação dos juros; 
e 2) - não há qualquer punição à 
Administração Pública ou ao agen-
te público que tenha dado causa 
à demora (mais de 360 dias) na 
análise da defesa administrativa.

O contribuinte paga além da 
conta quando, por responsabilida-
de da Administração Pública, sua 
defesa não é analisada dentro do 
prazo legal. Porém, apesar do ce-
nário descrito, o contribuinte tem 
meios de resolver essa situação. 
Pode acionar o Poder Judiciário 
para que sua defesa seja apreciada 
imediatamente, bem como que 
sejam excluídos os juros compu-
tados após o 360º dia de inércia 
da Administração Pública. 

Segundo o Superior Tribunal de 
Justiça – STJ, superado o prazo de 
360 dias para a análise dos pedidos 
administrativos, confi gura-se a re-
sistência ilegítima do Fisco através 
da mora. Sendo assim, o Fisco deve 
ser considerado em mora (resis-
tência ilegítima) somente a partir 
do término do prazo de 360 dias 
contado da data do protocolo da 
defesa do contribuinte, cessando, 
portanto, a incidência de juros de 
mora após consumado esse prazo.

Em suma, o contribuinte pode 
reduzir consideravelmente seus 
débitos em casos como esse, 
pois os juros cobrados além da 
conta – após o 360º dia – têm sido 
considerado ilegais.

(*) - É sócio fundador do FF 
Advogados responsável pelas áreas 

de Direito Público e contábil IFRS 
(edison.fernandes@ffl  aw.com.br);

(**) - Contencioso tributário
e procedimento

administrativo tributário
(magnus.souza@ffl  aw.com.br).

Pagando além da conta
Edison Carlos Fernandes (*) e

Magnus Barbagallo Gomes de Souza (**)
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SAGITUR CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ/MF nº 61.444.949/0001-75

BALANÇO PAT R I M O N I AL PARA O SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (Em R$ Mil)
ATIVO    Nota       2.017
CIRCULANTE  1.062
DISPONIBILIDADES  769

Caixa   518
Bancos Conta Movimento  251

Disponib. em Moeda Estrangeira   202
Espécie 4  202

Outros Créditos  49
Negociação e intermediação de valores   48
Pagamentos a Ressarcir 1

Outros Valores e Bens  42
Despesas Antecipadas   42

NÃO CIRCULANTE  22
Imobilizado  22
Imobilizado de Uso  22

Imobilizações em curso 9
Instalações 4
Moveis e Equipamentos de Uso  20
Sist.de Comunicação - Equipamentos  10
Sistema de Processamento de Dados  16
(-) Depreciação Acumulada  (37)

Intangivel -
Gastos c/ Aquis. Desenv. Logiciais 3
(-) Amortização Acumulada            (3)

TOTAL DO ATIVO       1.084

PASSIVO    Nota       2.017
CIRCULANTE  326
Outras Obrigações  326
Cobrança e Arrecadação de Tributos-IOF  16
Fiscais e Previdenciárias  29
  Impostos e Contr. a Recolher  29
Negociação e intermediação de valores  67
Diversos  214
  Obrigação por aquisição de bens e direitos 1
  Obrigações Trabalhistas  29
  Provisão p/pagamentos a efetuar - ADM  184

NÃO CIRCULANTE
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  758
Capital Social  1.036
  Domiciliados no País  1.036
Lucros ou Prejuízos Acumulados         (278)

TOTAL DO PASSIVO E PATR.LIQUIDO       1.084

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 2º Sem. 2.017 Exerc. 2.017
Receitas da Intermediação Financeira 934 1.954
Rendas com operações de Câmbio 934 1.954
Despesas da Intermediação Financeira (84) (105)
(-) Despesas de Câmbio (84) (105)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 850 1.849
Outras Receitas /Despesas Operacionais (969) (2.046)
Despesas de Pessoal (343) (656)
Outras Despesas Administrativas (575) (1.033)
Despesas Tributárias (51) (357)
Resultado Operacional (119) (197)
Resultado Não Operacional 1 1
Result. Antes da Tribut. s/Lucros e Particip. (118) (196)
Prejuízo (Lucro) Líquido do exercício (118) (196)
Quantidade de Cotas 1.036 1.036
Prejuízo Líquido por Cota do Capital Social (0,11) (0,19

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Aumento Luc/Prej.

.  Realizado de Capital  Acumul.      Total
Saldos em 1º/01/2017 441 595 (82) 954
Aumento de Capital 595 (595) - -
Prejuízo Líquido do Período               -              -        (196)      (196)
Saldos em 31/12/2017        1.036              -        (278)       758
Mutações do Período 595 - (196) (196)
Saldos em 1º/07/2017 1.036 - (160) 876
Prejuízo Líquido do Período               -              -        (118)      (118)
Saldos em 31/12/2017        1.036              -        (278)       758
Mutações do Período 441 - (82) 954

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA -  MÉTODO INDIRETO
2º Sem. 2.017 Exerc. 2.017

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais (116) (192)
(Prejuízo)Lucro Líquido do Exercício (118) (196)
Ajustes por:
Depreciações e Amortizações 2 4
Variação de Ativos e Obrigações 95 145
(Aumento) Redução Aplicação Financeira - 51
(Aumento) Redução de Outros Créditos (37) (44)
(Aumento) Redução em Outras Valores e Bens (34) (5)
Aumento (Redução) em Outras Obrigações 166 143
Caixa Líquido das atividades Operacionais (21) (47)
Fluxo de Caixa Atividades de Investimentos
Compra de Ativo Permanente ou Diferido (9) (13)
Caixa Líq. Obtido nas Atividades de Investim. (9) (13)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financ.
Caixa Líq. Obtido nas Atividades Financ.                    -                  -
Aumento (Diminuição) do Caixa
  e Equivalente de Caixa no Exercício                 (30)               (60)
Aum. (Dimin.) do Caixa e Equiv. no exerc. (30) (60)
Caixa e Equiv. de caixa no inicio do periodo 1.001 1.031
Caixa e Equiv. de caixa no final do periodo 971 971

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2017

1. Contexto Operacional: Em 14 de setembro de 2016 conforme instrumento
particular de alteração contratual da sociedade Sagitur Viagens Turismo
Empreendimentos e Participações Ltda, alterou o objeto social para reali-
zar operações no mercado de câmbio, com a nova denominação social para
Sagitur Corretora de Câmbio Ltda. O Banco Central do Brasil em 10 de
fevereiro de 2017 através do Oficio 2515/2017-BCB/Deorf/GTSP2 homolo-
gou o funcionamento da corretora. 2. Apresentação das Demonstrações
Contábeis: As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação
societária, os Pronunciamentos, as Orientações e Interpretações emitidas
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, e apresentadas com as
diretrizes estabelecidas, pelo Banco Central do Brasil, através do Plano
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. As de-
monstrações contábeis referente ao exercício findo em 31 de dezembro de
2017 estão sendo apresentadas em Reais mil (R$ mil) e foram aprovadas
pela administração da corretora 17 de abril de 2018. 3. Resumo das Princi-
pais Práticas Contábeis: Os principais critérios adotados para a elaboração
das demonstrações contábeis são os seguintes: a) Apuração de Resulta-
dos: O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime
contábil de competência de exercício. b) Estimativas Contábeis: As de-
monstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis brasileiras,
incluem algumas contas cujos valores são determinados por estimativas
baseadas na experiência passada, legislação vigente, probabilidade de
ocorrência de eventos sujeitos ou não ao controle da Administração, etc.
Essas estimativas são revistas pelo menos anualmente buscando-se deter-
minar valores que mais se aproximem das efetivas liquidações de ativos ou
passivos considerados. c) Imobilizado de Uso: Estão contabilizados ao
custo da aquisição e as depreciações efetuadas pelo método linear, com
base em taxas que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens,
sendo 20% a.a. para Sistemas de Processamento de Dados e 10% a.a. para
Instalações, Móveis e Equipamentos, Sistemas de Comunicação. d) Ativo e
Passivo Circulante e Não Circulante: São demonstrados pelos valores de
realização e liquidação, respectivamente, e contemplam as variações mone-
tárias, bem como os rendimentos e encargos auferidos ou incorridos até a

data do balanço, reconhecidos em base “pró rata” dia. e) Provisão para Im-
posto de Renda e Contribuição Social: O imposto de Renda e a Contribuição
Social, quando aplicáveis, são calculados com base no Lucro Tributável ajus-
tado nos termos da Legislação pertinente. f) Provisão para Férias: Constitu-
ída com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço
e inclui as parcelas dos encargos sociais correspondentes. g) Caixa e Equi-
valentes de Caixas: Caixa e equivalentes de caixa são representados por
disponibilidades em moeda nacional e estrangeiras:      2.017
Disponibilidades         971
Caixa 518
Banco Conta Movimento 251
Disponibilidades em moeda estrangeira 202

4. Disponibilidades em Moedas Estrangeiras      2.017
Moedas Estrangeiras         202
- Dólar Americano  (220)  53
- Euro  (978)  58
- Peso Argentino  (706)  12
- Franco Suíço  (425)  2
- Libra Esterlina  (540)  37
- Dólar Canadense  (165)  34
- Peso Chileno  (715)  5
- Iene Japonês  (470)  1
5. Capital Social: O Capital Social em 31 de dezembro de 2017, está repre-
sentado por 1.036.381 quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada
uma, totalmente subscritas e integralizadas conforme instrumento particular
de alteração contratual 14 de setembro de 2016. 7. Contingências: A
corretora está contestando perante MM juízo de Direito da 1º Vara Cível do
Foro Regional I Santana, ao processo de Ação de Responsabilidade Civil
Indenizatória por Danos Morais. Os assessores jurídicos e a administração
da corretora entendem que o risco de perda é possível para o processo e não
constituiu a respectiva provisão. As declarações de renda dos últimos cinco

exercícios estão sujeitas à revisão e apuração pelas autoridades fiscais
Outros impostos e contribuições permanecem sujeitos à revisão e aprova
ção pelos órgãos competentes por períodos variáveis de tempo. 8. Remune
ração do Capital Próprio: No exercício de 2017 a instituição não distribuiu
juros sobre capital próprio, conforme faculta o artigo 9 da Lei 9249/95. 9
Ouvidoria: O componente organizacional encontra-se em funcionamento e a
sua estrutura atende às disposições estabelecidas por meio da Resolução
CMN 3.849 de 25 de março de 2010. 10. Partes Relacionadas: A Corretora
não possui transações com outras partes relacionadas. 11. Remuneração
da Administração: A remuneração paga aos administradores estão assim
representadas:      2.017
Honorários da diretoria  156
12. Limites Operacionais (acordo de Basileia): As instituições financei
ras estão obrigadas a manter um patrimônio de referência para o limite de
Basileia, compatível com os riscos de suas atividades e dos ativos ponde
rados pelo risco. O PR é calculado em conformidade com as Resoluções nº
4.192, 4.193 e 4.194 de 2013 do Conselho Monetário Nacional o qua
abrange os riscos de créditos, riscos de mercado e risco operacional. Em
31 de dezembro de 2017 o PR, calculado para a Instituição está demons
trado a seguir:
Patrimônio de referência para os limites da Basiléia-      2.017
Taxa de Câmbio  202

ANA MARIA COELHO DA MATA
Sócia - Administradora

ELIANA CASTRO DOS SANTOS BONDEZAN
Contadora - CRC: 1SP 141225/O-6

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
São Paulo, 25 de abril de 2018.
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Sagitur Corretora de
Câmbio Ltda. (“Corretora”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/
12/2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o
resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstra-
ções contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Sagitur Corretora
de Câmbio Ltda. em 31/12/2017, o desempenho de suas operações e os
seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findo nessa data, de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base para opinião:
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos inde-
pendentes em relação à “Instituição”, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas nor-
mas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cum-
primos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas nor-
mas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropri-
ada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos: Conforme Nota
Explicativa nº 1, o Banco Central do Brasil em 10/02/2017 através do Oficio
2515/2017-BCB/Deorf/GTSP2 homologou o funcionamento da “Corretora”.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o
relatório do auditor: A administração da “Instituição” é responsável por
essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de audi-
toria 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, inconsis-

tente 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 governança pelas demonstrações contábeis: A administração é respon-
sável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contá-
beis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis ‘as
“Instituição” autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos con-
troles internos que ela determinou como necessários para permitir a elabora-
ção de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações
contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a
“Instituição” 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 “Instituição” ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os
responsáveis pela governança da “Instituição” são aqueles com responsabi-
lidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contá-
beis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações con-
tábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstra-
ções contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de audi-
toria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de seguran-
ça, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventu-
ais 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 demons-
trações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissi-
onal e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: •

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstra
ções contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planeja
mos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fun
damentar 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 procedi
mentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da “Institui
ção”. • 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 adminis
tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evi
dências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação
à capacidade de continuidade operacional da “Instituição”. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
podem levar a “Instituição” a não mais se manter em continuidade operacio
nal. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demons
trações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contá
beis 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 outros 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.

Veneziani Auditores Independentes  -  CRC 2SP13744/O-1
Alcindo Takachi Itikawa  -  Contador - CRC 1SP088652/O-9

Compliance: 
o fi lho da 

ética contra a 
corrupção

Rogério Borili (*) 

A operação “Lava Jato” 

marca o início de uma 

nova era nas corpora-

ções brasileiras. 

Inegavelmente, seu efeito sobre 
as empresas teve como conse-
quência um aumento nos con-

troles contábeis e fi scais, nos fl uxos 
internos, porém, ainda distantes 
do ideal, já que não temos regras 
padronizadas, essenciais para 
atingir a transparência e acabar 
com a corrupção no País.

Defi nitivamente a cena de cor-
rupção deixou de estar associada 
apenas ao setor público. Por con-
ta disso, a criação das áreas de 
compliance nas empresas passou 
a ser essencial para aumentar o 
controle sobre os fl uxos internos 
de aprovação, com a fi nalidade de 
tornar as informações das empre-
sas brasileiras mais transparentes e 
seguras. Mesmo assim, ainda é um 
processo intuitivo e de iniciativas 
isoladas. Falta um norte a seguir.

Precisamos evoluir para um mo-
delo que seja padrão para Brasil, 
com regras claras de gerenciamen-
to mais controlado. Um modelo 
confi ável, como diversos outros já 
adotados em vários países. Já está 
pronto. Basta apenas que o governo 
brasileiro o adote como ofi cial.

As empresas, preocupadas com 
a transparência no volume de 
informações contábeis, precisam 
cada vez mais de ferramentas 
confi áveis para acompanhar seus 
processos e agir dentro da lei, que 
gerem um calendário fi scal seguro 
e que possam traçar um verdadeiro 
mapa de obrigações, organizando 
e atendendo às exigências.

Com esse mapa de informações 
do fl uxo, a empresa tem toda a 
segurança para manter toda e qual-
quer relação, inclusive as políticas. 
Relações com políticos ou política 
de forma “obscura” fi cam a um pas-
so de um escândalo de corrupção 
que impacta diretamente nos seus 
resultados da empresa envolvida. 
Mas, se houver um modelo padrão, 
essa e outras questões estariam 
institucionalizadas.

Quando existem regras padro-
nizadas e controladas com a ajuda 
do conhecimento e tecnologia toda 
a blindagem e compliance é mais 
garantido e seguro.

(*) - É vice-presidente da Becomex 
(www.becomex.com.br).

“O sucesso de um relacionamento amoroso está ligado à 
disposição que cada parceiro tem em perder alguma 
coisa para ganhar outra. No momento em que você 

vai morar junto com alguém, abrir mão de certos valores da 
família de origem para construir novos, dentro da nova família 
que será constituída, será essencial para experimentar a nova 
fase e viver essa relação integralmente. Podemos dizer que 
essa é a ideia inicial de uma grande “perda”, mas que signifi ca 
um possível ganho futuro importante”, comenta Denise.

“Em um casamento, você precisa abrir mão de muitas coisas, 
você precisa praticar constantemente o altruísmo e a genero-
sidade. Mas, isso pode ser particularmente mais difícil para 
quem viveu uma vida de solteiro por muitos anos, com muita 
liberdade, mais voltada para o individualismo”, diz Marina. 

“Na vida a dois, o trabalho a ser feito é para construir uma 
unidade, mas levando em consideração que são duas pessoas 
com diferentes valores, crenças e educação. Daí o exercício 
diário será “perder” essas diferenças para construir uma nova 
identidade que corresponda a essa relação. Portanto, aqui se 
aplica o conceito de perder para ganhar também”, explica 
Denise.

Muitas vezes não paramos para pensar que a vida é um eterno 
jogo de perde-ganha ou vice-versa. “Mesmo sem perceber, esta-
mos o tempo todo fazendo escolhas e, automaticamente, quando 
escolhemos algo abrimos mão de outra coisa, refl ete Marina.

No casamento é preciso perder 
para ganhar, dizem especialistas
Essa afi rmação pode parecer estranha, mas segundo Marina Simas de Lima e Denise Miranda de 
Figueiredo, ambas psicólogas, terapeutas de casal e família e fundadoras do Instituto do Casal, quando 
se trata de amor, ceder em favor do outro, tolerar ou ainda superar as diferenças são ingredientes 
fundamentais para construir relações mais duradouras e com qualidade

“No casamento você pode escolher trair ou ser fi el, pedir 
desculpas ou manter seu orgulho, fazer programas que você 
não gosta para agradar o  parceiro ou se recusar a fazê-los. 
São renúncias e escolhas que fazem parte da rotina da vida. 
Os casais que conseguem compreender que a perda de hoje 
pode ser o prêmio de amanhã, acabam sendo mais felizes e 
satisfeitos com a vida conjugal do que aqueles que são menos 
fl exíveis nas negociações”, afi rmam as terapeutas.

Marina e Denise comentam que esses comportamentos 
podem ser treinados e há pontos específicos que podem 
ser trabalhados. “Um dos pontos que o casal pode trabalhar 
é a comunicação, assim como a negociação de conflitos ou 
até mesmo a negociação dos combinados, estabelecendo 
um equilíbrio na relação. Ou seja, alternando as renúncias 
para que um não sinta que está renunciando mais que o 
outro”.

“Quando falamos em comunicação parece fácil. No entanto, 
se comunicar não é somente falar, na verdade requer escutar, 
acolher e compreender, estando aberto às novas possibilidades. 
Maturidade e fl exibilidade são elementos essenciais para esta-
belecer um bom diálogo. Sendo estes instrumentos poderosos 
para o alcance de relações mais equilibradas e duradouras”, 
fi nalizam Marina e Denise.

 
Fonte: Instituto do Casal.
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       Construções
 Terrenos e Máquinas e   Equipamentos Móveis e Em Edifícios e
Imobilizado Benfeitorias Equipamentos Veículos Ferramentas de Informática Utensílios Andamento Instalações Outros Total
Saldos em 31/12/2015 51.623 159.875 3.398 84 323 118 34.627 82.114 - 332.163
Aquisições - 18.770 757 20 52 647 1.667 55 15 21.982
Baixas (1.289) (287) (487) - - - (2) (4.076) - (6.142)
Transferências (11) 98 - - - - (22.361) 22.273 - (0)
Depreciações - (15.581) (296) (14) (85) (53) - (364) - (16.393)
Saldos em 31/12/2016 50.323 162.875 3.371 90 290 712 13.930 100.003 15 331.609
Aquisições - 18.735 931 40 296 293 107 - 17 20.419
Baixas - (19) (686) - - - - - - (705)
Transferências - - - - - - - - - -
Depreciações - (16.563) (314) (17) (91) (89) - (3.424) - (20.499)
Saldos em 31/12/2017 50.323 165.028 3.303 113 496 916 14.037 96.578 32 330.825
Taxa Anual de Depreciação 0,00% 4 a 20% 10 a 25% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 3,30% 0,00%

  Adiantamento
  para Futuro  Ajustes de Total do
 Capital Aumento de Reservas de Avaliação Patrimônio
 Social Capital Lucros Patrimonial Líquido
Em 31/12/2015 2.441 500 245.018 103.890 351.850
Lucro (prejuízo)
  do Período - - 44.893 - 44.893
Distribuição de Lucros - - (1.320) - (1.320)
Juros sobre o Capital Próprio - - (16.208) - (16.208)
Realização do Ajuste
  de Avaliação Patrimonial - - 4.675 (4.675) -
Reversão do IRPJ e
  CSLL Diferidos - AAP - - (1.589) 1.589 -
Aumento de Capital 500 (500) - - -
Em 31/12/2016 2.941 - 275.468 100.805 379.215
Lucro (prejuízo) do Período - - 74.762 - 74.762
Juros sobre o Capital Próprio - - (19.836) - (19.836)
Realização do Ajuste
  de Avaliação Patrimonial - - 5.713 (5.713) -
Reversão do IRPJ e
  CSLL Diferidos - AAP - - (1.942) 1.942 -
Adiantamento para Futuro
  Aumento de Capital - 5.000 - - 5.000
Em 31/12/2017 2.941 5.000 334.165 97.034 439.141

As Notas Explicativas são Partes Integrantes das Demonstrações Financeiras

Demonstração do resultado do período em
31 de dezembro de 2017 e 2016 - Valores expressos em milhares de reais

EMBRAMACO - Empresa Brasileira de Materiais para Construção Ltda
CNPJ: 56.883.820/0001-23
Relatório da Diretoria

Srs. Sócios: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter a apreciação de V.S.as. o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de Dezembro de 2017. Santa Gertrudes - S.P, 28 de Abril de 2018.
Balanço Patrimonial do Período em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Valores Expressos em Milhares de Reais Demonstração dos Fluxos de Caixa do período em

31 de dezembro de 2017 e 2016 - Valores expressos em milhares de reais

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016-Valores expressos em milhares de reais

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em
31 de dezembro de 2017 e 2016 - Valores expressos em milhares de reais

Relatório dos Auditores Independentes sobre  as Demonstrações Contábeis
Maria Esther Paraluppi Rodrigues - Sócia Administrador- CPF 114.338.698-10 Djalma Aparecido de Lima - Contador  CRC 1SP184042/O-4

1. Contexto Operacional: A EMBRAMACO - Empresa Brasileira de Materiais 
para Construção (“Empresa” ou “Embramaco”) é uma sociedade empresária 
limitada, com sede na Avenida Conde Guilherme Prates, N° 382, na cidade de 
Santa Gertrudes, Estado de São Paulo, com atuação no mercado há mais de 40 
anos. A sociedade tem como principal objetivo a fabricação de pisos e 
revestimentos cerâmicos, porcelanatos, beneficiamento e comércio atacadista de 
argila, exportação, importação, revenda e transporte. 2. Apresentação das 
Demonstrações Contábeis: 2.1. Declaração de conformidade: As 
demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na 
Lei das Sociedades por Ações, pronunciamentos, orientações e interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, 2.2. Moeda 
funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações 
financeiras são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, 
no qual a Empresa atua (“a moeda funcional”). As demonstrações financeiras 
estão apresentadas em milhares de reais (R$), que é a moeda funcional da 
Empresa. 2.3. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação de 
demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e 
também o exercício de julgamento por parte da administração para a aplicação das 
políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e 
estimativas são significativas, estão divulgadas na (Nota 4). 2.4. Novas 
Normas e Interpretações: 2.4.1 IFRS 16/NBC TG 06 (R2) - Operações 
com arrendamento mercantil - aplicação a partir de 1° de janeiro de 
2019: A NBC TG 06 (R2)/IFRS 16, que substituirá a NBC TG 06 (IAS 17) - 
Arrendamento Mercantil e as respectivas interpretações, estabelecem os 
princípios para o reconhecimento de arrendamentos e traz importantes mudanças 
na contabilidade do arrendatário, eliminando a distinção entre arrendamento 
mercantil financeiro e operacional. Com a nova revisão, o arrendatário reconhece 
um ativo, que se refere ao direito de uso do bem arrendado e um passivo de 
arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do 
arrendamento. Isenções estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e 
itens de baixo valor. Além disso, afetará a apresentação de alguns itens nas 
demonstrações financeiras, como por exemplo, o arrendamento mercantil 
operacional, atualmente é reconhecido pelo valor pago do “aluguel” e, com a nova 
revisão, tal contabilização será substituída pelos encargos de depreciação do 
direito de uso dos objetos arrendados. O impacto da aplicação da NBC TG 06 (R2) 
nas demonstrações financeiras no período da aplicação inicial dependerá das 
condições econômicas futuras, incluindo a taxa de endividamento da Empresa em 
1° de janeiro de 2019, a composição da carteira de arrendamento naquela data e 
a intenção de renovação dos contratos de arrendamento. 2.4.2 IFRS 15/NBC 
TG 48 - Instrumentos financeiros - aplicação a partir de 1° de janeiro 
de 2018: Essa nova norma, que descreve os princípios para classificar e 
mensurar os ativos e passivos financeiros, substitui a NBC TG 38/IAS 39 
Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. A NBC TG 48 

financeiros que reflete o modelo de negócios em que os ativos são administrados 

(impairment) para os ativos financeiros, com base nas perdas de crédito 
esperadas, em oposição ao modelo “perdas incorridas” atualmente aplicável a 

de contabilidade de hedge, para alinha-las com a estratégia de gestão de risco da 
Empresa. Porém, a NBC TG 48 não substitui os requerimentos para “macro hedge 
accounting”. Com base na sua avaliação, a Empresa concluiu que a nova norma 
não trará impactos relevantes em suas demonstrações financeiras, tendo em vista 
que atualmente não é adotado a contabilidade de Hedge, e suas obrigações e 
direitos apresentados na contabilidade, continuarão a ser demonstrados pelo seu 
custo amortizado. 2.4.3 IFRS 15/NBC TG 47 - Receita de contratos com 
clientes - aplicação a partir de 1° de janeiro de 2018: O IFRS 15/NBC TG 
47 introduz uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita é 
reconhecida, e por quanto a receita é mensurada. Essa norma substitui as atuais 
normas para o reconhecimento de receitas (IAS 18 - CPC 30 Receitas, IAS 11/
CPC 17 - Contratos de Construção e a IFRS 13 - Programas de Fidelidade com 
Clientes). Será aplicável a todos os contratos com clientes, exceto contrato de 
aluguel, instrumentos financeiros e contratos de seguros. O NBC TG 47 estabelece 
um modelo único para o reconhecimento de receita, com novos conceitos e 
princípios relacionados principalmente à identificação da obrigação de 
desempenho e a alocação do preço para contratos múltiplos. A maioria das 
receitas da Empresa decorre da venda de pisos cerâmicos e porcelanatos a lojistas 
e a Home Centers*. Durante o exercício de 2017, a Empresa realizou uma 
avaliação nas cinco etapas do novo modelo de reconhecimento da receita, e não 
identificou impactos no reconhecimento atual dessas receitas. Home Centers*: 
Centro de materiais de construção. Loja que traz todo tipo de opção para 
construção e manutenção da casa. Com base na sua avaliação, não é esperado 
que a aplicação do IFRS 15/NBG TG 47 tenha um impacto significativo nas 
demonstrações financeiras. 3. Resumo das principais politicas contábeis: 
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações 
financeiras estão definidas abaixo. 3.1. Caixa e Equivalentes de Caixa: 
Caixa e equivalentes de caixa incluem os numerários em espécie, depósitos 
bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez, resgatáveis em até três 
meses ou menos, com risco insignificante de mudança de valor justo. Neste grupo 
estão alocados também os recebimentos de exportações cujo cambio ainda não 
está fechado. A Empresa opta por manter estes câmbios em aberto para realizar o 
fechamento quando a taxa encontrar-se mais favorável. Por essa razão esse saldo 
sofre atualização, com base na taxa de fechamento. 3.2. Instrumentos 
financeiros: Os instrumentos financeiros da Empresa compreendem os caixas e 
equivalentes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber e a pagar, 
financiamentos, empréstimos, entre outros. A Empresa reconhece os instrumentos 
financeiros na data em que se torna uma das partes das disposições contratuais 
do instrumento. Ativos Financeiros: Os ativos financeiros estão classificados 
nas seguintes categorias específicas: (a) investimentos mantidos até vencimento; 
(b) empréstimos e recebíveis. A classificação depende da natureza e finalidade dos 
ativos financeiros e é determinada no reconhecimento inicial. a) Investimentos 
mantidos até o vencimento: Os investimentos mantidos até o vencimento 
correspondem à ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou 
determináveis e data de vencimento fixa que a Empresa tem a intenção positiva e 
a capacidade de manter até o vencimento. Após o reconhecimento inicial, os 
investimentos mantidos até o vencimento são mensurados ao custo amortizado 
utilizando o método de juros efetivos, menos eventual perda por redução ao valor 
recuperável. b) Empréstimos e recebíveis: Contas a receber, empréstimos e 
outros recebíveis com pagamentos fixos o determináveis e que não são cotados 
em um mercado ativo são classificados com “Empréstimos e recebíveis”. Os 
empréstimos e recebíveis são mensurados pelo valor de custo amortizado 
utilizando o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer redução ao valor 
recuperável, se aplicável. Passivos Financeiros: a) Empréstimos, 
financiamentos e outros passivos: Os passivos financeiros, incluindo 
empréstimos, financiamentos, fornecedores, e outras contas a pagar, são 
inicialmente mensurados pelo valor justo, líquidos dos custos da transação. 
Posteriormente, são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o 
método de juros efetivos. O método do juros efetivos é um método de calcular o 
custo amortizado de um ativo financeiro ou de um passivo financeiro (ou grupo de 
ativos financeiros ou de passivos financeiros) e de imputar o rendimento dos 
juros ou o gasto dos juros durante o período relevante. 3.3. Clientes: As contas 
a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de 
mercadorias no curso normal das atividades da Empresa. Se o prazo de 
recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são 
classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não 
circulante. As contas a receber de clientes são avaliadas no momento inicial pelo 
valor presente e deduzidas da provisão para créditos de liquidação duvidosa. A 
provisão para créditos de liquidação duvidosa é estabelecida quando existe uma 
evidência objetiva de que a Empresa não será capaz de cobrar todos os valores 
devidos de acordo com os prazos originais de vencimento. O valor da provisão é 
a diferença entre o valor contábil e o valor recuperável. A Empresa não tem a 
prática de embutir juros em seus recebíveis e por tal motivo não considera como 
relevante a aplicação do Ajuste a Valor Presente em seus saldos contábeis. O giro 
médio de seus títulos a receber é de 90 dias. 3.4. Estoques: Até o período de 
2015 os estoques de produtos acabados e de produtos em elaboração eram 
valorizados por critérios arbitrados em conformidade com a legislação fiscal 
brasileira, ou seja, eram valorizados à 70% do maior preço de venda do período. 
No período de 2016 a Empresa alterou sua política de mensuração, passando a 
valorizar os estoques em conformidade com as previsões da NBC TG 16 - 
Estoques. Em decorrência da mudança na política de valorização dos Estoques, o 
custo dos produtos vendidos (CPV) de 2016 apresenta reflexo dos estoques 
valorizados em 70% até 2015 e que foram realizados, por venda, ao longo de 
2016. A mudança de política mencionada justifica, em grande parte, a variação no 
valor de custo entre os períodos de 2017 e 2016, uma vez que o custo de 2017 não 
apresenta mais os reflexos do arbitramento dos estoques. Em conformidade com 
a NBC TG 16 - Estoques, foram considerados no custo de aquisição o preço de 
compra, os impostos de importação e outros tributos (exceto os recuperáveis 
junto ao fisco), bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros 
diretamente atribuíveis à aquisição. Os custos de transformação de estoques 
incluíram os custos diretamente relacionados com as unidades produzidas ou 
com as linhas de produção. Também incluíram a alocação sistemática de custos 
indiretos de produção, fixos e variáveis, que foram incorridos para transformar os 
materiais em produtos acabados. 3.5. Imobilizado: Demonstrado ao custo de 
aquisição, deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear, 
tomando-se por base a vida útil estimada dos bens (nota 12). A depreciação de 
ativos é calculada usando o método linear para alocar seus custos aos seus 
valores residuais durante a vida útil estimada. Os valores residuais e a vida útil 
dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. O 
valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável, 
quando o valor contábil do ativo é maior do que seu valor recuperável estimado. 
Ganhos e as perdas em alienações são determinados pela comparação dos 
resultados com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras receitas e 
despesas operacionais” na determinação do resultado. 3.6. Impairment de 
ativos não financeiros: Os ativos com vida útil definida são revisados para a 
verificação de impairment sempre que eventos ou circunstâncias indicarem que o

 Nota 2017 2016
Receita Líquida de Vendas 22 435.505 392.677
Custo dos Produtos Vendidos  (271.068) (290.013)
Lucro Bruto  164.437 102.664
Despesas com Vendas  (40.200) (35.636)
Despesas Gerais e Administrativas  (10.126) (9.860)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas  (4.771) (1.985)
  (55.098) (47.481)
Lucro operacional  109.339 55.183
Receitas Financeiras 23 5.427 1.768
Despesas Financeiras 23 (6.176) (6.637)
Variação Cambial Líquida 23 (2.395) 7.596
Receitas (despesas) financeiras, líquidas  (3.144) 2.727
Lucro antes do IR e da Contribuição Social  106.195 57.910
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes  (29.351) (7.793)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 21 (2.082) (5.224)
Lucro Líquido do Exercício  74.762 44.893

As Notas Explicativas são Partes Integrantes das Demonstrações Financeiras

 2017 2016
Atividades Operacionais 129.640 64.016
Lucro Líquido Antes IR/CS 106.195 57.910
+ Depreciação e Amortização 20.839 16.810
+ Juros Incorridos 4.193 5.400
(+/-) Resultado Alienação Imobilizado 150 1.973
(+/-) Ganho (perda) na Conversão de Moeda 2.395 (11.350)
 = Lucro Ajustado 133.772 70.744
(Acréscimos) Decréscimos de Ativos
Duplicatas a Receber (6.771) (11.227)
Adiantamentos (1.654) 1.312
Estoques 3.002 11.726
Tributos a Recuperar 19.689 (3.339)
Depósitos Judiciais 29 32
Outras Contas a Receber (805) 74
Acréscimos (Decréscimos) de Passivos
Fornecedores (2.708) 8.752
Obrigações Sociais e Trabalhistas 237 3.489
Obrigações Fiscais 4.582 (3.886)
Outros Valores a Pagar (1.075) (5.866)
IR/CS Pagos no Período (18.658) (7.793)
Atividades de Investimento (20.962) (17.788)
Aquisição Imobilizado (20.419) (21.982)
Aquisição de Investimentos (1.208) (428)
Receita de Venda de Imobilizado 666 4.622
Atividades de Financiamento (27.062) (30.154)
Captação de Empréstimos 13.771 12.969
Pagamento do Principal de Empréstimos
  e Financiamentos (28.118) (31.680)
Pagamento dos Juros sobre Empréstimos
  e Financiamentos (4.560) (4.692)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 5.000 -
Dividendos/JCP distribuídos (13.155) (3.751)
Empréstimos com Partes Relacionadas - (3.000)
Total Caixa Gerado / Consumido 81.617 16.073
Caixa e equivalentes no início do período 23.511 7.439
Caixa e equivalentes no fim do período 105.128 23.511
Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa 81.617 16.073

As Notas Explicativas são Partes Integrantes das Demonstrações Financeiras

Passivo Nota 2017 2016
Passivo Circulante
Fornecedores 15 31.870 34.567
Adiantamentos 20 953 2.199
Tributos a Pagar 16 22.027 8.946
Obrigações Sociais e Trabalhistas 17 10.213 9.976
Comissões a Pagar 19 6.113 5.679
Empréstimos e Financiamentos 14 30.350 26.886
Leasing 14 322 289
Provisões 18 276 237
Outros Valores a Pagar  56 353
  102.180 89.133
Passivo Não Circulante
Empréstimos e Financiamentos 14 53.186 67.979
Leasing 14 358 679
Tributos a Pagar 16 3.826 1.634
 Tributos Diferidos 21 63.250 61.168
Contas a Pagar Partes Relacionadas 25 24.142 17.461
  144.762 148.921
Total do Passivo  246.942 238.054
Patrimônio Líquido
Capital Social 24 2.941 2.941
Reservas de Lucros  334.165 275.468
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital  5.000 -
Ajustes de Avaliação Patrimonial  97.034 100.805
Total do Patrimônio Líquido  439.141 379.215
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  686.083 617.269

As Notas Explicativas são Partes Integrantes das Demonstrações Financeiras

Ativo Nota 2017 2016
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa 6 105.128 23.511
Contas a Receber de Clientes 7 154.532 147.379
Estoques 8 76.963 79.964
Tributos a Recuperar 9 6.416 19.157
Adiantamentos 10 3.915 1.928
Outras Contas a Receber  1.875 1.070
  348.829 273.010
Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo:
Tributos a Recuperar 9 3.656 10.604
Depósitos Judiciais 11 244 272
  3.899 10.877
Investimentos  2.417 1.648
Imobilizado 12 330.825 331.609
Intangível 13 112 125
  337.254 344.259
Total do Ativo  686.083 617.269

As Notas Explicativas são Partes Integrantes das Demonstrações Financeiras

À Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção Ltda. A/C: 
Administradores e Quotistas. Opinião com ressalva: Examinamos as 
demonstrações contábeis da Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para 
Construção Ltda. (Empresa) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações 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, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a 
seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais 
para Construção Ltda. (Empresa), em 31 de dezembro de 2017, 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 com 
ressalva: Até o ano de 2015 os estoques de produtos acabados e de produtos 
em elaboração (Nota 3.4 e Nota 8) eram valorizados por critérios arbitrados em 
conformidade com a legislação fiscal brasileira. No exercício de 2016 a Empresa 
alterou sua política de valorização, adequando-se às determinações da NBC TG 
16 - Estoques. Assim, a baixa dos estoques iniciais (avaliados pelo critério fiscal) 
por realização decorrente das vendas ao longo de 2016, resultaram em impacto 
temporal no custo dos produtos vendidos no período de 2016, cuja distorção 
não foi passível de estimativa. Assim, nossa opinião sobre as demonstrações 
contábeis do período corrente inclui modificação em decorrência do possível 
efeito desse assunto sobre a comparabilidade dos valores do período corrente 
e valores correspondentes sobre as demonstrações do resultado das operações, 

reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o 
qual é representado pelo maior valor entre: (i) o valor justo do ativo menos seus 
custos de venda; e (ii) o seu valor em uso. Para fins de teste de impairment, os 
ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existem fluxos de 
caixa identificáveis. 3.7. Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores 
são obrigações a pagar por bens ou serviços adquiridos de fornecedores no 
curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se 
o pagamento for devido no período de 12 meses. Caso contrário, as contas a 
pagar são apresentadas como passivo não circulante. São registrados pelo 
valor nominal dos títulos representativos desses créditos e, quando cabível, 
acrescidos das variações monetárias ou cambiais. 3.8. Empréstimos e 
Financiamentos: São reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no 
recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, passam 
a ser mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, 
isto é, acrescido de encargos e juros proporcionais ao período incorrido (pro rata 
temporis). O método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado 
de um passivo financeiro e alocar sua despesa de juros pelo respectivo período da 
dívida. O reconhecimento e mensuração dos empréstimos e financiamentos são 
realizados conforme o NBC TG 38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento 
e Mensuração; NBC TG 39 - Instrumentos Financeiros: Divulgação; e NBC 
TG 40 - Instrumentos Financeiros - Evidenciação. 3.9. Provisões para 
contingências: As provisões para ações judiciais (trabalhista, cível e tributária) 

ser estimado em base confiável. As provisões para contingências tributárias, 
trabalhistas e outras são constituídas com base na expectativa da Administração 
de perda provável nos respectivos processos, apoiada na opinião dos assessores 
jurídicos externos da Empresa (Nota 18). As provisões são mensuradas pelo 
valor presente dos gastos, que devem ser necessários para liquidar a obrigação, 
usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações atuais de 
mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. 
3.10. Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido: O 
imposto de renda e contribuição social correntes são calculados com base nas 
alíquotas efetivas do imposto de renda (25%) e da contribuição social (9%) sobre 
o lucro líquido ajustado nos termos da legislação vigente. Os créditos tributários 
diferidos de imposto de renda e contribuição social são decorrentes de diferenças 
temporárias ativas, assim como, os débitos tributários diferidos de imposto de 
renda e contribuição social são decorrentes do Custo Atribuído ao Imobilizado 
na Adoção Inicial (deemed cost) e diferenças temporárias passivas. Os créditos 
levaram em consideração a expectativa futura de geração de lucros tributáveis 
e estão calculados com base nas alíquotas atualmente vigentes pela legislação 
tributária e registrados até o montante considerado como realizável com base em 
estimativas preparadas pela Companhia. Os ativos e passivos fiscais diferidos 
são compensados caso haja um direito legal de compensar passivos e ativos 
fiscais correntes, e eles se relacionam aos impostos de renda lançados pela 
mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação. 3.11. 
Reconhecimento da receita: a) Receita de Venda: A receita compreende 
o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de 
produtos no curso normal das atividades da Empresa. A receita é apresentada 
líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. As 
vendas dos produtos são reconhecidas sempre que uma Empresa efetua a entrega 
dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total liberdade sobre o canal e o 
preço de revenda dos produtos, e não há nenhuma obrigação não satisfeita que 
possa afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. O reconhecimento não ocorre 

disposições de aceitação tenham sido acordadas, ou a Empresa tenha evidências 
objetivas de que todos os critérios para aceitação foram atendidos. As vendas 
são realizadas com prazo de pagamento variado de acordo com o tipo de cliente 
(Home Centers, Lojistas, Construtoras) que não têm caráter de financiamento 
e são consistentes com a prática do mercado; portanto, essas vendas não são 
descontadas ao valor presente. b) Receitas financeiras: A receita financeira 
é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva de 
juros. 4. Estimativas: Com base em premissas a Empresa faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente 
serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que 
apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício 
social, estão contempladas abaixo: a) Revisão da vida útil e recuperação 
dos ativos: A capacidade de recuperação dos ativos que são utilizados nas 
atividades da Companhia é avaliada sempre que eventos ou mudanças nas 
circunstâncias indicarem que o valor contábil de um ativo ou grupo de ativos 
pode não ser recuperável com base em fluxos de caixa futuros. Se o valor contábil 
destes ativos for superior ao seu valor recuperável, o valor líquido é ajustado e sua 
vida útil readequada para novos patamares. b) Provisões para contingências: 
A Companhia é parte envolvida em processos trabalhistas, cíveis e tributários 
que se encontram em instâncias diversas. As provisões para contingências, 
constituídas para fazer face a potenciais perdas decorrentes dos processos em 
curso, são estabelecidas e atualizadas com base na avaliação da administração, 
fundamentada na opinião de seus assessores jurídicos e legais e requerem 
elevado grau de julgamento sobre as matérias envolvidas. c) Provisões para 
perda no estoque: A provisão de estoque para potenciais perdas é constituída 
quando, com base na estimativa da Administração, os itens são definidos como 
descontinuados, baixo giro e quando o valor dos itens de estoque estiver a um 
custo superior ao valor realizável líquido. d) Imposto de renda e contribuição 
social diferidos: Os ativos e passivos fiscais diferidos são baseados em 
diferenças temporárias entre os valores contábeis nas Demonstrações Financeiras 
e a base fiscal. Se a Empresa não for capaz de gerar lucro tributável futuro 
suficiente, ou se houver uma mudança material nas atuais taxas de imposto 
ou período de tempo no qual as diferenças temporárias subjacentes se tornem 
tributáveis ou dedutíveis, é necessária revisão das mensurações. 5. Gestão de 
risco financeiro: 5.1. Fatores de risco financeiro: a) Risco cambial: 
A Empresa está exposta ao risco cambial decorrente de exposições de algumas 

cambial decorre de operações comerciais de exportação, importação de matérias-
primas, insumos e equipamentos.
Descrição 2017 2016
Contas a receber de clientes internacionais -
  líquido de PECLD (Nota 7) 9.091 13.574
Fornecedores Estrangeiros (Nota 15) (424) (824)
Financiamentos/Empréstimos em
  moeda estrangeira (Nota 14)* (36.455) (36.236)
Contas a receber (a pagar) em
  moeda estrangeira, líquido (27.788) (23.486)
*FINIMP/Contratos de Câmbio. b) Risco de crédito: O risco de crédito 
decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e instituições 
financeiras, bem como de exposições de crédito a clientes, incluindo contas a 
receber em aberto. Para bancos e instituições financeiras, são aceitos somente 
títulos de entidades independentes classificadas com rating mínimo “AAA”. Com 
relação aos clientes, a área de análise de crédito avalia a qualidade do crédito do 
cliente, levando em consideração sua posição financeira, experiência passada e 
outros fatores. A utilização de limites de crédito é monitorada regularmente. c) 
Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada de forma agregada 
pelo departamento de Finanças. Este departamento monitora as previsões 
contínuas das exigências de liquidez da Empresa para assegurar que tenha caixa 
suficiente para atender às necessidades operacionais. A tabela abaixo analisa 
os passivos financeiros não derivativos da Empresa, por faixas de vencimento, 
correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data 
contratual do vencimento. Os valores divulgados na tabela são os fluxos de caixa 
não descontados contratados.
 Circulante Não Circulante
31 de dezembro de 2017
Fornecedores e outras contas a pagar (i) 38.992 -
Empréstimos e Leasing 30.672 53.544
31 de dezembro de 2016
Fornecedores e outras contas a pagar (i) 42.799 -
Empréstimos e Leasing 27.176 68.659
(i) A análise dos vencimentos aplica-se somente aos passivos financeiros e, 
portanto, não estão incluídas as obrigações decorrentes de legislação. 5.2. 
Gestão de capital: Os objetivos da Empresa ao administrar seu capital são 
os de salvaguardar a capacidade de continuidade da Empresa para oferecer 
retorno aos sócios e benefícios às outras partes interessadas, além de manter 
uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. A Empresa investiu em 
novas linhas de produção e modernização do maquinário, aumentando assim 
sua capacidade de geração de caixa futura. 6. Caixa e Equivalentes de 
Caixa: São considerados nesta conta: dinheiro em caixa, depósitos bancários 
e aplicações financeiras de alta liquidez e com capacidade de resgate em prazo 
inferior a três meses. Esses ativos são conversíveis em um montante conhecido 
de caixa e sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.
Caixa e equivalentes de caixa 2017 2016
Caixa 4.605 1.049
Bancos 3.568 5.634
Aplicações Financeiras 88.773 16.825
Moeda Estrangeira 4 4
Numerários em Trânsito - Moeda Estrangeira* 8.179 -
Total 105.128 23.511

*vide NE 3.1. Os valores das aplicações financeiras têm cláusula de liquidez 
imediata sem qualquer penalização no resgate antecipado. 7. Clientes: Os 
saldos de clientes estão registrados pelo valor faturado e deduzidos da provisão 
para créditos de liquidação duvidosa, quando aplicável.
Clientes 2017 2016
Contas a receber - mercado interno 150.934 136.466
Contas a receber - mercado externo 13.255 17.340
Provisão para perdas em créditos de liquidação duvidosa (9.658) (6.426)
Total 154.532 147.379
Circulante 154.532 147.379
Não circulante - -
A composição das contas a receber por vencimento é a seguinte:
 2017 2016
A vencer 145.989 133.633
Vencidos:
< 30 dias 4.789 5.478
30 - 60 dias 1.861 3.000
60 - 90 dias 1.064 1.464
90 - 120 dias 437 385
> 120 dias 10.049 9.845
Perdas em créditos de liquidação duvidosa (9.658) (6.426)
 154.532 147.379
Movimentação das perdas em créditos de liquidação duvidosa:
 2017 2016
Saldo inicial (6.426) (4.328)
Adições (4.878) (2.987)
Baixas 1.647 889
Saldo final (9.658) (6.426)
8. Estoques: A seguir detalhamento relativo aos saldos de estoque. Para 
maiores detalhes, vide Nota 3.4:
Estoques 2017 2016
Almoxarifado 522 538
Embalagens 1.583 1.887
Insumos 2.085 1.444
Matérias-primas 20.394 20.081
Produtos acabados 52.378 56.004
Outros Estoques - 10
Total 76.963 79.964

9. Impostos a Recuperar: Compreende créditos por aquisição de insumos 
para produção, créditos por aquisição de imobilizado e saldo Negativo de Tributos
sobre Lucro:
Impostos a Recuperar 2017 2016
IPI a Compensar/Recuperar 3.095 15.738
PIS a Compensar/Recuperar 161 110
COFINS a Compensar/Recuperar 755 506
CSLL a Compensar/Recuperar - 2.951
ICMS a Recuperar 6.060 6.836
IRPJ a Compensar - 3.621
Total 10.072 29.761
Circulante 6.416 19.157
Não circulante 3.656 10.604
(*) O Decreto n° 6.890/2009 reduziu para 0%, a alíquota do IPI sobre os produtos 
cerâmicos, prorrogado para 2010, pelo Decreto n° 7.222/2010, e para 2011 e
2012 pelo Decreto n° 7.542/2011 até 31/12/2012 gerando, desta forma, créditos 
de IPI nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012. Em 27/12/2012, o Decreto n° 7.879
fixou em 0% a alíquota de IPI por tempo indeterminado. A administração já
ingressou com pedido de ressarcimento perante o Fisco dos créditos em questão 
no montante de R$ 686 mil, os quais se encontram em processo de homologação.
10. Adiantamentos: São compostos conforme demonstrado a seguir:
Adiantamentos 2017 2016
Adiantamento a Fornecedores 3.414 1.499
Adiantamento a Colaboradores 501 429
Total 3.915 1.928
11. Depósitos Judiciais: Trata-se de valor depositado em juízo relativo a 
processos judiciais, de natureza trabalhista, que se originam do curso normal 
dos negócios da Empresa:
Depósitos Judiciais 2017 2016
Processos Trabalhistas 244 272
Total 244 272
12. Imobilizado: Os ativos classificados no Imobilizado são mensurados
pelo custo de aquisição, acrescidos da mais valia resultante do custo atribuído 
(deemed cost), conforme NBC TG 37 e NBC TG 27 - Ativo imobilizado, bem 
como, o ITG 10 - Interpretação sobre Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado, 
e deduzido das respectivas depreciações ou amortizações acumuladas. As 
depreciações e amortizações são calculadas pelo método linear, de acordo com
a vida útil econômica estimada do bem. O registro do custo atribuído (deemed
cost) do imobilizado, em conformidade com as normas citadas acima, foi baseado
em avaliação efetuada por avaliadores independentes. Da mesma forma, foram
modificadas as taxas de depreciação dos bens do ativo imobilizado em virtude da
nova vida útil estimada dos mesmos, conforme NBC TG 27 - Ativo Imobilizado.

13. Intangível: Os ativos intangíveis são avaliados pelo custo de aquisição. 
As patentes e licenças não são amortizadas por se tratarem de intangíveis com 
vida útil indefinida, estando então sujeitos ao teste de recuperabilidade (Nota 3.6)
 Patentes e
Intangível Licenças Softwares Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015 96 46 142
Adições - - -
Baixas - (5) (5)
Amortizações - (13) (13)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 96 29 125
Adições - - -
Baixas - - -
Amortizações - (13) (13)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 96 16 112
14. Empréstimos e Financiamentos: Este grupo é composto por 
financiamentos e contratos de leasing financeiro para compra de imobilizados, 
acrescidos dos encargos e despesas financeiras calculadas com base na taxa de 
juros explícita em contrato.
 2017 2016 Moeda Taxa Média
FINAME 47.082 58.630 Real 3%; 4%; 6% e 10% a.a.
FINIMP 36.455 36.236 Dólar/Euro 3% a 5% a.a. + LIBOR
Leasing 679 968 Real 10%; 11% e 3,042 + CDI
Total 84.216 95.834
Circulante 30.672 27.176
Não Circulante 53.544 68.659
15. Fornecedores: São compostos conforme segue:
Fornecedores 2017 2016
Nacionais 31.436 33.744
Estrangeiros 424 824
Partes Relacionadas 10 -
Total 31.870 34.567
16. Tributos a Pagar: As obrigações tributárias estão compostas por saldos 
dos débitos apurados pelas operações de vendas deduzidas dos créditos pelas 
entradas; pelos impostos e contribuições a recolher retidos de prestadores de 
serviços; e pelos tributos sobre o lucro. Os tributos a pagar estão relacionados 
abaixo pelo total a pagar a curto e longo prazo:
Tributos a Pagar 2017 2016
ICMS a Recolher 7.024 6.879
CSLL a Recolher 1.449 -
IRPJ a Recolher 9.243 -
ISS a Recolher 15 9
PIS a Recolher 145 144
COFINS a Recolher 677 666
IRRF a Recolher 3.422 2.789
INSS Retido a Recolher 38 29
Parcelamentos (PERT/Outros) 3.771 -
Outros a Recolher 68 65
Total 25.854 10.580
Circulante 22.027 8.946
Não circulante 3.826 1.634
17. Obrigações Sociais e Trabalhistas: O grupo está representado conforme 
quadro abaixo:
Obrigações Sociais e Trabalhistas 2017 2016
Salários a Pagar 1.503 1.742
Férias a Pagar 155 16
Pensão Alimentícia a Pagar 22 23
Pró-Labore 37 5
INSS a Recolher 1.365 1.431
FGTS a Recolher 382 390
Provisões Sociais e Trabalhistas 6.682 6.333
Outros 68 36
Total 10.213 9.976
18. Provisões: Apresentamos a Seguir as Provisões para Contingência, cujos 
processos judiciais a administração, juntamente com os assessores jurídicos, 
entende que a probabilidade de perda é provável:
Provisões 2017 2016
Cíveis 105 112
Trabalhistas 172 125
Total 276 237
19. Comissões a Pagar: Correspondem a comissões devidas aos 
representantes comerciais resultantes das intermediações de vendas e demais 
obrigações referentes ao setor comercial. O quadro abaixo demonstra aos valores 
exigíveis:
Comissões a Pagar 2017 2016
Provisão Comissões-Mercado Interno 5.671 5.001
Provisão Comissões-Mercado Externo 442 679
Total 6.113 5.679
Circulante 6.113 5.679
Não Circulante - -

20. Adiantamentos: Representa os adiantamentos recebidos por ordem de 
produção por garantia de entrega futura
Adiantamentos 2017 2016
Adiantamento de Clientes 953 2.199
Total 953 2.199
Circulante 953 2.199
Não Circulante - -
21. Tributos diferidos: Detalhamos abaixo a natureza, bem como a base de 
cálculo, dos tributos diferidos ativos e passivos:
 2017 2016
Diferenças Temporárias Ativas
Provisão para Comissões 2.079 1.931
Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa - 2.316
Provisão Verbas Comerciais 901 -
Provisão para Contingências 94 81
Variações Cambiais pelo Regime de Caixa 1.819 1.408
Leasing 163 -
 5.055 5.736
Diferenças Temporárias Passivas
Ajuste de Avaliação Patrimonial (49.987) (51.930)
Variações Cambiais pelo Regime de Caixa (667) (455)
Diferença de Taxa de Depreciação
  (Societária versus Fiscal) (17.651) (14.519)
 (68.305) (66.904)
Imposto de renda e contribuição social
  diferidos, líquido (63.250) (61.168)
Detalhamos abaixo a reconciliação dos tributos diferidos contabilizados na
Demonstração de Resultados:
 2017 2016
Depreciação Societária (3.214) (3.913)
Depreciação Valor Justo 2.024 1.336
Provisão Variação Cambial Exterior 199 (4.636)
Provisão para Comissão 148 (35)
Provisão Liquidação Duvidosa (1.415) 2.316
Provisão para Contingências 13 (292)
Leasing 163 -
Receita (despesa) de imposto de renda
  e contribuição social diferidos (2.082) (5.224)
22. Receitas: A reconciliação da receita bruta para receita líquida, apresentada
na demonstração do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, é
como segue: 2017 2016
Receita Bruta
Vendas Mercado Interno 516.016 458.205
Exportações Diretas 28.645 28.718
Exportações Indiretas 3.602 2.407
Revenda de Mercadorias 254 535
 548.518 489.866
Deduções de Vendas
 (-) Tributos sobre Venda (100.563) (88.569)
 (-) Devoluções (1.269) (1.531)
 (-) Descontos Comerciais (11.182) (7.088)
 (113.013) (97.189)
Receita Líquida 435.505 392.677
23. Resultado Financeiro: O resultado financeiro do exercício findo em 31 de
dezembro de 2017 é o seguinte: 2017 2016
Receitas Financeiras:
 Juros com Aplicações Financeiras 3.853 1.137
 Ganhos com Variações Monetárias 652 -
 Descontos Financeiros Obtidos 169 178
 Outras Receitas Financeiras 754 453
 5.427 1.768
Despesas Financeiras
 Encargos Financeiros (4.306) (5.496)
 Outras Despesas Financeiras (1.870) (1.141)
 (6.176) (6.637)
Variação cambial líquida
 Clientes 377 (3.823)
 Fornecedores 324 70
 Empréstimos e financiamentos (3.096) 11.350
 (2.395) 7.596
Receitas (despesas) financeiras, líquidas (3.144) 2.727
24. Capital Social: O Capital Social, no montante de R$ 2.941.455,00,
totalmente integralizado, está representado por 2.941.455 quotas no valor
nominal de R$ 1,00 cada uma. 25. Contas a Pagar Partes Relacionadas: 
O saldo de Contas a Pagar para Partes Relacionadas, no montante de R$ 24.142 
mil (17.461 mil em 2016) é composto de Juros Sobre Capital Próprio a pagar aos
Sócios. 26. Seguros: Em 31 de dezembro de 2017 a administração considera
que todos os ativos e compromissos de valores relevantes de alto nível de risco 
estão cobertos pelo seguro, por meio de políticas locais e corporativas.

fluxos de caixa e mutações do patrimônio líquido. 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 “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação à Empresa 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 auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião com ressalva. Outros assuntos: As demonstrações 
contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, apresentadas 
para fim de comparação, foram anteriormente por nós auditadas, conforme opinião 
com modificação, emitida em 25 de março de 2017. Responsabilidades da 
administração e da governança 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 da Empresa 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 Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 

governança da Empresa 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 causada 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 de uma 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: 

contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 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 

para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas 
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 

contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 

pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação
a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à
capacidade de continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que existe 
incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
as respectivas divulgações 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 Empresa a não

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
outros 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. Fornecemos
também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência
e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam
afetar consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as
respectivas salvaguardas. Campinas 25 de abril de 2018. Atenciosamente,

Prof. Dr. Marcos Francisco Rodrigues Sousa - Contador CRC 1SP167515/O-0
Consulcamp Auditoria - CRC 2SP024818/O-5

Você tem 
um plano de 
marketing 
pessoal?

 
João Vitor Gasparetto (*)

 

Na construção de uma 

imagem positiva, profi s-

sionalmente falando, é 

preciso ter planejamento. 

Primeiro de tudo, deve-se 
entender sobre seu próprio 
conteúdo. Sua história, seus 

conhecimentos, sua missão, suas 
habilidades, seus diferenciais e 
seus valores. Aquilo que você é 
deve ser comercializado. Para 
comercializar algo é preciso saber 
que estamos ofertando um produ-
to, por mais que estejamos falando 
de pessoas. Todo produto é desen-
volvido com base nas necessidades 
existentes. 

Contudo, os profi ssionais – ou 
pessoas –, são únicos, cada um 
tem formação, história de vida, 
objetivos já alcançados e planeja-
mento para alcançar novos. Neste 
momento não podemos focar no 
que o mercado corporativo precisa, 
mas no que temos de diferencial 
para ofertar.

A marca, o conteúdo e a embala-
gem deste produto, ou seja, como 
este produto está se apresentando, 
deve estar aderente àquilo que você 
é, àquilo que você entrega. O pro-
fi ssional precisa se vender. A repu-
tação de um profi ssional diz muito 
sobre sua aceitação no mercado de 
trabalho. Nossa imagem é baseada 
naquilo que construímos durante 
nossa trajetória profi ssional.

Portanto, temos de lembrar a 
todo momento que toda ação tem 
uma consequência. A imagem de 
um profi ssional está em constante 
avaliação. O que nos leva a ter, ou 
não, uma boa reputação e uma boa 
imagem é a nossa habilidade de 
potencializar os pontos positivos 
e afastar imperfeições que possam 
afetar nossa credibilidade. Pode-
mos dizer que o marketing pessoal 
é uma ferramenta para o sucesso 
e quem a domina por completo 
destaca-se na multidão.

Existem diversas situações que 
formam sua imagem pessoal. Leva-
-las em conta é a base para que 
você consiga inspirar confi ança em 
si mesmo e nos outros.

Não apenas falando de vestuário, 
manter uma imagem apresentável 
é fundamental. Isso vale para o que 
você quer transmitir de conteúdo 
ao outro. Importante lembrar que 
estamos falando da maneira com 
que devemos nos apresentar e 
nos mostrar para causar uma boa 
primeira impressão dentro do que 
é a nossa personalidade, colhendo 
excelentes resultados tanto na vida 
pessoal quanto na profi ssional.

Não existe regra. O mais impor-
tante é entender que a atualiza-
ção constante, a reciclagem e o 
entendimento dos objetivos farão 
com que o profi ssional tenha uma 
imagem valorizada. Independen-
temente de mudanças de área 
de atuação ou de cargo, posição 
hierárquica, ou de empregador. 
Somos defi nidos por aquilo que 
já fazemos, estamos fazendo e/ou 
vamos fazer. 

Portanto, é necessário que o 
profi ssional mantenha sua rede 
de contatos ativa para que novos 
contatos ocorram de maneira as-
sertiva. Seja confi ante e otimista; 
saiba se relacionar com pessoas; 
tenha iniciativas, responsabilidade 
e maturidade; reúna empatia, ética, 
integridade, paciência. A imagem 
está em constante construção, 
seja ela no contato direto com as 
pessoas ou nas redes sociais. Não 
pense que o que você transmite na 
internet também não infl uencia no 
seu marketing pessoal. 

Vender o que pode ser compra-
do é a melhor forma de ter uma 
imagem aceitável. Outro detalhe 
também a ser evidenciado: faz-
-se necessário sermos leais a nós 
mesmos. Dizer sim a tudo apenas 
para transmitir algo que não somos 
não é nada favorável. Temos certas 
habilidades e outras a serem de-
senvolvidas, mas também haverá 
algumas em que não teremos êxito, 
mesmo após estudo e prática.

O mercado de trabalho nunca 
exigiu tanto das capacidades 
das pessoas. O modo como nos 
expomos no ambiente físico e 
virtual representa um grande 
desafi o em meio a um cenário de 
larga competitividade e signifi ca-
tivas transformações. Como você 
pôde verifi car, criar um plano de 
marketing pessoal é um ótimo 
meio de ajudá-lo a defi nir seus 
objetivos e a posicionar-se como 
um profi ssional. 

Assim, você será capaz de maxi-
mizar o poder da sua marca pessoal 
e construir a sua rede profi ssional. 
Ao focar em seus próprios objeti-
vos, você conquistará vantagem 
sobre seus possíveis concorrentes 
e irá se destacar. Torne-se uma 
referência!

 
(*) - É Master Coach certifi cado pelo 

Center for Advanced Coaching e 
Gerente de Transição de Carreira 

da Thomas Case & Associados, 
consultoria com mais de 40 anos de 

atuação na gestão de carreiras e RH.
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CNPJ: 17.211.202/0001-85

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Em Reais)

Ativo Nota             2017             2016
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa ..................................... 8 9.805.718 8.008.923
Títulos e valores mobiliários ....................................... 9 4.501.585 4.500.747
Contas a receber ........................................................ 10 2.295.390 2.498.395
Estoque ...................................................................... 11 5.708.206 6.523.736
Outras contas a receber ............................................. 746.324 804.281
Outras contas a receber - partes relacionadas ............ 14.a 141.348 -
Despesas antecipadas ................................................          71.073          72.525

Total do circulante .....................................................   23.269.644   22.408.607
Não circulante
Realizável a longo prazo
Outras contas a receber - partes relacionadas ............ 14.a - 131.572
Depósito judicial ......................................................... 18.b          54.881          45.332

         54.881        176.904
Investimentos ............................................................. 22 22
Propriedade para investimentos .................................. 12 15.361.985 15.711.843
Imobilizado ................................................................ 13 84.066.965 82.894.178
Intangível ....................................................................          13.521          13.521

  99.442.493   98.619.564
Total do não circulante ..............................................   99.497.374   98.796.468
Total do ativo ............................................................. 122.767.018 121.205.075

Passivo Nota             2017             2016
Circulante
Fornecedores ............................................................. 1.359.924 1.093.026
Obrigações tributárias ................................................ 294.146 194.540
Obrigações trabalhistas e sociais ............................... 1.994.713 1.444.974
Gastos a incorrer em convênios ................................. 16 244.921 264.913
Outras contas a pagar ................................................. 550.569 654.996
Adiantamento de clientes ............................................ 17     3.445.823     3.424.255

Total do circulante .....................................................     7.890.096     7.076.704
Não Circulante
Outras contas a pagar ................................................. 408.049 -
Empréstimos - partes relacionadas ............................ 14.a 40.360.249 29.416.285
Provisão para contingências ....................................... 18.a     1.468.196     1.370.376

Total do não circulante ..............................................   42.236.494   30.786.661
Patrimônio Líquido ................................................... 19
Patrimônio social ....................................................... 6.006.605 13.304.548
Ajuste de avaliação patrimonial .................................. 75.719.037 77.223.105
Déficit acumulado ......................................................    (9.085.214)    (7.185.943)

Total do patrimônio líquido ......................................   72.640.428   83.341.710

Total do passivo e patrimônio líquido ...................... 122.767.018 121.205.075

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 - (Em Reais)

Nota             2017             2016
Receita operacional líquida ............................................... 20 29.500.139 28.389.708
Custos dos produtos vendidos e serviços prestados .... 21  (17.450.724)  (16.662.719)
Superávit bruto ..................................................................   12.049.415   11.726.989
Despesas operacionais e administrativas
Com vendas ....................................................................... 21 (1.295.956) (1.086.781)
Gerais e administrativos .................................................... 21 (21.048.782) (20.508.414)
Outras despesas operacionais líquida ................................. 21   (1.139.094)      (335.904)

(23.483.832) (21.931.099)
Déficit antes do resultado financeiro ...............................  (11.434.417)  (10.204.110)
Resultado Financeiro
Receitas financeiras ........................................................... 22 888.817 1.017.329
Despesas financeiras ......................................................... 22      (155.682)       (163.780)

733.135 853.549
Déficit do exercício ............................................................ (10.701.282) (9.350.561)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 - (Em Reais)

            2017             2016
Déficit do exercício ............................................................ (10.701.282) (9.350.561)
Outros resultados abrangentes ........................................                   -                   -
Resultado abrangente total .............................................. (10.701.282) (9.350.561)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 - (Em Reais)

            2017             2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Déficit do exercício .............................................................................. (10.701.282) (9.350.561)
Ajustes por:
Depreciação e amortização ................................................................ 2.223.415 2.207.141
Resultado na venda de ativos imobilizados
   e propriedades para investimentos ................................................... 14.451 1.228.241
Provisão para créditos liquidação duvidosa ......................................... 259.368 116.537
Provisão para obsolescência dos estoques ......................................... 930.666 931.340
Provisão para contingências ............................................................... 250.000 757.472
Juros apropriados sobre titulos e valores mobiliários .......................... (426.583) (582.744)
Imobilizado recebido por doação .........................................................       (219.586)                   -

(7.669.551) (4.692.574)
Variação nos ativos e passivos
(Aumento) redução nos ativos operacionais

Contas a receber ................................................................................ (56.363) (153.263)
Estoques ............................................................................................ 362.542 536.237
Outras contas a receber ...................................................................... 57.957 (152.160)
Despesas antecipadas ........................................................................ 1.452 673
Depósitos judiciais .............................................................................           (9.549)         (34.346)

356.039 197.141
Aumento (redução) nos passivos em

Fornecedores ..................................................................................... 266.898 (12.739)
Obrigações tributárias e trabalhistas ................................................... 649.345 127.504
Gastos a incorrer em convênios ......................................................... (19.992) (72.757)
Outras contas a pagar ......................................................................... (116.792) 121.079
Adiantamento de clientes .................................................................... 21.568 7.763
Contingências .....................................................................................       (152.180)                   -

648.847 170.850
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais ..........................    (6.664.665)    (4.324.583)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Aplicação de títulos e valores mobiliários ............................................ (1.674.546) (2.307.947)
Resgate de títulos e valores mobiliários .............................................. 2.100.291 3.344.037
Aquisição de ativo imobilizado e propriedades para investimentos ......    (2.898.473)    (1.618.034)

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos ................... (2.472.728) (581.944)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

Empréstimos concedidos a partes relacionadas .................................. (9.776) (94.708)
Empréstimos tomados de parte relacionada ........................................   10.943.964     7.909.509

Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos ........... 10.934.188 7.814.801
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa ........... 1.796.795 2.908.274
No início do exercício ............................................................................. 8.008.923 5.100.649
No fim do exercício ................................................................................     9.805.718     8.008.923
Aumento do caixa e equivalentes de caixa ......................................... 1.796.795 2.908.274

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2017 E 2016
(Em Reais)

Patrimônio Ajustes de Déficit
          Social avaliação patrimonial acumulado            Total

Saldo em 1° de dezembro de 2016 ........................................................................................................... 23.510.133 79.499.723 (10.205.585) 92.804.271
Transferência para patrimônio social ........................................................................................................... (10.205.585) - 10.205.585 -
Realização do ajuste de avaliação patrimonial ............................................................................................. - (2.276.618) 2.164.618 (112.000)
Déficit do exercício .....................................................................................................................................                    -                                      -    (9.350.561)   (9.350.561)
Saldo em 31 de dezembro de 2016 ........................................................................................................... 13.304.548 77.223.105 (7.185.943) 83.341.710
Transferência para patrimônio social ........................................................................................................... (7.297.943) - 7.297.943 -
Realização do ajuste de avaliação patrimonial ............................................................................................. - (1.504.068) 1.504.068 -
Déficit do exercício .....................................................................................................................................                    -                                      -  (10.701.282) (10.701.282)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 ........................................................................................................... 6.006.605 75.719.037 (9.085.214) 72.640.428

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(Em Reais)

1. Contexto operacional
A Associação Jesuíta de Educação e Assistência Social - AJEAS é uma “Associação” sem fins lucrativos, de
cunho filantrópico, de natureza educacional, cultural e assistencial em consonância com as diretrizes da Com-
panhia de Jesus, ordem religiosa da Igreja Católica, conforme o Artigo 1º. do Estatuto Social. Com o Título de
Utilidade Pública Estadual / MG, conforme Lei nº 2.723 de 24 de dezembro de 1962 - DOE 25/12/1962 - Título
de Utilidade Pública Municipal / BH, conforme Lei nº 888 de 29 de agosto de 1961 - DOM 05/09/1961. Protocolou,
em 28/06/2012, pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social-CEBAS para
triênio 2013-2015, processo nº 23000.008980/2012/36. Protocolou o pedido de renovação de Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social-CEBAS em 15/12/2015 para o triênio 2016-2018. Processo nº
23000.023498/2015-79 o qual aguarda análise, conforme SEI/MEC 0561038 emitida em 17 de fevereiro de 2017
e procederá novamente, conforme obrigação legal a entrega da documentação em meio físico, junto ao Ministério
da Educação - MEC para renovação MEC/SERES/ triênio 2019 a 2021. Possui como finalidade estatutária
conforme artigo 2º do Estatuto Social:
I. Manter e custear as atividades das filiais: AJEAS-Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia-FAJE, AJEAS-Vila
Fátima, situadas na cidade de Belo Horizonte - MG; AJEAS-Edições Loyola, situada na cidade de São Paulo -
SP; AJEAS-Centro Cultural de Brasília, situada na cidade de Brasília-DF.
II. Manter, de forma subsidiária, outras instituições de ensino, pesquisa, cultura e assistência social que contri-
buam para realização de seus objetivos, podendo ainda criar outras instituições ou institutos, incorporar outros
já existentes, bem como assumir responsabilidade de outros por meio de convênios, desde que as instituições
guardem identidade com os objetivos delineados neste Estatuto;
III. Promover a educação formal em todos os seus níveis, como também a educação profissionalizante, além
de oferecer cursos, palestras, seminários, treinamentos, (re) qualificação profissional, etc., que permitam a
inserção social da população que se encontra em situação de risco social identificado;
IV. Anunciar e promover os valores humanitários e cristãos, nas suas dimensões espiritual, cultural e de assis-
tência social, desenvolvendo o diálogo inter-religioso e o espírito de solidariedade;
V. Ampliar o conhecimento humano e a inclusão social, por meio da universalização de conhecimentos cientí-
ficos, espirituais, artísticos e literários, veiculados por publicações editoriais;
VI. Manter e prover centros e institutos de formação filosófica, teológica e espiritual, buscando o aperfeiçoamento
de pessoa humana à luz dos princípios cristãos;
VII. Promover e prover a preparação de pessoas habilitadas a difundir a fé cristã, de acordo com as orientações
da Companhia de Jesus;
VIII. Promover a inclusão social dos destinatários da política pública de assistência social, garantindo-lhes o
acesso aos bens e serviços sociais, como instrumento de ampliação do conceito de cidadania;
IX. Assegurar, por meio de projetos e programas, ações que viabilizem a universalização do acesso de famílias,
crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos carentes aos direitos sociais, bem como a sua promoção e
defesa;
X. Promover o desenvolvimento de projetos de ação comunitária, de enfrentamento da pobreza, de geração de
renda, de cooperativas de produção e serviços, e de promoção social, em geral com vistas a assegurar direitos
à proteção da saúde e da família, da maternidade, da infância, da adolescência e da velhice;
XI. Promover e manter projetos de natureza cultural, artística, científica e literária, bem como criar espaços
destinados à difusão da cultura popular, ao resgate da memória nacional e a propiciar lazer à comunidade;
XII. Promover a defesa e a preservação do meio ambiente, buscando a conscientização da comunidade por meio
da divulgação e do ensino de noções de desenvolvimento sustentável; e
XIII. Viabilizar a habilitação e a reabilitação dos portadores de deficiência e contribuir para sua integração à vida
comunitária.
2. Base de preparação
Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A
emissão das demonstrações financeiras foi autorizada em Assembleia Geral em 20 de março de 2018.
3. Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos
financeiros não derivativos mensurados e atualizados pelo valor justo por meio do resultado.
4. Moeda funcional e moeda de apresentação
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Associação. Todas
as informações financeiras foram arredondadas, exceto quando indicado de outra forma.
5. Uso de estimativas e julgamentos
Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premis-
sas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Associação e os valores reportados dos ativos, passivos,
receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são
revisadas de forma continua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente.
a. Incertezas sobre premissas e estimativas
As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas que possuem um risco significativo
de resultar em um ajuste material no exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2018 estão incluídas nas
seguintes notas explicativas:
Nota explicativa 6.g - prazo de vida útil do ativo imobilizado;
Nota explicativa 6.h - prazo de vida útil das propriedades para investimento;
Nota explicativa 10 - provisão para crédito liquidação duvidosa;
Nota explicativa 11 - provisão para perda de estoques;
Nota explicativa 18 - provisão para contingência.
Mensuração do valor justo
Uma série de políticas e divulgações contábeis da Associação requer a mensuração dos valores justos, para os
ativos e passivos financeiros e não financeiros. Questões significativas de avaliação são reportadas para a
Administração da Associação. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Associação usa dados
observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma
hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma.
Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos.
Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo,
diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços).
Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs não
observáveis).
Informações adicionais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos valores justos estão incluídas nas
seguintes notas explicativas:
Notas explicativa 25- instrumentos financeiros.
6. Principais práticas contábeis
As práticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente pela Associação
em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.
a. Instrumentos financeiros
(i) Ativos financeiros não derivativos: A Associação reconhece os empréstimos e recebíveis e depósitos
inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente
na data da negociação na qual a Associação se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A Associação deixa de reconhecer um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo
expiram, ou quando a Associação transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um
ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo
financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida pela Associação nos ativos financei-
ros são reconhecidos como um ativo ou passivo individual. Os ativos ou passivos financeiros são compensados
e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, somente quando, a Associação tem o direito legal
de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o
passivo simultaneamente. A Associação tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: ativos financeiros
registrados pelo valor justo por meio do resultado, empréstimos e recebíveis.
Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado: Um ativo financeiro é classificado
pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para negociação e seja designado
como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio
do resultado se a Associação gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus
valores justos de acordo com a gestão de riscos documentada e a estratégia de investimentos da Associação.
Os custos da transação, após o reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado como incorridos. Ativos
financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor
justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício. Os ativos financeiros registrados pelo valor justo
por meio do resultado abrangem aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários.
Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calcu-
láveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acres-
cido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis
são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por
redução ao valor recuperável. Os recebíveis abrangem contas a receber de alunos, outras contas a receber.
Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, bancos e aplicações
financeiras com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais são
sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizadas na quitação das obrigações de curto prazo.
Títulos e valores mobiliários: Os títulos e valores mobiliários referem-se aos recursos aplicados em institui-
ções financeiras de primeira linha, estando tais recursos classificados fora do grupo de caixa e equivalentes de
caixa em função de não fazerem parte da gestão do dia a dia da Associação. A Associação adota como prática
contábil apresentar os títulos e valores mobiliários nas atividades de investimentos nas demonstrações dos
fluxos de caixa por entender que é a situação que melhor representa seus fluxos financeiros
(ii) Passivos financeiros não derivativos: A Associação reconhece títulos de dívida emitidos e passivos
subordinados inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros são reconhe-
cidos inicialmente na data de negociação na qual a Associação se torna uma parte das disposições contratuais
do instrumento. A Associação baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retirada,
cancelada ou vencida. A Associação tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores,
empréstimos - partes relacionadas, e outras contas a pagar. Tais passivos financeiros são reconhecidos inici-
almente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial,
esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos.
(iii) Instrumentos financeiros derivativos: A Associação não possuia em 31 de dezembro de 2017 e 2016
nenhuma operação com instrumentos financeiros derivativos incluindo operações de hedge.
b. Contas a receber
Semestralidades a receber: Representam, basicamente, as semestralidades emitidas, porém não recebidas,
além de acordos firmados com estudantes de semestralidades vencidas.
Duplicatas a receber: Representam, as contas a receber de clientes são registradas e mantidas no balanço pelo
valor nominal dos títulos representativos destes créditos. A provisão para perdas com créditos de liquidação
duvidosa foi constituída em montante considerado suficiente pela Administração para fazer face a eventuais
perdas na realização das semestralidades, negociações a receber e outros ativos a receber.
c. Estoques
Resgistrados pelo custo médio de aquisição ou do processo de edição de livros e, quando aplicável, deduzidos
de provisão para ajustá-los ao valor líquido de realização, quando este for inferior. Periodicamente, a Adminis-
tração realiza análise do estoque e, quando identificados livros deteriorados ou edições descontinuadas pelo
mercado, o valor correspondente ao custo dos livros é reconhecido diretamente no resultado.
d. Passivo circulante e não circulante
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acresci-
dos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data
do balanço patrimonial.
e. Adiantamento de clientes
Semestralidades recebidas antecipadamente: Como prática de nosso negócio e mercado de atuação, as
matrículas do ano letivo seguinte iniciam-se ao final do exercício social em curso. Consequentemente, são
reconhecidas como mensalidade recebida antecipadamente, no passivo circulante, aquelas mensalidades de
períodos subsequentes que são recebidas antecipadamente pela Associação no exercício social em curso,
sendo que serão reconhecidas no resultado do exercício de acordo com o regime de competência.
Assinatura de revistas recebidas antecipadamente: Os adiantamentos recebidos de clientes por assinaturas
de revistas. Consequentemente, são reconhecidas como assinaturas de revistas recebidas antecipadamente,
no passivo circulante, aquelas assinaturas de períodos subsequentes que são recebidas antecipadamente pela
Associação no exercício social em curso, sendo que serão reconhecidas no resultado do exercício de acordo
com o regime de competência.
f. Provisões
Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Associação possuí uma obrigação legal ou
constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para
saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

g. Imobilizado
Reconhecimento e mensuração: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou
de construção, deduzido de depreciação e amortização acumulada, quando necessárias. O custo inclui gastos
que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria Associação
inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e em
condição necessárias para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela Administração.
Custos subsequentes: O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil
do item caso seja provável que os benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão fluir para a
Associação e que o seu custo pode ser medido de forma confiável. O valor contábil do componente que tenha sido
reposto por outro é baixado. Os custos de manutenção no dia-a-dia do imobilizado são reconhecidos no resultado
conforme incorridos.
Depreciação: A depreciação é calculada pelo método linear sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo,
ao longo de sua vida útil estimada. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com
relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado. As vidas úteis médias estimadas para
o exercício corrente e comparativas são as seguintes, por quantidade de anos:
Edificações 45 anos
Máquinas e equipamentos 5 - 20 anos
Equipamentos de informática e comunicação 3 anos
Móveis e utensílios 10 anos
Veículos 4 - 7 anos
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício
financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.
h. Propriedade para investimento
Propriedade para investimento é a propriedade mantida para auferir receita de aluguel ou para valorização de
capital ou para ambos, mas não para venda no curso normal dos negócios ou serviços ou para propósitos
administrativos. A propriedade para investimento é mensurada e apresentada pelo seu valor de custo de aqui-
sição menos depreciação e qualquer provisão para perda acumulada. A depreciação foi calculada pelo método
linear, com base nas taxas que variam de 4% a.a. (25 anos) a 3,33% a.a (30 anos) de acordo a avaliação
patrimonial realizada para o respectivos imóveis. Ganhos e perdas na alienação de uma propriedade para
investimento (calculado pela diferença entre o valor líquido recebido na venda e o valor contábil do item) são
reconhecidos no resultado. Anualmente, a Associação com auxilio de especialistas, mensuram o valor justo das
propriedades para investimentos para fins de divulgação nas demonstrações financeiras.
i. Redução ao valor recuperável
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação
para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda
no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconheci-
mento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados
que podem ser estimados de uma maneira confiável. Os ativos não financeiros têm o seu valor recuperável
testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de valor. A Administração da Associação não
identificou nenhum indicativo que justificasse a constituição de uma provisão sobre seus ativos.
j. Benefícios de curto prazo a empregados
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não descontada e são
incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado.
k. Apuração do resultado contábil e reconhecimento das receitas
As receitas, os custos e as despesas das operações são reconhecidos em conformidade com o regime contábil
de competência. As receitas de ensino são registradas no mês em que os serviços são prestados. As receitas
patrimoniais referem-se a receita de aluguel com imóveis e são reconhecidas no resultado pelo método linear
pelo prazo do arrendamento. As receitas de venda incluem as vendas de livros sendo reconhecido quando o
produto é entregue ao cliente.
l. Receitas e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem, basicamente, as receitas de juros sobre aplicações financeiras. A Associação
adotou como prática contábil apresentar os juros recebidos de títulos e valores mobiliários nas atividades de
investimentos por entender que é a situação que melhor representa seus fluxos financeiros. A receita de juros
é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas
com juros e descontos concedidos. Custos de empréstimo que não são diretamente atribuíveis à aquisição,
construção ou produção de um ativo qualificável são reconhecidos no resultado através do método de juros
efetivos.
m. Receitas com trabalhos voluntários
Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucro, a Associação
valoriza as receitas com trabalhos voluntários, sendo mensuradas ao seu valor justo levando-se em conside-
ração os montantes que a Associação haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mercado similar.
São reconhecidas no resultado do exercício. Em 31 de dezembro de 2017 a Associação registrou o montante de
R$1.557.446 (R$ 1.389.257 em 2016).
n. Informações operacionais divulgadas
As divulgações das informações operacionais reportáveis apresentadas, estão de acordo com a estrutura de
gerenciamento e com as informações utilizadas pelos principais tomadores de decisão da Associação. Dessa
forma, todos os itens alocados são referentes a atividades de negócio das quais podem-se obter receitas e
incorrer em despesas.
A Associação atua na área da educação superior, na assistência social, com a execução de serviços, programas
e projetos sociais, aprovados pelos órgãos públicos competentes e em demais atividades associativas definidas
em seu estatuto, substancialmente representados por arrendamento de terrenos e imóveis comerciais e comér-
cio decorrentes da edição, da impressão e distribuição de livros, cujos resultados são monitorados e avaliados
de forma integrada, conforme demonstrado na nota explicativa nº 7.
o. Novas normas e interpretações não adotadas
Uma série de novas normas ou alterações de normas e interpretações serão efetivas para exercícios iniciados
após 1º de janeiro de 2018. A Associação não adotou essas alterações na preparação destas demonstrações
financeiras. A Associação não planeja adotar estas normas de forma antecipada.
IFRS 9 Financial Instruments (Instrumentos Financeiros): O CPC 48 / IFRS 9 Instrumentos Financeiros,
estabelece requerimentos para reconhecer e mensurar ativos financeiros, passivos financeiros e a mensuração
de perdas esperadas de crédito para ativos financeiros e contratuais. Esta norma substitui o CPC 38 / IAS 39
Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração.
Classificação e mensuração dos ativos financeiros: O CPC 48 / IFRS 9 traz uma nova abordagem na
classificação e mensuração de ativos financeiros, a qual considera tanto o modelo de negócios em que os ativos

são administrados e suas características de fluxo de caixa. A norma classifica os ativos financeiros nas seguin-
tes categorias: (i) ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado (CA); (ii) ativos financeiros mensurados
ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA); e (iii) ativos financeiros mensurados ao valo
justo por meio do resultado (VJR). A norma elimina as categorias propostas pelo IAS 39 (CPC 38) de mantidos
até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. A Associação esta em processo de
avaliação e classificação de seus instrumentos financeiros de acordo com o CPC 48.
Classificação dos passivos financeiros: O CPC 48 / IFRS 9 mantém grande parte dos requerimentos da IAS
39 (CPC 38) para a classificação de passivos financeiros. Contudo, de acordo com a IAS 39 (CPC 38), todas
as variações de valor justo dos passivos designados como VJR são reconhecidas no resultado, enquanto que
de acordo com o CPC 48 / IFRS 9, estas alterações de valor justo são geralmente apresentadas da seguinte
forma: (i) o valor da variação do valor justo que é atribuível às alterações no risco de crédito do passivo financeiro
é apresentado em outros resultados abrangentes (ORA); e (ii) o valor remanescente da variação do valor justo
é apresentado no resultado. A Associação não designou ou pretende designar passivos financeiros como valo
justo por meio do resultado (VJR), sendo assim, não há qualquer impacto esperado na classificação de passivos
financeiros de acordo com os requerimentos do CPC 48;
Redução no valor recuperável (Impairment) - Ativos Financeiros: A IFRS 9 substitui o modelo de “perdas
incorridas” do CPC 38 (IAS 39) por um modelo prospectivo de “perdas de crédito esperadas”. Isso exigirá um
julgamento relevante sobre como as mudanças em fatores econômicos afetam as perdas esperadas de crédito
que serão determinadas com base em probabilidades ponderadas. O novo modelo de perdas esperadas se
aplicará aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao VJORA, com exceção de investimentos
em instrumentos patrimoniais e ativos contratuais. A Associação entende que a aplicação dos requerimentos de
impairment do CPC 48 / IFRS 9 em 1º de janeiro de 2018 sobre seus ativos financeiros, afetará principalmente
o contas a receber. A Associação está em processo de estima do impacto que está mudança irá ter no
provisionamento em relação as perdas estimadas.
IFRS 15 Receita de contrato com cliente: A IFRS 15 introduz uma estrutura abrangente para determinar se
e quando uma receita é reconhecida, e por quanto a receita é mensurada. A IFRS 15 substitui as atuais normas
para o reconhecimento de receitas, incluindo o CPC 30 (IAS 18). A norma será aplicável a partir de 1º de janeiro
de 2018. Durante o exercício de 2017, a Associação está em processo de avaliação sobre os impactos do
reconhecimento de serviços e vendas de acordo com a norma IFRS 15 / CPC 47. Até o momento os principais
impactos em relação a aplicação da nova norma estão relacionados a contabilização de despesas financeiras
sobre adiantamento de clientes, o qual atualmente não há incidência de despesas com juros.
IFRS 16 Leases: Essa norma estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e
divulgação de arrendamentos para ambas as partes de um contrato, ou seja, os clientes (arrendatários) e os
fornecedores (arrendadores). Os arrendatários são requeridos a reconhecer um passivo de arrendamento
refletindo futuros pagamentos do arrendamento e um “direito de uso de um ativo” para praticamente todos os
contratos de arrendamento, com exceção de certos arrendamentos de curto prazo e contratos de ativos de baixo
valor. Para os arrendadores, o tratamento contábil permanece praticamente o mesmo, com a classificação dos
arrendamentos como arrendamentos operacionais ou arrendamentos financeiros, e a contabilização desses
dois tipos de contratos de arrendamento de forma diferente. Este pronunciamento deverá ser adotado com início
em ou após 1º de janeiro de 2019. A Associação não concluiu as análises dos efeitos da adoção desta norma
porém, por atuarem substancialmente como arrendadadores, não são esperados efeitos relevantes da adoção
desta norma nas Demonstrações Financeiras uma vez que não possuem despesas relevantes com arrenda-
mentos, mas sim receitas com arrendamentos.
p. Gerenciamento de risco financeiro
A Associação apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros:
Risco de liquidez
Risco de mercado
A Associação apresenta informações sobre a exposição de cada um dos riscos supramencionados, os objetivos
da Associação, políticas e processos para manutenção e gerenciamento de risco na Nota Explicativa nº 25.
Estrutura do gerenciamento de risco: As políticas de gerenciamento de risco da Associação são estabele-
cidas para identificar e analisar os riscos enfrentados, para definir limites. As políticas e sistemas de gerenci-
amento de riscos são revisados frequentemente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas ativi-
dades da Associação.

7. Informações operacionais divulgadas                                                                                                  2017                                                                                                      2016
Balanços patrimoniais por área de atuação Assistência Atividade Assistência Atividade
Ativo             Total Educação           Social Associativa             Total Educação           Social Associativa
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa ............................................................. 9.805.718 1.315.965 93.359 8.396.394 8.008.923 1.552.300 88.877 6.367.746
Títulos e valores mobiliários ............................................................... 4.501.585 - - 4.501.585 4.500.747 - - 4.500.747
Contas a receber ................................................................................. 2.295.390 199.183 - 2.096.207 2.498.395 177.360 - 2.321.035
Estoques ............................................................................................. 5.708.206 - - 5.708.206 6.523.736 - - 6.523.736
Outras contas a receber ...................................................................... 887.672 319.614 6.750 561.308 804.281 278.605 - 525.676
Despesas antecipadas ........................................................................          71.073          6.517                    -           64.556          72.525          5.991                    - 66.534
Total do circulante ............................................................................   23.269.644   1.841.279         100.109    21.328.256   22.408.607   2.014.256           88.877 20.305.474
Não circulante
Outras contas a receber - Partes Relacionadas ................................... - - - - 131.572 - - 131.572
Depósito Judicial .................................................................................          54.881                 -                    -           54.881          45.332                 -                    - 45.332

         54.881                 -                    -           54.881        176.904                 -                    - 176.904
Investimentos ...................................................................................... 22 - - 22 22 - - 22
Propriedade para investimentos .......................................................... 15.361.985 - - 15.361.985 15.711.843 - - 15.711.843
Imobilizado ......................................................................................... 84.066.965 502.503 - 83.564.462 82.894.178 529.868 - 82.364.310
Intangível ............................................................................................          13.521          8.744                    -             4.777          13.521          8.744                    - 4.777
Total do não circulante .....................................................................   99.442.493      511.247                    -    98.931.246   98.619.564      538.612                    - 98.080.952
Total do ativo .................................................................................... 122.767.018 2.352.526 100.109 120.314.383 121.205.075 2.552.868 88.877 118.563.330

                                                                                                 2017                                                                                                      2016
Assistência Atividade Assistência Atividade

Passivo ..............................................................................................             Total Educação           Social Associativa             Total Educação           Social Associativa
Circulante
Fornecedores ...................................................................................... 1.359.924 34.643 3.628 1.321.653 1.093.026 28.019 244 1.064.763
Obrigações tributárias ......................................................................... 294.146 110.116 - 184.030 194.540 57.644 75 136.821
Obrigações trabalhistas e sociais ........................................................ 1.994.713 623.352 30.843 1.340.518 1.444.974 328.864 12.976 1.103.134
Gastos a incorrer em convênios .......................................................... 244.921 242.194 2.727 - 264.913 241.857 23.056 -
Outras contas a pagar ......................................................................... 550.569 38.104 - 512.465 654.996 32.529 - 622.467
Adiantamento de clientes .....................................................................     3.445.823        33.016                    -      3.412.807     3.424.255        40.243                    -      3.384.012
Total do circulante ............................................................................     7.890.096   1.081.425           37.198      6.771.473     7.076.096      729.156           36.351      6.311.197
Não circulante
Outras contas a pagar ......................................................................... 408.049 - - 408.049 - - - -
Empréstimos – partes relacionadas .................................................... 40.360.249 - - 40.360.249 29.416.285 - - 29.416.285
Provisão para contingências ................................................................     1.468.196                 -                    -      1.468.196     1.370.376                 -                    -      1.370.376

  42.236.494                 -                    -    42.236.494   30.786.661                 -                    -    30.786.661
Patrimônio líquido
Patrimônio social ................................................................................   72.640.428   1.271.101           62.911    71.306.416   83.341.710   1.823.712           52.526    81.465.472
Total do patrimônio líquido .............................................................   72.640.428   1.271.101           62.911    71.306.416   83.341.710   1.823.712           52.526    81.465.472
Total do passivo e patrimônio líquido ............................................. 122.767.018 2.352.526 100.109 120.314.383 121.205.075 2.552.868 88.877 118.563.330
Demonstrações de resultados por área de atuação

                                                                                                 2017                                                                                                      2016
Atividade Atividade Atividade Atividade Atividade Atividade

            Total Educação           Social Associativa             Total Educação           Social Associativa
Receita operacional liquida .............................................................. 29.500.139 4.060.896 531.339 24.907.904 28.389.708 3.819.640 - 24.570.068
Custo dos produtos vendidos e serviços .............................................. (17.450.724) (3.281.967)                    -   (14.168.757)  (16.662.719) (2.648.743)                    -   (14.013.976)
Superávit bruto .................................................................................   12.049.415      778.929         531.339    10.739.147   11.726.989   1.170.897                    -    10.556.092
Despesas operacionais e administrativas
Com vendas ....................................................................................... (1.295.956) (40.395) - (1.255.561) (1.086.781) (76.012) - (1.010.769)
Gerais e administrativas ..................................................................... (21.048.782) (3.529.022) - (17.519.760) (20.508.414) (3.268.633) - (17.239.781)
Outras(despesas) operacionais ...........................................................   (1.139.094)         (6.460)     (1.128.670)           (3.964)       (335.904)        24.515       (649.023)         288.604
Déficit antes do resultado financeiro .............................................. (11.434.417) (2.796.948)       (597.331)    (8.040.138)  (10.204.110)  (2.149.233)       (649.023)    (7.405.854)
Resultado financeiro
Receitas financeiras ............................................................................ 888.817 - 3.172 885.645 1.017.329 - - 1.017.329
Despesas financeiras ..........................................................................       (155.682)      (25.609)                    -       (130.073)       (163.780)                 -                    -       (163.780)

       733.135      (25.609)             3.172         755.572        853.549                 -                    -         853.549
Déficit do exercício ........................................................................... (10.701.282) (2.822.557)        (594.159)    (7.284.566)    (9.350.561)  (2.149.233)       (649.023)    (6.552.305)

8. Caixa e equivalentes de caixa             2017             2016
Caixa e bancos .................................................................... 619.381 450.187
Aplicações financeiras (a) ....................................................     9.186.337     7.558.736

9.805.718 8.008.923
(a) As aplicações financeiras referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários, remuneradas
a taxa do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) com rendimento entre 90% e 107% do CDI (90% a 107%
do CDI em 2016.
9. Títulos e valores mobiliários           Remuneração             2017             2016
CDBs - Renda Fixa .................................................. 90% a 107% do CDI     4.501.585     4.500.747

 4.501.585  4.500.747
As aplicações financeiras registradas como títulos e valores mobiliários são utilizados como reserva financeira
da Associação para manutenção de suas obras, de forma que não visam atender compromissos de curto prazo
e não são utilizadas no fluxo usual do caixa da Associação.
10. Contas a receber             2017             2016
Duplicatas a receber 2.954.629 2.932.282
Semestralidades a receber 284.547 253.372
Aluguéis, condomínio e taxas a receber        139.995        147.887

3.379.171 3.333.541
Provisões para créditos de liquidação duvidosa   (1.083.781)      (835.146)
Total 2.295.390 2.498.395

Aging list de contas a receber - Duplicatas a receber             2017             2016
À vencer 1.726.100 1.945.951
Vencidos
De 1 à 30 dias 111.437 76.907
De 31 à 60 dias 7.100 27.043
De 61 à 90 dias 37.423 20.439
De 91 à 180 dias 17.725 4.495
De 181 à 360 dias 162.035 14.717
Acima de 361 dias        892.809        842.730
Total 2.954.629 2.932.282
Movimentação da provisão para créditos duvidosos
Saldo em 1º de janeiro de 2016 (1.228.782)
Baixa de provisão 510.173
Complemento de provisão pelo critério econômico      (116.537)
Saldo em 31 de dezembro de 2016 (835.146)
Baixa de provisão 10.733
Complemento de provisão      (259.368)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 (1.083.781)
A provisão para perdas com créditos de liquidação duvidosa (PCLD) foi constituída em montante considerado
suficiente pela Administração para fazer face à eventuais perdas na realização das mensalidades, negociações
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(Em Reais)

a receber e outros ativos a receber. O cálculo da PCLD é baseado nos títulos vencidos a mais de 90 dias.
11. Estoques             2017             2016
Publicações editadas ............................................................ 3.848.261 4.271.782
Material de fabricação .......................................................... 646.658 915.599
Estoque em consignação ...................................................... 262.309 272.224
Estoque para revenda ........................................................... 101.354 260.387
Outros estoques ................................................................... 849.623 803.744

    5.708.205     6.523.736
Em 31 de dezembro de 2017, a Associação possuía provisão para perdas em estoques de produtos acabados
no montante de R$ 5.758.861 (R$ 6.107.098 em 31 de dezembro de 2016). A Associação constitui a provisão para
perdas em estoques com base na expectativa de realização destes.
12. Propriedade para investimento
As propriedades para investimento da Associação são contabilizadas ao custo, conforme apresentado a seguir:

Saldo em Transfe- Saldo em
31/12/2016 Adições    rências  31/12/2017

Terrenos ..................................................... 9.333.000 - - 9.333.000
Prédios e edificações .................................. 8.739.429 - - 8.739.429
Imobilizações em andamento ......................                 -               -                -                  -
Total custo ................................................ 18.072.429 - - 18.072.429
Prédios e edificações ..................................  (2.360.586)  (349.858)               -   (2.710.444)
Total depreciação ...................................... (2.360.586) (349.858) - (2.710.444)
Propriedade para investimento líquido ... 15.711.843 (349.858) - 15.361.985

Saldo em Transfe- Saldo em
31/12/2015 Adições    rências  31/12/2016

Terrenos ..................................................... 9.333.000 - - 9.333.000
Prédios e edificações .................................. 8.449.000 - 290.429 8.739.429
Imobilizações em andamento ......................      142.221   148.208   (290.429)                  -
Total custo ................................................ 17.924.221 148.208 - 18.072.429
Prédios e edificações ..................................  (2.023.360)  (337.226)                -   (2.360.586)
Total depreciação ...................................... (2.023.360) (337.226) - (2.360.586)
Propriedade para investimento líquido ... 15.900.861 (189.018) - 15.711.843
Propriedades para investimento incluem os terrenos e imóveis comerciais que são arrendados para terceiros,
para valorização de capital e em comodato. Cada arrendamento tem um período inicial não revogável de 30
meses com o valor anual do aluguel indexado a índices de preços ao consumidor. Nenhum aluguel contingente
é cobrado.
a. Mensuração do valor justo: Em 31 de dezembro de 2017 o valor justo de todas as propriedades para
investimentos foram mensuradas em R$ 31.532.783 ( R$ 30.138.367 em 2016).
13. Imobilizado
As movimentações do custo e da depreciação do imobilizado nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017
e 2016 estão demonstradas nos quadros abaixo:

Saldo em Transfe Saldo em
  31/12/2016    Adições       Baixas     rências   31/12/2017

Terrenos ........................................... 43.277.097 219.586 - - 43.496.683
Prédios e edificações ........................ 42.378.096 420.414 - - 42.798.510
Veículos ............................................ 1.112.379 328.607 (120.022) - 1.320.964
Móveis e utensílios ........................... 6.644.777 413.532 (25.987) - 7.032.322
Bens de terceiros .............................. 4.055 - - - 4.055
Equipamentos e instalações .............. 7.300.555 513.598 - - 7.814.153
Imobilizações em andamento (a) ......                   -   1.642.736                 -                 -     1.642.736
Total do custo ................................. 100.716.959 3.538.473 (146.009) - 104.109.423
Prédios e edificações ........................ (8.276.897) (1.309.760) - - (9.586.657)
Veículos ............................................ (501.779) (223.351) 92.050 - (633.080)
Móveis e utensílios ........................... (5.226.730) (340.446) 39.508 - (5.527.668)
Equipamentos e instalações ..............   (3.817.375)    (477.678)                  -                 -    (4.295.053)
Total da depreciação ....................... (17.822.781) (2.351.235) 131.558 - (20.042.458)
Total imobilizado líquido ................ 82.894.178 1.187.238 (14.451) - 84.066.965

Saldo em Transfe Saldo em
  31/12/2015    Adições       Baixas     rências  31/12/2016

Terrenos ........................................... 43.677.097 - (400.000) - 43.277.097
Prédios e edificações ........................ 41.234.246 - (536.706) 1.680.556 42.378.096
Veículos ............................................ 845.487 404.484 (137.592) - 1.112.379
Móveis e utensílios ........................... 5.788.080 567.033 (16.279) 305.943 6.644.777
Bens de terceiros .............................. 4.055 - - - 4.055
Equipamentos e instalações .............. 7.900.902 - (294.404) (305.943) 7.300.555
Imobilizações em andamento ............     1.182.247      498.309                 - (1.680.556)                   -
Total do custo ................................. 100.632.114 1.469.826 (1.384.981) - 100.716.959
Prédios e edificações ........................ (6.988.138) (1.383.617) 94.858 - (8.276.897)
Veículos ............................................ (467.465) (135.795) 101.481 - (501.779)
Móveis e utensílios ........................... (4.876.227) (350.503) - - (5.226.730)
Equipamentos e instalações ..............    (3.307.255)    (749.127)      239.007                 -   (3.817.375)
Total da depreciação ....................... (15.639.085) (2.619.042) 435.346 - (17.822.781)
Total imobilizado líquido ................ 84.993.029 (1.149.216) (949.635) - 82.894.178
a. Imobilizado em andamento: O valor de imobilizado em andamento refere-se substancialmente a obras e
benfeitorias na Faculdade Jesuitas - FAJE
14. Partes Relacionadas
a. Saldos com partes relacionadas
Saldos             2017             2016
Ativo circulante
Fundação Dona Mindóca ...................................................... 11.197 -
Associação Antônio Vieira - ASAV ........................................        130.151                    -

141.348 -
Ativo não circulante
Associação Antônio Vieira - ASAV ........................................ - 116.671
Companhia de Jesus ............................................................                   -          14.901

- 131.572
Passivo circulante
Empréstimos - partes relacionadas
Associação Nóbrega de Educação
  e Assistência Social - ANEAS - mútuo (a) .......................... 37.087.672 26.246.516
Associação Nóbrega de Educação
  e Assistência Social - ANEAS - conta corrente ................... 3.272.577 3.160.333
Fundação Dona Mindóca ......................................................                    -            9.436

40.360.249 29.416.285
(a) O saldo de partes relacionadas com a ANEAS refere-se ao mútuo. A ANEAS concede à Associação crédito
em conta corrente, para que a mesma aplique estes recursos em consonância com as finalidades preconizadas
em seu Estatuto Social. Este contrato não prevê atualização monetária e também não possui cláusulas de
garantias e o prazo para quitação do saldo devedor verificado entre as partes, independente de utilização do total
do crédito disponibilizado, deverá ser quitado num prazo máximo de 36 meses, contados a partir da data de
liberação do valor inicial que originar a operação.
15. Voluntários
Em atendimento a ITG 2002(R1) Entidades em finalidade de lucros. A Associação adota trabalho voluntariado
para desenvolver suas atividades. Estes voluntários com o “termo de adesão ao trabalho voluntário” e com os
valores estimados e registrados contabilmente como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Também
para os diretores da Associação que compõe o quadro de pessoal-chave de sua administração e não recebem
remuneração pela prestação dos seus serviços, conforme a sua previsão estatutária. Os valores por estimativa
foram registrados contabilmente e são demonstrados a seguir:

            2017             2016
Custo estimado com voluntariado .........................................     1.557.446     1.389.257

1.557.446 1.389.257
Pessoal chave da Administração - Corpo Diretivo: Os diretores da Associação compõe o quadro de pessoal-
chave de sua administração e não recebem remuneração pela prestação dos seus serviços, conforme a sua
previsão estatutária.
16. Gastos a incorrer em convênios
A seguir apresentamos os convênios em andamento no exercício e sua movimentação demonstrando o total de
recursos recebidos pela Associação bem como os montantes utilizados na execução dos convênios (consumo).

            2017             2016
Convênios com entidades privadas (a) ................................. 2.727 23.056
Convênio - Fapemig (b) .......................................................        242.194        241.857

244.921 264.913
a. Convênios com entidades privadas - para o Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados - SJMR Serviço
de Apoio Zanmi Ayíti
A Associação desenvolve ações humanitárias relacionadas à execução do Serviço Jesuíta aos Migrantes e
Refugiados - Belo Horizonte, ação que visa promover e proteger a dignidade e os direitos da população migrante
e refugiada mais vulnerável no Brasil, acompanhando seu processo de inclusão e autonomia, incidindo na
sociedade para que reconheça a riqueza da diversidade humana.

Saldo Valores Valores Saldo
Convênio com entidades privadas 31/12/2016 recebidos realizados Ajuste 31/12/2017
Associação Educação Integral
  e Assistência Social – SEIAS ..................... 14.639 105.000 (118.142) - 1.497
Vicariato Episcopal para Ação Social ........... (33.153) 52.589 (18.435) 229 1.230
Fundação Luterana de Diaconia ................... 3.942 - (3.942) - -
Centro Franciscano Defesa Direito - CEFAD        37.628        20.000       (57.628)            -                 -

23.056 177.589 (198.147) 229 2.727
b. Convênio - FAPEMIG
Refere-se a convênio firmado com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais-FAPEMIG,
com vigência até 28/02/2020, cujo objeto é estabelecer normas e regular procedimentos para a concessão e
pagamento de bolsas implementadas nos programas: Programa de Bolsas de Iniciação Cientifica e Tecnologia
– PIBIC, Programa de Apoio à Pós-Graduação-PAPG e de Bolsas de Iniciação Científica Júnior – BIC-JR
estabelecidos pela FAPEMIG, compreende-se dentro desse objetivo o apoio e fomento ao desenvolvimento
científico e tecnológico, a pesquisa, a difusão e a capacitação tecnológica. Constitui obrigação da FAPEMIG, entre
outras, acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos técnicos e financeiros, através dos relatórios específicos.
Além do Convênio dos Programas de Bolsas de Estudos, fomos beneficiados com recursos destinados a
projetos de diversas em modalidades, demonstradas abaixo:

Saldo Valores Valores Saldo
Convênios com entidades públicas 31/12/2016 recebidos realizados 31/12/2017
FAPEMIG - BDS sanduiche ......................... 3.524 78 (3.601) -
FAPEMIG - BDS sanduiche ......................... 3.525 19 (3.544) -
FAPEMIG - Bolsas convênios ..................... 236.371 244.922 (260.453) 220.841
FAPEMIG - Simpósio .................................. (1.563) 1.563 - -
FAPEMIG - Memorial Pe. Libânio ................ - - (3.553) (3.553)
FAPEMIG - Simpósio Levinás ..................... - - (3.385) (3.385)
FAPEMIG - Obra Pe.Vaz ............................. - 31.229 (1.708) 29.521
FAPEMIG - XIII Simpósio ............................                  -                 -         (1.230)        (1.230)

241.857 277.811 (277.474) 242.194
Valores recebidos - referem-se aos montantes recebidos ou captados para a realização dos convênios.
Valores realizados - referem-se aos gastos que foram empregados nos projetos ao longo do exercício social.
c. Outros convênios e parcerias na Educação Superior
Convênio com FUNDEP: A Associação, por meio de sua filial FAJE, para desempenho de suas atividades,
firma contrato com a Fundação de Desenvolvimento e Pesquisa - FUNDEP/UFMG - Universidade Federal de
Minas Gerais, para que, por meio de projeto apresentado, disponibilize professor com dedicação exclusiva para
ministrar cursos/palestras por prazo determinado.
Convênio com CNPQ: A Associação, por meio de sua filial FAJE, tem contrato firmado com o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPQ, fundação vinculada ao Ministério da
Ciência e Tecnologia, celebrado em 28/04/2005, como Termo de Depósito - Processo 402763/2003-3,
Termo nº 2005/008926, com vigência de cinco anos, prorrogado automaticamente por mais cinco anos,
referente depósito feito a título gratuito, de equipamentos de informática, a serem utilizados exclusivamen-
te na realização de atividades científicas. Estes equipamentos são classificados com o título de “Bens de
Terceiros - CNPQ”.
Termo de cooperação CAPES: A Associação, por meio de sua filial FAJE, tem Termo de Cooperação
Técnica firmado com a Fundação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior - CAPES, que contem-
pla as Instituições que possuem cursos de pós-graduação “Stricto Sensu” avaliados pela CAPES, para
formação de especialistas em nível de mestrado e doutorado, nas áreas de: Ciências, Tecnologia e Cul-
tura, especificamente no seguimento da instituição na área de Ciências Teológica e Filosófica. Constitui
objeto do presente Termo a cooperação entre os participantes para execução do Programa de Suporte a
Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares - PROSUP e PNPD, com vigência de janeiro/2017
a dezembro/2017. Tem por objetivo apoiar discentes de programas de pós-graduação “strictu sensu” com
recursos financeiros destinados ao custeio de mensalidades de bolsas de estudos e pagamento de taxas
escolares, contribuindo para a manutenção de padrões de excelência na formação de recursos humanos
de alto nível, imprescindíveis ao desenvolvimento do País.
PROEX: O PROEX, com vigência até 31/03/2018, é destinado ao Programa de pós-graduação “strictu sensu”
avaliado pela CAPES com nota 6 (seis) e 7 (sete), para dar continuidade a metas estabelecidas para o período
acadêmico vigente, liberando valores de capital para aquisição de equipamentos, instalações, aquisição de
livros importados e nacionais, e outros recursos, para o bom funcionamento do programa e a liberação para
Custeio proporcionando aos alunos que reúnem condições intelectuais ingressantes no Programa, condi-
ções e apoio na participação em Congressos Nacionais e Internacionais com o pagamento da taxa de
inscrição, passagem aérea, locomoção urbana, hospedagem e alimentação, para representarem da AJEAS-
FAJE na apresentação de comunicações em eventos científicos, nacionais e internacionais além de finan-
ciamento para manutenção do aluno participar da bolsas sanduiche para pesquisa.
Convênio com SEPLAG: A Associação, por meio de sua filial FAJE, firmou convênio em abril de 2013 com
a Secretaria de Estado e Planejamento e Gestão - SEPLAG, com vigência de 05 (cinco) anos, para concessão
de descontos nas mensalidades praticadas nos cursos ofertados para os funcionários da instituição, exten-
sivo aos dependentes.
17. Adiantamento de clientes             2017             2016
Assinaturas de revistas ........................................................ 3.342.747 3.291.885
Produtos e serviços gráficos ................................................ 46.195 72.682
Mensalidades antecipadas ................................................... 33.016 30.063
Adiantamento de aluguéis .....................................................          23.865          29.625
Total .................................................................................... 3.445.823 3.424.255
O saldo de adiantamento de clientes nas demonstrações financeiras referem-se, substancialmente, assinaturas
de revistas, recebidas antecipadamente e que serão reconhecidas ao resultado do exercício de acordo com o
regime de competência.

18. Provisão para contingências e depósitos judiciais
a. Provisão para contingências
A Associação é parte envolvida em processos trabalhistas, cíveis e fiscais, e estão discutindo essas questões
tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos
judiciais. As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas
pela administração, amparada pela opinião de seus consultores legais externos. Para cobertura das perdas
consideradas como prováveis, foram constituídas provisões nos montantes indicados a seguir:

            2017             2016
Trabalhista ...........................................................................     1.468.196     1.370.376
Total de contingências ...................................................... 1.468.196 1.370.376
As movimentações na provisão para contingências no exercício de 2017estão apresentadas a seguir:

Constituição
            2016    de provisão      Baixa             2017

Trabalhistas e previdenciárias .....................     1.370.376            250.000  (152.180)     1.468.196
1.370.376 250.000 (152.180) 1.468.196

Além dos processos acima mencionados, em 31 de dezembro de 2017 existem outros processos e obrigações
fiscais e trabalhistas avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de risco possível no montante de
R$ 36.101.539 (R$ 27.933.734 em 2016), que refere-se, substancialmente, ao processo que possui como objeto
anular o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) concedido no período de 01/01/2007
à 31/12/2009. A Associação também possui processo Administrativo, no qual a Secretaria de Regulação e
Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação (MEC), por meio da Portaria n° 1179, de 17 de
novembro de 2017, indeferiu o pedido de renovação do Cebas, válido para o triênio de 01/01/2013 à 31/12/2015.
A Administração da Associação, amparado pelos seus assessores jurídicos, avalia que a natureza do processo
e as razões que levaram ao indeferimento do pedido de renovação do Cebas não possui risco de perda provável
em âmbito judicial.
b. Depósitos judiciais
A Associação possuía contabilizado em 31 de dezembro 2017 o montante R$ 54.881 (R$ 45.332 em 2016) de
depósitos judiciais correspondentes a processos de origem trabalhista. Por não estarem relacionados direta-
mente com o saldo de provisão de contingência, tais valores estão classificados no ativo não circulante.
19. Patrimônio líquido
Patrimônio social: Conforme estatuto social, a Associação deve aplicar integralmente seus recursos na
manutenção de seus objetivos institucionais, não podendo, como consequência, não poderá distribuir qualquer
parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucro ou de participação no seu superávit. Dessa forma,
o superávit ou déficit do exercício é integralmente incorporado ao patrimônio social. No caso de dissolução ou
extinção da Associação, após deliberação da Assembléia Geral sobre restituição das doações ao patrimônio da
AJEAS pela Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social - ANEAS e outras instituições ligadas à
Companhia de Jesus, satisfeito seu passivo, o eventual patrimônio será destinado à instituição congênere com
registro no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, escolhida em Assembléia Geral.
Ajuste de avaliação patrimonial (reavaliação de bens): O ajuste de avaliação patrimonial foi constituído em
decorrência da atribuição do “custo considerado” no momento da aplicação pela primeira vez das normas da
CPC, da rubrica de imóveis do ativo imobilizado, com base em laudo de avaliação elaborado por consultoria
especializada. A reserva de reavaliação está sendo realizada por depreciação ou baixa dos bens reavaliados
contra o superávit acumulado. Não foram constituídos o imposto de renda e a contribuição social diferidos em
decorrência de a Associação possuir imunidade tributária.
20. Receita operacional             2017             2016
Receita com vendas de livros .............................................. 19.181.953 19.444.348
Receitas de ensino ............................................................... 5.327.570 4.916.122
Receitas com alugueis (nota 26) .......................................... 1.653.366 1.699.738
Receita com doações ........................................................... 1.860.556 1.373.375
Receita com convênios ........................................................ 475.621 335.899
Receitas com trabalhos voluntários (nota 15) ....................... 1.557.446 1.389.257
Outras receitas ....................................................................     1.215.138        875.330

  31.271.650   30.034.069
Cancelamentos e devoluções ............................................... (232.533) (174.707)
Bolsas CEBAS (nota 23.a) ................................................... (876.274) (546.917)
Bolsas institucionais (nota 23.b) ...........................................       (662.704)      (922.737)

   (1.771.511)   (1.644.361)
29.500.139 28.389.708

21. Despesa por natureza             2017             2016
Despesas por função
Custos dos produtos vendidos e serviços prestados ............. (17.450.724) (16.662.719)
Despesas com vendas ......................................................... (1.295.956) (1.086.781)
Despesas gerais e administrativas ....................................... (21.048.782) (20.508.414)
Outras despesas operacionais, líquida ..................................    (1.139.094)      (335.904)

(40.934.556) (38.593.818)
Despesas por natureza
Com pessoal ....................................................................... (15.186.053) (12.911.084)
Custos sobre vendas ............................................................ (9.482.927) (9.253.444)
Provisão para obsolescência ................................................ (930.666) (931.340)
Com serviços prestados ...................................................... (5.653.806) (4.909.240)
Depreciação e amortização .................................................. (2.223.415) (2.207.141)
Com materiais ..................................................................... (942.408) (1.779.477)
Serviços básicos (água/correio/energia elétrica/telefone) ...... (1.512.585) (1.527.740)
Com vendas ........................................................................ (1.295.956) (970.244)
Com convênios .................................................................... (475.621) (335.899)
Despesas assistenciais ........................................................ (597.331) (249.293)
Despesas com trabalhos voluntários (nota 15) ..................... (1.557.446) (1.389.257)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa ........................ (259.369) (116.537)
Outras despesas ..................................................................      (816.973)   (2.013.122)

(40.934.556) (38.593.818)
22. Resultado financeiro             2017             2016
Receitas financeiras
Receita com aplicação financeira ......................................... 800.549 939.839
Outras receitas financeiras ...................................................          88.268          77.490

888.817 1.017.329
Despesas financeiras
Descontos concedidos ......................................................... (24.554) (64.761)
Outras despesas financeiras ................................................       (131.128)        (99.019)

     (155.682)      (163.780)
Total receitas financeiras ................................................... 733.135 853.549
23. Bolsas de estudo superior graduação – Lei 11.096/2005 e Lei 12.101/2009
a. Educação
A Associação em conformidade com Lei 11.096/2005 e o artigo 13 da Lei nº 12.101/2009 e suas modificações com
a 12.868/2013, como também seu Decreto regulamentador nº 8.242/2014 concedeu bolsas de estudo integrais
(100%) e parciais (50%) por meio do Programa Universidade para Todos - PROUNI e o Programa de Bolsas
de Estudo Institucional, atendendo também as padronizações previstas na Portaria Normativa nº 15, de 11 de
agosto de 2017 para o Ensino Superior. Para concessão das bolsas de estudo, ambos os programas cumpriram
as normativas oriundas do PROUNI. As bolsas de estudo foram concedidas após análise socioeconômica
realizada pela Assistente Social da instituição, por meio de documentos comprobatórios apresentados pelos
candidatos as bolsas. Ambos programas de concessão de bolsas de estudo cumpriram com a legislação vigente,
sendo assim, concederam bolsas de estudo integrais (100%) ao aluno que comprovou renda familiar mensal per
capita de até o valor de 1 ½ (um e meio) salário mínimo, e bolsas de estudo parciais (50%) ao aluno cuja renda
familiar mensal per capita não excedeu o valor de 3 (três) salários mínimos. Além dos critérios para compro-
vação do perfil socioeconômico determinados na Lei vigente o programa adotou os seguintes procedimentos e
normas: publicação de Editais, com informações sobre os critérios; preenchimento de formulário socioeconômico
e entrevista social, análise da documentação comprobatória, visita domiciliar e parecer técnico realizados por
Assistente Social. Abaixo demonstração da Gratuidades CEBAS MEC exercício/2017.
(i) – Distribuição das bolsas de estudos – quantitativo

Bolsas de Estudo 1/5 - CEBAS
Ensino Superior - FAJE    Ano 2016    Ano 2017
1- Alunos Base .....................................................................               254               222
(+) Alunos Matriculados ....................................................... 254 222
(-) Bolsa 100% - Não CEBAS .............................................. 2 1
2- Bolsas Integrais CEBAS ...................................................                 69                 62
3- (=) Alunos Pagantes (1-2) ................................................               183               159
4- Necessidade 1/5 .............................................................. 37 32
(+) Bolsa Integral Prouni ...................................................... 62 58
(+) Bolsa Integral - Institucional ............................................ 7 4
(+) Bolsa Parcial 50% - Prouni ............................................. 1 1
(+) Bolsa Parcial de 50% - Institucional ................................ 4 1
5- (=) Total de Bolsas ...........................................................                 74                 64
(-) Bolsa 100% - Não CEBAS ..............................................                   2                   1
6- (=) Conversão 1/5 ............................................................                 72                 63
7- (=) Diferença de bolsas de estudo a maior .......................                 35                 31

            2016             2017
Necessidade 1/5 .................................................................. 37 32
Conversão 1/5 ...................................................................... 72 63

Bolsas de Estudo 1/9 - PROUNI
Ensino Superior - FAJE    Ano 2016    Ano 2017
1- Alunos Base .....................................................................               254               222
(+) Alunos Matriculados .......................................................   254   222
(-) Bolsa 100% - Não CEBAS .............................................. 2 1
2- Bolsas Integrais CEBAS ...................................................                 69                 62
3- (=) Alunos Pagantes (1-2) ................................................               183               159
4- Necessidade 1/9 .............................................................. 20 18
(+) Bolsa Integral Prouni ...................................................... 62 58
(+) Bolsa Integral - Institucional ............................................ 7 4
(+) Bolsa Parcial 50% - Prouni ............................................. 1 1
(+) Bolsa Parcial de 50% - Institucional ................................ 4 1
5- (=) Total de Bolsas ...........................................................                 74                 64
(-) Bolsa 100% - Não CEBAS .............................................. 2 1
6- (=) Conversão 1/9 ............................................................                 72                 63
7- (=) Diferença de bolsas de estudo a maior .......................                 52                 45

            2016             2017
Necessidade 1/9 .................................................................. 20 18
Conversão 1/9 ...................................................................... 72 63
(ii) - Apuração anual da receita efetivamente recebida – Educação superior graduação/2017
1.1. Mensalidade a receber da graduação no início do exercício 88.358
1.2. (+) Receita bruta de mensalidades graduação no exercício 3.008.423
1.3. (-) Valor das bolsas de estudos integrais e parciais
(-) Bolsas PROUNI – 100% .................................................... (808.723)
(-) Bolsas PROUNI – 50% ...................................................... (7.211)
(-) Bolsas critério PROUNI – 100% ........................................ (54.648)
(-) Bolsas critério PROUNI – 50% ..........................................          (5.692)

(876.274)
1.4. (-) outras bolsas de estudos integrais e parciais graduação
(-) Bolsas integrais ................................................................. (17.457)
(-) Bolsas parciais ..................................................................        (20.316)

(37.773)
1.5. (-) Devoluções e cancelamentos graduação
(-) Devoluções ........................................................................ (15.655)
(-) Cancelamento ....................................................................          (3.415)

(19.070)
1.6. (-) Desconto concedidos
(-) Descontos .......................................................................... (6.109)
1.7. (-) Perdas no recebimento de mensalidade ....................... (1.841)
1.8. (-) Mensalidade a receber da graduação no final do exercício         (87.038)
Total receita anual efetivamente recebida da graduação ....     2.068.676
(iii) Adequação das receitas de educação superior e suas respectivas despesas com pessoal: Conforme Lei das
Diretrizes e Bases da Educação e sua Regulamentação, abaixo é demonstrado a relação de despesas em
relação a receita com educação superior:
Receita base para educação superior ............................... 5.318.577 100%
Despesas com pessoal:
Ordenados e salários ........................................................... 4.089.004
Gratificações ....................................................................... 14.509
Indenizações ........................................................................ 35.028
Provisão para contingência ................................................... 495.429
Encargos sociais .................................................................. 382.147
Convênio FUNDEP / FEOP ................................................. 15.769
Benefícios ............................................................................ 200.091
Bolsas estagiários ................................................................          31.033

5.263.010 99%
b. Assistência Social em atendimento ao Estatuto
A Associação ofertou atividades na área da assistência social em conformidade com a Lei Orgânica da Assis-
tência Social (LOAS/1993), Norma Operacional Básica (NOB-SUAS/2005), Norma Operacional Básica em RH
(NOB-SUAS-RH/2006), Resolução CNAS nº 109/2009 (Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais);
Resolução nº 27/2011 do CNAS (Caracteriza as ações de assessoramento e defesa e garantia de direitos no
âmbito da Assistência Social), Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004), Resolução nº 14/2014 do
CNAS (Parâmetros nacionais para a inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem como
dos serviços, programas e projetos); Lei 12.101/2009 e suas modificações Lei 12.868/13 e Decreto regulamentador
nº 8.242/14. A Associação ofertou atividades ao público da Assistência Social de forma continuada, permanente
e planejada por meio das unidades mantidas e parceria formalizada com Termo de Convênio, apresentados
abaixo:
Outros programas de Assistência Social
Observatório Nacional de Justiça Socioambiental Luciano Mendes de Almeida - OLMA: O OLMA está
diretamente vinculado as Preferências Apostólicas dos Jesuítas relacionadas a “Consciência Amazônica” e a
“Superação do abismo das desigualdades sociais”, sendo as linhas de ação: Amazônia, Educação Popular,
Economia Solidária, Migrantes, Juventudes, Gênero, Relações Étnico-raciais, Relações inter-religiosas, Inci-
dência sobre as Políticas Públicas, além da articulação institucional. O enquadramento temático de seus projetos
vincula-se diretamente com as próprias estratégias traçadas, no campo da promoção da justiça socioambiental,
pela Província dos Jesuítas do Brasil e seguem os enquadramentos jurídicos da Convenção 169 da Organização

Mundial do Trabalho, sobre os direitos das Povos Indígenas; a Política Nacional de Gestão e Territorial e Ambiental
de Terras Indígenas – PNGATI, instituída pelo Decreto n.º 7747; ao Marco de Referência da Educação Popular
para as Políticas Públicas da Secretaria Geral da Presidência da República; a Políticas Públicas de Educação
Ambiental do Ministério da Educação; o Plano de Ação para a Produção e Consumo Sustentáveis do Ministério
do Meio Ambiente, entre outras formas jurídicas que aportam embasamento a ação socioambiental.
Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados (SJMR/BH): Atendimento, orientação capacitação e instruções
jurídico-administrativas as pessoas migrantes e refugiadas. O atendimento realizado foi direcionado as pessoas
que estão fora de seus países de origem por fundados temores de perseguição, conflito, violência ou outras
circunstâncias que necessitam de “proteção internacional”.
Programa incentivo educação superior - GRUFAJE: A proposta da GRUFAJE é devolver a jovens e mesmo
adultos, vindos de famílias de extrema pobreza e carência, tanto econômico-financeiro, quanto cultural, uma
perspectiva de futuro transformadora e de resgate das condições de vida dignas ao ser humano. Acreditamos
que esta transformação se torna efetiva no momento em que estes jovens têm acesso a um curso superior, que
os prepare para concorrer no mercado de trabalho, melhorando sua qualidade de vida e a de sua família, e,
consequentemente, a da comunidade em que vivem. No entanto, a instituição de ensino superior geralmente se
acha tão distante desses jovens, que muitos deles não chegam nem mesmo a sonhar com ela, posto que o ENEM
é concorrido e o nível educacional deles baixíssimo, uma vez que só tiveram acesso a um ensino público precário
e os cursos pré-enem estão muito acima das suas condições financeiras. É aqui que entra a missão da GRUFAJE
por meio do pré-enem, que visa exatamente propiciar uma alternativa de preparação para o ingresso na univer-
sidade aos excluídos das escolas de ensino de qualidade por falta de recursos financeiros. Mas para que a
GRUFAJE consiga cumprir melhor sua missão de preparação para o enem ela precisa de uma parceria com
a FAJE para utilização dos espaços disponibilizando salas de aulas, retroprojetores, armários, carteiras, qua-
dros, além de recursos financeiros para compra de material didático, vale-transporte para deslocamento dos
voluntários, a fim de melhorar as suas condições de trabalho e a qualidade de ensino que oferece.
Serviços prestados gratuitos Quantidade de atendidos            Valor
1 - Outros programas de assistência social
1.1 - Observatório Nacional de Justiça Socioambiental
  Luciano Mendes de Almeida - OLMA .................................. 248 283.683
2 - Outras ações sociais
2.1 - Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados – BH/MG ..... 1.488 216.370
2.2 - Programa de auxílio à famílias ..................................... 1 5.622
2.3 - Donativos institucionais ................................................ 6 89.473
2.4 - Programa incentivo educação superior - GRUFAJE ......                                            97            2.183

1.840 597.331
Outros programas de Bolsas Institucionais: A Associação, por meio da AJEAS-FAJE adotou uma política
interna de redução gradual das bolsas institucionais integral e parcial para os curso de graduação. Devido o
convênio feito com o governo no programa do PROUNI onde os alunos entram via indicação do MEC. Os Alunos
que não entraram pela indicação do MEC. Devido as condições financeiras, e tendo sido avaliados que não
tinham como arcar com os custos das mensalidades, total ou parcial, optamos por manter o benefício até a
finalização da graduação. Assim damos a oportunidade do aluno ter seu curso concluido. Em relação as bolsas
integrais e parciais da pós-graduação são referentes ao Programa da CAPES, sendo concedido uma quantidade
de bolsas de acordo com a nota que a FAJE recebe desse órgão (nota explicativa 16.c). Essa é uma das formas
mais eficazes de apoio aos alunos que reúnem condições intelectuais para o ingresso na pós-graduação, mas
que por razões sócioeconômicas não podem dedicar-se permanentemente em tempo integral ou parcial às
atividades acadêmicas e portanto, tem poucas chances de conclusão rápida do curso. Os recursos alocados
neste convênio destina-se a concessão de bolsas a essa classe de alunos.
Bolsas de estudos institucionais Quantidade de bolsas            Valor
1 - Bolsas institucionais integrais
1.1 - Graduação ................................................................... 1 17.456
1.2 - Pós-Graduação ............................................................ 16 129.190
2 - Bolsas institucionais parciais
2.1 - Graduação ................................................................... 6 20.316
2.2 - Pós-Graduação ............................................................                                     73        495.742

  96 662.704
c. Bolsa científica e de pesquisa
A Associação, por meio de sua filial FAJE, com objetivo de incentivar a pesquisa e promover maior integração
entre os programas de graduação e pós-graduação, no dia 02 de abril de 2007, aprovou por meio da Congregação
o Programa Institucional de Iniciação Científica. A Resolução nº 1/2007 que aprova o programa de Bolsa científica
e de pesquisa foi atualizada em setembro de 2012 pela portaria FAJE 38/2012, em abril de 2014 pela portaria FAJE
08/2014 e em setembro de 2014 pela portaria FAJE 28/2014

                                  2017                                 2016
Total alunos   Custo Total alunos   Custo

Pesquisa científica ...................................... 8 8.000 8 9.600
d. Avaliação da instituição pelo MEC
A Associação, por meio de sua filial Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia - FAJE, é novamente nota máxima
do IGC/MEC. Mais uma vez, AJEAS-FAJE está no topo da lista das melhores instituições de Ensino Superior
do Brasil, avaliadas pelo MEC. Entre as 280 instituições em Minas Gerais, apenas quatro tiraram a nota 5; entre
elas, a FAJE, que aparece como única faculdade privada a receber a nota máxima no Índice Geral de Cursos do
MEC. O sucesso e o reconhecimento podem ser vistos como fruto da convergência de uma série de fatores -
excelência do corpo docente, profissionalismo e compromisso dos funcionários, dedicação e ótimo desempenho
dos estudantes, infraestrutura do Campus e a presença de uma biblioteca constantemente atualizada, com 260
mil volumes dedicados, especialmente, à Filosofia e Teologia, entre outros.
e. Renovado o reconhecimento curso superior
O Secretário de regulação e supervisão da Educação Superior, conforme Portaria nº 268 de 31 de abril de 2017,
renovou o reconhecimento do curso de Teologia (Bacharelado) da Associação, por meio de sua filial Faculdade
Jesuíta de Filosofia e Teologia – FAJE, conforme publicação no Diário Oficial da União, nº65, 04 de abril de 2017,
seção 1.
f. Programa MAGIS Brasil
O Programa MAGIS Brasil apresenta-se como uma ação apostólica da Província dos jesuítas do Brasil junto aos
jovens. Trata-se da ação apostólica da Companhia de Jesus no meio dos jovens articulada em rede, para
oferecer-lhes experiências, formação e acompanhamento, em vista do serviço da fé e promoção da justiça.
Inspirado no Magis Inaciano estar organizado em Centros, casas e espaços MAGIS espalhados pelo Brasil. Em
Brasília a obra corresponde a um Centro - Centro MAGIS Burnier, nome dado ao Pe. Burnier,SJ mártir do Centro
Oeste Brasileiro. O Centro MAGIS Burnier tem o objetivo de oferecer experiências, formação espiritual e
humana, cultural e acadêmica para as juventudes do Centro Oeste assim como, os jovens pelo Brasil.
g. Doação de Ativo Imobilizado
A Associação, por meio da Escritura Pública de Doação Plena de Imóvel, recebeu da Mitra Arquidiocesana de
Belo Horizonte, o imóvel localizado a Rua José Lins do Rego, nº 667 – Bairro Tupi – Belo Horizonte – MG,
conforme Serviço do 5º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte – MG. O imóvel foi reconhecido nas
demonstrações financeiras a valor justo, mensurado por avaliador independente, no montante de R$ 640.000,
sendo R$ 219.586 em terrenos e R$ 420.414 em edificações.
24. Renúncia fiscal
Em atendimento a ITG 2002(R1) - entidade sem finalidade de lucros, aprovada pela resolução CFC n.º
1.409/12 e alterada pela resolução 2015/ITG 2002(R1) em setembro de 2015, a Associação por julgamento,
apresenta a seguir a relação dos tributos (impostos e contribuições) objetos de renúncia fiscal com as respec-
tivas alíquotas incidentes:
• Incidentes sobre a receitas tributáveis ( PIS 0,65%, COFINS 3% e ISS 3%)
• Incidentes sobre a folha de pagamento (INSS patronal, terceiros e SAT )
• Incidentes sobre o superávit do exercício (IR e CS 34%)
25. Instrumentos financeiros
A Associação não participou e nem tampouco manteve operações envolvendo quaisquer tipos de instrumentos
financeiros específicos, a não ser aqueles constantes das demonstrações contábeis, os quais foram determina-
dos de acordo com os critérios e as práticas contábeis divulgadas em notas explicativas.
Risco de crédito: O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito. A expo-
sição máxima do risco do crédito na data das demonstrações financeiras era:

            2017             2016
Caixa e equivalente de caixa ................................................ 9.805.718 8.008.923
Títulos e valores mobiliários ................................................ 4.501.585 4.500.747
Contas a receber .................................................................. 2.295.390 2.498.395
Outras créditos .................................................................... 817.397 876.806
Outras contas a receber - partes relacionadas ......................        141.348        131.572

17.561.438 16.016.443
Os saldos de contas a receber de clientes está reduzido por provisão para créditos de liquidação duvidosa em
montantes que a Administração considera suficiente para cobrir eventuais perdas.
Risco de liquidez: A abordagem da Associação na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível,
que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem. A Associação apresen-
tava em 31 de dezembro de 2017 um saldo de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários de curto
prazo de R$ 14.307.303 (R$ 12.509.670 em 2016) frente a um passivo circulante total na mesma data base de
R$ 7.890.096 (R$ 7.076.704 em 2016) que representa uma posição liquida de R$ 6.417.207 (R$ 5.432.966 em
2016).
Risco de taxa de juros: Na data das demonstrações financeiras, o perfil dos instrumentos financeiros remu-
nerados por juros variáveis da Associação eram:
Instrumentos de taxa variável             2017             2016
Ativos financeiros - CDI
Aplicações financeiras (caixa e equivalentes de caixa) ......... 9.186.337 7.558.736
Títulos e valores mobiliários ................................................     4.501.585     4.500.747
Total .................................................................................... 13.687.922 12.059.483
A Associação mantém parcela substancial de suas aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários indexadas
à variação do CDI. Em 31 de dezembro de 2017, a Associação apresentava exposição líquida a taxa de juros no
montante de R$ 13.687.922 (R$ 12.059.483 em 2016 em aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários
remuneradas em CDI.
Análise de sensibilidade para mudanças na taxa de juros: Para o cálculo do cenário provável foram utili-
zadas as taxas referenciais obtidas na BM&FBOVESPA em 31 de dezembro de 2017. Os cenários “Possível”
e “Remoto” levam em consideração um incremento nessa taxa de 25% e 50%, respectivamente. Os resultados,
em valores nominais são como seguem, e as despesas com juros de debêntures estão calculadas até o término
de cada contrato indexado.

Provável Possível Remoto
CDI (a.a.) 9,93% 9,93% 9,93%

25% 50%
Saldo Contábil     Provável    Possível     Remoto

Aplicações financeiras
  (caixa e equivalentes de caixa) .................. 9.186.337 10.098.540 10.326.591 10.554.642
Títulos e Valores Mobiliários ....................... 4.501.585 4.948.592 5.060.344 5.172.096
Exposição líquida em CDI ........................... - 1.359.210 1.699.013 2.038.816
Estimativa do valor justo: A Associação divulga seus ativos e passivos a valor justo, com base nos pronun-
ciamentos contábeis pertinentes que definem valor justo, a estrutura de mensuração do valor justo, a qual se
refere a conceitos de avaliação e práticas e requer determinadas divulgações sobre o valor justo.
Valor justo versus valor contábil: Os valores justos dos ativos e passivos financeiros, juntamente com os
valores contábeis apresentados no balanço patrimonial, são os seguintes:

                              2017                                2016
Valor Valor Valor Valor

   contábil         justo    contábil         justo
Ativos financeiros designados pelo valor
  justo por meio do resultado
Títulos e valores mobiliários .......................................... 4.501.585 4.501.585 4.500.747 4.500.747
Caixa e equivalentes de caixa - Aplicações financeiras ...   9.186.337   9.186.337   7.558.736   7.558.736
Ativos mensurados pelo custo amortizado
Contas a receber ............................................................ 2.295.390 2.295.390 2.498.395 2.498.395
Outras contas a receber ................................................. 746.324 746.324 804.281 804.281
Outras contas a receber - partes relacionadas ................      141.348      141.348      131.572      131.572
Passivos mensurados pelo custo amortizado
Fornecedores ................................................................. 1.359.924 1.359.924 1.093.026 1.093.026
Emprestimos com partes relacionadas .......................... 40.360.249 40.360.249 29.416.285 29.416.285
Outras contas a pagar ....................................................      550.569      550.569      654.996      654.996
As aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários, classificadas como valor justo por meio do resultado,
são classificadas na categoria nível 2. Para os níveis 1 e 3, a Associação não possuía nenhuma operação a ser
classificada nas datas-bases.
26. Arrendamento operacional como arrendador
Os valores relacionados aos arrendamentos mercantis operacionais referem-se, substancialmente, aos
pagamentos de alugueis, que possuem prazos de vencimento entre 5 e 10 anos renovável por igual período
e seus valores, trazidos a valor presente dos pagamentos mínimos não representam, substancialmente todo
o valor justo do ativo arrendado, conforme estudos elaborados pela Administração da Empresa. A Associ-
ação reconheceu receitas no montante de R$ 1.653.366 em 31 de dezembro de 2017 (R$ 1.699.738 em 31
de dezembro de 2016), com operações de arrendamento mercantil. Os recebíveis futuros mínimos estão
segregados da seguinte forma:
Menos de 1 ano ................................................................................................................... 723.501
Mais de 1 ano e menos de 5 anos ........................................................................................ 2.626.941

Donizetti Tadeu Venâncio
Diretor Presidente

Elton Vitoriano Ribeiro
Diretor Tesoureiro

Fatima de Lourdes da Silva
Contadora - CRC - SP 143.271/O-8 T-MG

1. O Conselho Fiscal da Associação Jesuíta de Educação e Assistência Social – AJEAS, no exercício
de suas funções legais e estatutárias, na reunião realizada em 16 de março de 2018, dedicou-se à análise
das Demonstrações Contábeis e Financeiras: Balanço Patrimonial, Demonstrações do Déficit, De-
monstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações dos Fluxos de Caixa, Notas Expli-
cativas, Parecer da Auditoria “KPMG”, relatórios de atividades no âmbito das Ações Educacionais e de
Assistenciais, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017.
2. Com base nos estudos realizados e considerando o Parecer dos Auditores o Conselho Fiscal, apro-
vou, por unanimidade, os citados documentos contábeis relativos ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2017 e autoriza, após aprovação pela Assembléia Geral, a incorporação do resultado e a
Publicação do Balanço.

Belo Horizonte, aos 16 de março de 2018
Presidente

Silfredo Bösing
1o Conselheiro

Roberto Donizeti da Silva
2o Conselheiro e secretário Ad Hoc

Luciano Simbal Kerpel

PARECER DO CONSELHO FISCAL
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Os contribuintes op-

tantes pelo regime de 

tributação do lucro real 

devem apurar seu lucro 

ao fi nal de cada exercí-

cio

Entretanto, baseado no 
que prevê a legislação, 
é mandatória a realiza-

ção de antecipações mensais, 
sejam elas por meio de paga-
mentos via DARF (Documento 
de Arrecadações de Receitas 
Federais) ou por impostos 
retidos na fonte, destacados 
em nota fi scal, principalmente 
para empresas prestadoras de 
serviços. 

Ocorre que ao fi nal de cada 
exercício, tais contribuintes ao 
invés de apurar lucro, apuram 
prejuízo fi scal e, a partir de 
janeiro do ano subsequente, 
costumavam solicitar a res-
tituição, ressarcimento ou a 
compensação destes tributos 
federais pagos a mais ou in-
devidamente com os mesmos 
tributos ou com tributos de 
natureza distinta desde que 
administrados pela Receita.

Considerando a necessidade 
de caixa, no início do ano-ca-
lendário, para determinados 
segmentos de atuação, esta 
possibilidade sempre foi utili-
zada como fôlego para muitos 
contribuintes, ainda mais nos 
últimos anos, onde a instabili-
dade político-econômica tem 
causado uma necessidade de 
remanejamento de fl uxo de 
caixa para muitos contribuin-
tes no Brasil.

Em dezembro de 2017 foi pu-
blicada a Instrução Normativa 
RFB nº. 1.765/17 que passou 
a vigorar a partir do dia 1° de 
janeiro deste ano e permite a 
utilização de crédito exclusi-
vamente em relação a IRPJ  e 
CSLL - para os contribuintes 
que possuam com a Receita 

somente após a transmissão 
da ECF (Declaração de Im-
posto de Renda da Pessoa 
Jurídica). O problema é que 
o prazo de entrega está pre-
visto apenas para 31 de julho 
do ano-subsequente, ou seja, 
cria mais um obstáculo e causa 
certa postergação quanto a 
possibilidade de utilização do 
crédito pelos contribuintes, de 
maneira imediata.

Retorno de crédito - Com 
este cenário, é possível que 
muitas entidades estejam em 
uma situação bastante delicada 
e em alguns casos fadadas a 
falência, considerando que po-
dem existir contribuintes que 
se utilizariam deste numerário, 
para fazer frente a eventuais 
débitos com a própria Receita. 
Este cenário é ainda mais preo-
cupante, considerando aqueles 
contribuintes que ingressaram 
em parcelamentos no Gover-
no Federal e que possuem 
débitos não garantidos com 
a Receita, estando sujeito a 
exclusão e perda integral dos 
benefícios trazidos por tais 
parcelamentos. 

Considerando este cenário, 
se faz necessário que os con-
tribuintes que se encontrem 
nesta situação, busquem apoio 
junto a sua assessoria jurídica, 
no sentido de elaboração de 
mandado de segurança/limi-
nar, para que possam obter o 
retorno destes créditos com 
antecedência e possivelmente 
garantirem sua estabilidade fi s-
cal e a saúde de seus negócios. 

Esta é mais uma daquelas 
regras incongruentes, feitas 
no apagar das luzes, que, no 
mínimo, demonstram falta de 
bom senso, devido ao prová-
vel impacto do ponto de vista 
econômico e até social para 
os responsáveis pela referida 
instrução. 

 
(*) - É sócio de Tax Compliance da 

Grant Thornton Brasil.

Ressarcimento ou 
compensação

de tributos federais
Murilo Pires (*)

São Paulo, sábado a quarta-feira, 28/04 a 02/05 de 2018

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIO 2017

Aos Conselheiros e Diretores da
Associação Jesuíta de Educação e Assistência Social - AJEAS
Belo Horizonte - MG
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Associação Jesuíta de Educação e Assistência Social
- AJEAS (“Associação”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas
contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan-
ceira da Associação Jesuíta de Educação e Assistência Social - AJEAS em 31 de dezembro de 2017, o desem-
penho 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 financeiras”. Somos independentes
em relação à Associação, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profis-
sional 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.
Ênfase: Conforme mencionado na nota explicativa n° 14, chamamos à atenção para o fato que a Associação
mantém operações relevantes com partes relacionadas, principalmente para captação de recursos que serão
aplicados em consonância com as finalidades preconizadas em seu Estatuto Social. Essas transações foram
efetuadas de acordo com os termos específicos acordados entre a Administração da Associação e essas partes

relacionadas. Portanto, as demonstrações financeiras acima referidas devem ser lidas nesse contexto. Nossa
opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da
Associação continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a admi-
nistração pretenda liquidar a Associação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nosso objetivo é obter
segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada 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 financeiras. 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 financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, plane-
jamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de

auditoria apropriada e suficiente 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 procedimentos de auditoria apropriados às
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Associação. • 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 operacional da Associação. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras 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 Associação a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros 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, 26 de abril de 2018
KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Flavio Gozzoli Gonçalves
Contador CRC 1SP290557/O-2

ASSOCIAÇÃO JESUÍTASSOCIAÇÃO JESUÍTASSOCIAÇÃO JESUÍTASSOCIAÇÃO JESUÍTASSOCIAÇÃO JESUÍTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - AJEASA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - AJEASA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - AJEASA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - AJEASA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - AJEAS
CNPJ: 17.211.202/0001-85

...continuação

Sustentare Saneamento S.A.
CNPJ/MF n° 17.851.447/0001-77 - NIRE 35.300.451.732

Ata de Assembléia Geral Ordinária realizada em 23/04/2018
Data - local - hora: 23/04/2018, às 12:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Eng. Antônio Jovino, nº 220, 6º andar, cj. 64, Vila Andrade, São Paulo, SP, CEP 05727-220. Convocação: 
Dispensadas as formalidades legais de convocação, conforme o disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15.12.76 
(“Lei das S.A”), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia. Presença: Presente a totalidade dos 
acionistas da Companhia. Mesa: Presidente: Adilson Alves Martins. Secretário: Marcel Gelfi. Ordem do Dia: deliberar sobre, 
em matéria ordinária, (i) exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras e contas dos administradores, 
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, bem como o Balanço Contábil publicado na integra 
no Diário Oficial, páginas 131 e 132, e Jornal Empresas & Negócios, página 12, ambos nas edições de 20 de abril de 
2018. Deliberações: Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, (i) tomadas às contas dos administradores, 
examinados, discutidos e votados o balanço patrimonial e o do resultado econômico do exercício findo em 31 de dezembro 
de 2017, bem como o Balanço Contábil publicado na integra no Diário Oficial, páginas 131 e 132, e Jornal Empresas & 
Negócios, página 12, ambos nas edições de 20 de abril de 2018, os mesmos foram aprovados, por unanimidade de votos. 
Quorum Das Deliberações: As deliberações foram tomadas pela unanimidade dos acionistas presentes. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que 
se lavrasse a presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 23 de abril de 
2018. Assinaturas: Presidente: Adilson Alves Martins. Secretário: Marcel Gelfi. Alvor Participações Ltda. e Adilson Alves 
Martins. Adilson Alves Martins - Presidente; Marcel Gelfi - Secretário. Acionistas: Alvor Participações Ltda.: Adilson 
Alves Martins - Cargo: Sócio/Administrador. Adilson Alves Martins: Adilson Alves Martins. Jucesp nº 216.414/18-0 em 
27/04/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ nº 36.113.876/0001-91

AVISO AOS INVESTIDORES
RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO

Comunica que os Relatórios Anuais deste Agente Fiduciário Relativos ao Exercício Social 
de 2017, das Emissões de Debêntures, CRI, CRA, LF e NP, encontram-se à disposição no
site: www.oliveiratrust.com.br

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2018

Construtora Augusto Velloso S.A.
C.N.P.J. 60.853.934/0001-06 - NIRE – 35300045661
Extrato da Ata da AGOE Realizada em 02/04/2018

Data, Local e Hora: 02/04/2018, na sede social, às 9:00 horas. Convocação: Dispensada. Pre-
sença dos Acionistas: Totalidade. Ordem do Dia: AGE: a) Alteração do estatuto social; b) Outros 
assuntos de interesse social. AGO: a) Eleição da diretoria para o exercício de 2018/2021 e fixação 
de seus honorários; b) Destinação do lucro; Mesa Diretora: Presidente: Augusto Ferreira Velloso 
Neto, Secretário: Ricardo Machado Ferreira Velloso. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 
AGE: a) Alterar o Artigo 6º do estatuto social passando a vigorar com a seguinte redação: Artigo 6º A 
sociedade será administrada por uma diretoria composta de 4 membros, sendo 1 diretor presidente, 1 
diretor superintendente e 1 diretor técnico, com mandato de 3 anos podendo ser reeleitos. Parágrafo 
1º A eleição dos diretores será feita, nomeadamente, pela assembleia geral e investidos em seus 
cargos após assinatura do termo de posse no livro de atas da diretoria. Parágrafo 2º Em caso de 
ausência ou impedimento de qualquer membro da diretoria, os demais diretores dividirão entre si os 
encargos do mesmo, ou indicarão dentre seus pares o substituto interino. Parágrafo 3º Ocorrendo 
vaga na diretoria, cumprirá ao membro mais graduado designar o ocupante do cargo, até a realização 
da primeira assembleia geral de acionistas. AGO: Foram reeleitos para o mandato de 01/05/2018 a 
30/04/2021, os seguintes membros: Diretor Presidente: Ricardo Machado Ferreira Velloso; para Dire-
tor Superintendente: Augusto Ferreira Velloso Neto, permanecendo vago o cargo de Diretor Técnico. 
Os Diretores ora eleitos, que se acham presentes, declaram desde já, sob as penas da lei, sem pre-
juízo da declaração em documento próprio, que não estão impedidos por lei especial, ou condenados 
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia 
popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos, como previsto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, estando, portanto, livres 
e desimpedidos para o exercício das funções referentes aos respectivos cargos para os quais foram 
eleitos, comprometendo-se, desde já, a cumprir as determinações legais e estatutárias aplicáveis. Foi 
fixada a verba de até R$ 134.000,00, como remuneração mensal global da diretoria, a ser dividida 
de comum acordo entre seus membros. No mês de dezembro, será paga uma gratificação de valor 
idêntico à remuneração mensal. b) Aprovada a destinação da conta “lucros acumulados” o montante 
de R$ 2.000.000,00, como dividendos aos senhores acionistas a serem pagos de acordo com a dis-
ponibilidade financeira da empresa. Encerramento: A ata foi lida, aprovada e assinada por todos os 
presentes. Presidente: Augusto Ferreira Velloso Neto; Secretário: Ricardo Machado Ferreira Velloso; 
Acionistas Presentes: Augusto Ferreira Velloso Neto e Ricardo Machado Ferreira Velloso. O presente 
foi extraído do original registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 195.909/18-5 
em 25/04/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Entre as mudanças defendidas pelo ministro, para que se 
atinja esse objetivo, está a abertura do capital de empre-
sas aéreas para grupos estrangeiros; o estímulo a voos 

charter [mais baratos]; queda dos juros bancários e mudanças 
na estrutura tributária, de forma a estimular investimentos no 
setor; e concessões e parcerias público-privadas que possibilitem 
um maior número de aeroportos no país.

Apenas 16% do turismo internacional é voltado para a natureza. 
E, no Brasil, 66% do território nacional é coberto por áreas prote-
gidas e reservas naturais. “Parques naturais e temáticos produzem 
muito turismo. O principal problema hoje é o ambiente jurídico 
para o desenvolvimento dessas áreas, em especial dos parques 
naturais, que são poucos explorados por falta de concessões ao 
serviço privado”, disse o ministro durante o progarma Por Dentro 
do Governo, da TV NBR.

Para o  ministro, diante da limitação de recursos, concessões 
e parcerias público-privadas (PPPs) são necessárias para incen-
tivar o setor. Lummert defendeu que as concessões de serviços 
devem ser ampliadas em parques naturais. “Temos que facilitar 
essas concessões para que sejam oferecidos serviços como hos-
pedagens e até mesmo safáris, por exemplo. Em alguns casos 
seria interessante até mesmo criar parques temáticos também 
em parques naturais”.

“Os parques naturais norte-americanos recebem anualmente 
330 milhões de visitantes. No Brasil, com uma área três vezes 
maior recebe 9 milhões de visitantes por ano”, argumentou após 
a participação no programa.

Ainda segundo o ministro, 6,6 milhões de turistas estrangeiros 
injetaram quase US$ 7 bilhões na economia do país em 2017. “É 
um setor importante para a economia, que corresponde [direta e 
indiretamente] a 8,7% do PIB. Ele cresce 4% ao ano, enquanto a 

Parques temático e natural precisam 
de incentivo e segurança jurídica

O ministro do Turismo, Vinicius Lummert, disse que incentivos e segurança jurídica para a criação, 
manutenção e prestação de serviços em parques temáticos e naturais ajudariam o Brasil a gerar uma 
receita de US$ 19 bilhões já em 2022, apenas com visitantes estrangeiros

Ministro do Turismo, Vinicius Lummert, na entrevista ao 

programa Por Dentro do Governo. 
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economia brasileira cresce 1,5%. O turismo gera mais de 7 milhões 
de empregos. Ano passado, mais de um quarto dos empregos 
gerados estavam relacionados ao setor. “O país precisa compre-
ender isso politicamente, e superar inclusive os problemas de 
fundo ideológico que fazem muitos brasileiros tratarem turismo 
como inimigo da natureza”, acrescentou.

O ministro defendeu também a ampliação do período de vali-
dade da portaria do Ministério da Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços que reduz o imposto sobre produtos industrializados 
incidente sobre a importação de equipamentos para parques 
temáticos. Essa redução, que tem validade até o dia 6 de outubro, 
foi possível com a reclassifi cação desses produtos como bens de 
capital (e não mais de consumo) (ABr).

A Dívida Pública Federal 
(DPF) – que inclui o endivi-
damento interno e externo 
do Brasil – teve aumento de 
1,51%, passando de R$ 3,582 
trilhões em fevereiro para R$ 
3,636 trilhões em março, de 
acordo com o Relatório Mensal 
da Dívida Pública Federal, 
divulgado pela Secretaria do 
Tesouro Nacional, do Ministé-
rio da Fazenda. Esse aumento 
da dívida  ocorreu por conta 
da emissão líquida de títulos, 
no valor de R$ 23,95 ilhões, e à 
apropriação positiva de juros, 
no valor de R$ 30,23 bilhões.

A Dívida Pública Mobiliária 
Federal interna (DPMFi) – 
que é a parte da dívida pública 
que pode ser paga em reais – 
teve o estoque ampliado em 
1,47%, ao passar de R$ 3,456 
trilhões para R$ 3,507 trilhões, 
devido à emissão líquida, no 
valor de R$ 24,11 bilhões, e 
pela apropriação positiva de 
juros, no valor de R$ 26,76 
bilhões. O estoque da Dívi-
da Pública Federal externa 
(DPFe), captada do mercado 
internacional, teve aumento 
de 2,64% sobre o estoque apu-
rado em fevereiro, encerrando 
o mês de março em R$ 128,91 
bilhões (US$ 38,78 bilhões), 
sendo R$ 115,89 bilhões (US$ 
34,87 bilhões) referentes à 

Dívida pública sobe 1,51% e fecha 
março em R$ 3,6 trilhões

dívida mobiliária e R$ 13,02 
bilhões (US$ 3,92 bilhões), à 
dívida contratual.

De acordo com o Plano Anual 
de Financiamento (PAF), a 
dívida pública poderá fechar 
este ano entre R$ 3,78 trilhões 
e R$ 3,98 trilhões. A variação 
do endividamento do Tesouro 
pode ocorrer por meio da oferta 
de títulos públicos em leilões 
pela internet (Tesouro Direto) 
ou pela emissão direta. Além 
disso, pode ocorrer assinatura 
de contratos de empréstimo 
para o Tesouro, tomado de 
uma instituição ou de um 
banco de fomento, destinado 
a fi nanciar o desenvolvimento 
de uma determinada região. Já 
a redução do endividamento se 
dá, por exemplo, pelo resgate 
de títulos.

Em março, os maiores 
detentores da dívida pública 
eram Fundos de Investimen-
to, com 29,21% da dívida. Os 
fundos de Previdência fi ca-
ram em segundo lugar, com 
uma participação relativa de 
22,80%. O grupo Previdência 
apresentou variação negativa 
em seu estoque, passando de 
R$ 844,44 bilhões para R$ 
799,66 bilhões, de fevereiro 
para março. Em seguida, 
aparecem as instituições 
financeiras com 22,39%, 
grupo que elevou o estoque 
em R$ 26 bilhões, chegan-
do a R$ 785,23 bilhões. Os 
investidores estrangeiros 
concentraram 11,84% da 
dívida; o governo, 4,38%; as 
seguradoras, 3,85% e outros, 
5,53% (ABr).

O grupo de milicianos que atua na zona oeste 
do Rio, alvo de operação da Polícia Civil na última 
quarta-feira (25), chegava a faturar cerca de R$ 
25 milhões por mês, ou cerca de R$ 300 milhões 
por ano, segundo estimativa do chefe de Polícia 
do estado, delegado Rivaldo Barbosa. Na ação, 
desencadeada na região de Santa Cruz, foram 
presas 18 pessoas e apreendidas 30 vans que 
eram usadas pela milícia ‘Liga da Justiça’ no 
transporte irregular de passageiros.

“Dados iniciais dispõem que naquela locali-
dade e em Campo Grande eles faturam, aproxi-
madamente, R$ 25 milhões por mês. Se fi zer um 
cálculo anual, chega-se a R$ 300 milhões. Essa 
organização criminosa, além do poder bélico, 
tem o poder econômico”, destacou o delegado.  
Segundo ele, a milícia é o grupo criminoso que 
mais cresce no estado, praticando diversos 

crimes, como homicídios, roubos, latrocínios, 
tráfi co de drogas, exploração do transporte 
clandestino, pirataria de sinais de internet, 
venda de botijões de gás e até grilagem de terras.

“As pessoas que vivem naquelas áreas, seja 
Santa Cruz ou Campo Grande, podem confi ar 
na polícia, que nós não daremos trégua ao crime 
organizado. Faremos tudo o que for possível 
para que aquelas pessoas voltem a ter dias 
melhores. Nós vamos prender essas pessoas 
que se arvoram em praticar extorsões, mortes, 
roubo e vender drogas”, afi rmou.

Questionado sobre o que levou a Polícia Civil a 
intensifi car o combate à milícia, criminosos que 
já atuam há cerca de 20 anos no Rio de Janeiro, 
Rivaldo Barbosa disse que hoje existe um plane-
jamento estratégico focando neste tipo de ação.

“A gente hoje tem um planejamento estratégico 

de combate ao crime organizado denominado mi-
lícia. Uma vez que nos últimos anos a milícia quase 
que dobrou de atuação no estado do Rio. A Polícia 
Civil tem um planejamento estratégico e nós vamos 
cumpri-lo integralmente”. Já um delegado, que não 
quis se identifi car, disse à reportagem que, com 
a intervenção federal e o comando do Exército, 
há maior liberdade e independência para ação da 
polícia, que antes estava sob comando do governo 
estadual e infl uência política. 

Conforme o delegado, a milícia também 
passou a atuar em conjunto com uma facção 
criminosa, visando o tráfi co de drogas. Segundo 
ele, atualmente, as maiores fontes de renda 
dos milicianos são o transporte clandestino de 
vans e a grilagem de terras, que são loteadas e 
vendidas (ABr).

Milícia faturava cerca de R$ 300 milhões por ano no Rio

PSDB deve 
devolver
R$ 5,4 

milhões
ao erário

O ministro Jorge Mussi, 
do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), decidiu na 
última quinta-feira (26) 
que o PSDB deve devolver 
ao erário R$ 5,4 milhões 
referentes a irregularida-
des na prestação de contas 
do Fundo Partidário do 
ano de 2012. As contas de 
2012 do partido foram de-
saprovadas pelo ministro, 
por irregularidades com o 
pagamento mal explicado 
de consultorias, passagens 
aéreas, locações de veícu-
los e hospedagens, entre 
outras.

Com a desaprovação das 
contas, Mussi determinou 
ainda que o PSDB deixe 
de receber, em 2019, o 
equivalente a dois meses 
de sua cota do Fundo Par-
tidário. Ainda cabe recurso 
da decisão. Na condição de 
relator, Mussi desaprovou 
as contas do PSDB mono-
craticamente, ou seja, de 
forma individual, conforme 
permite o regimento do 
TSE (ABr).
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CIBRAMACO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 08.422.813/0001-81
Relatório da Diretoria

Srs. Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter a apreciação de V.S.as. o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de Dezembro de 2017. Santa Gertrudes - SP, 28 de Abril de 2018.
Balanço Patrimonial do Período em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - Em milhares de Reais - R$ Demonstrações dos Fluxos de Caixa do Período em

31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em Milhares de Reais)

DIRETORIA
Maria Esther Paraluppi Rodrigues - Presidente - CPF 114.338.698-10

Djalma Aparecido de Lima - Contador - CRC 1SP184042/O-4

Demonstração do Resultado do Período em
31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em milhares de Reais - R$

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - Em milhares de Reais - R$

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016. Valores expressos em milhares de reais - R$.

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas

As Notas Explicativas são Partes Integrantes das Demonstrações Financeiras

 Controladora Consolidado
Passivo Nota 2017 2016 2017 2016
Passivo Circulante
Fornecedores 17 - - 31.871 34.576
Adiantamentos 22 - - 953 2.199
Tributos a Pagar 18 4.535 3.706 26.575 12.662
Obrigações Sociais e Trabalhistas 19 - - 10.213 9.976
Comissões a Pagar 21 - - 6.113 5.679
Empréstimos e Financiamentos 16 - - 30.350 26.886
Leasing 16 - - 322 289
Provisões 20 - - 276 237
Outros Valores a Pagar  - - 73 355
  4.535 3.706 106.747 92.859
Passivo Não Circulante
Empréstimos e Financiamentos 16 - - 53.186 67.979
Leasing 16 - - 358 679
Tributos a Pagar 18 - - 3.826 1.634
Tributos Diferidos 23 - - 63.250 61.168
Passivo a Descoberto de Controladas 13 214 138 - -
Dividendos/Juros sobre Capital Próprio 12 46.371 32.472 47.526 33.517
  46.585 32.610 168.146 164.977
Total do Passivo  51.120 36.315 274.892 257.836
Patrimônio Líquido
Capital Social 27 3.252 3.252 3.252 3.252
Reserva Legal  976 976 976 976
Reservas de Lucros  321.556 265.845 321.556 265.845
Ajustes de Avaliação Patrimonial  97.034 100.805 97.034 100.805
Participação de Não Controladores  - - 1 1
Total do Patrimônio Líquido  422.818 370.878 422.819 370.878
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  473.938 407.193 697.712 628.714

 Controladora Consolidado
 Nota 2017 2016 2017 2016
Receita Líquida de Vendas 25 - - 435.658 392.634
Custo dos Produtos Vendidos  - - (271.466) (290.140)
Lucro Bruto  - - 164.192 102.494
Despesas com Vendas  - - (40.200) (35.636)
Despesas Gerais e Administrativas  (1.857) (1.534) (12.191) (11.519)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas  - - (4.508) (1.985)
Participação nos Lucros de Controladas 13 74.702 44.876 - -
  72.846 43.342 (56.899) (49.140)
Lucro operacional  72.846 43.342 107.293 53.354
Receitas Financeiras 26 10 152 5.714 2.315
Despesas Financeiras 26 (1) (1) (6.176) (6.638)
Variação Cambial Líquida 26 - - (2.395) 7.596
Receitas (despesas) financeiras, líquidas  10 152 (2.858) 3.273
Lucro antes do IR e da CS  72.855 43.494 104.435 56.627
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes  - (20) (29.497) (7.929)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 23 - - (2.082) (5.224)
Lucro Líquido do Exercício  72.855 43.474 72.855 43.474
Atribuível a
Participação dos Controladores  72.855 43.474 72.855 43.474
Participação dos Não Controladores  - - 0 0
Resultado por Ação
  (N° de Ações: 3,252 milhões)  22,40 13,37 22,40 13,37

  Capital Reserva Reservas Ajustes de Avaliação  Participação dos Total do
 Nota Social Legal de Lucros Patrimonial Total Controladora Não Controladores Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2015  3.252 976 235.822 103.890 343.940 1 343.940
Lucro (prejuízo) do Período  - - 43.474 - 43.474 0 43.474
Juros sobre o Capital Próprio  - - (14.708) - (14.708) - (14.708)
Complemento Dividendos Mínimos Obrigatórios  - - - - - - -
Distribuição de Lucros  - - - - - (1.828) (1.828)
Perda por Distribuição Desproporcional de Lucros  - - (1.828) - (1.828) 1.828 -
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial  - - 3.086 (3.086) - - -
Em 31 de dezembro de 2016  3.252 976 265.845 100.805 370.878 1 370.878
Lucro (prejuízo) do Período  - - 72.855 - 72.855 0 72.855
Juros sobre o Capital Próprio 24 - - (18.001) - (18.001) - (18.001)
Complemento Dividendos Mínimos Obrigatórios 24 - - (2.913) - (2.913) - (2.913)
Perda por Distribuição Desproporcional de Lucros  - - (1) - (1) 1 -
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial  - - 3.771 (3.771) - - -
Em 31 de dezembro de 2017  3.252 976 321.556 97.034 422.818 1 422.819

 Controladora Consolidado
 2017 2016 2017 2016
Atividades Operacionais (1.550) (451) 127.956 63.022
Lucro Líquido Antes IR/CS 72.855 43.494 104.435 56.627
+ Depreciação e Amortização - - 20.907 16.859
+ Juros Incorridos - - 4.193 5.400
(+/-) Resultado Alienação Imobilizado - - (20) 1.973
(+/-) Ganho (perda) na Conversão de Moeda - - 2.395 (11.350)
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial (74.702) (44.876) - -
 = Lucro Ajustado (1.847) (1.382) 131.910 69.509
(Acréscimos) Decréscimos de Ativos
Duplicatas a Receber - - (6.780) (11.227)
Adiantamentos - - (1.654) 1.312
Estoques - - 3.002 11.157
Tributos a Recuperar (532) (2.453) 19.178 (5.802)
Depósitos Judiciais - - 44 32
Outras Contas a Receber - - (805) 74
Acréscimos (Decréscimos) de Passivos
Fornecedores - - (2.715) 8.818
Obrigações Sociais e Trabalhistas - - 237 3.489
Obrigações Fiscais 829 3.404 5.412 (515)
Outros Valores a Pagar - - (1.060) (5.865)
IR/CS Pagos no Período - (20) (18.813) (7.960)
Atividades de Investimento 8.152 226 (20.792) (17.788)
Aquisição Imobilizado - - (20.419) (21.982)
Aquisição de Investimentos - - (1.208) (428)
Receita de Venda de Imobilizado - - 836 4.622
Dividendos Recebidos 13.155 226 - -
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital Controlada (5.003) - - -
Atividades de Financiamento (7.014) (888) (25.812) (30.695)
Captação de Empréstimos - - 13.771 12.969
Pagamento do Principal de Empréstimos - - (28.118) (31.680)
Pagamento dos Juros sobre Empréstimos - - (4.560) (4.692)
Dividendos/JCP Distribuídos (12.014) (888) (12.014) (4.923)
Empréstimo de partes Partes Relacionadas 5.000 - 5.109 (2.369)
Total Caixa Gerado / Consumido (412) (1.113) 81.352 14.539
Caixa e equivalentes no início do período 461 1.574 26.955 12.416
Caixa e equivalentes no fim do período 49 461 108.307 26.955
Variação de Caixa e Equivalentes Caixa (412) (1.113) 81.352 14.539

1. Contexto Operacional: O Grupo Cibramaco é constituído por 5 sociedades localizadas 
no estado de São Paulo, e tem por objetivo a fabricação de pisos e revestimentos cerâmicos, 
porcelanatos, beneficiamento e comércio atacadista de argila e sua extração, exportação, 
importação, revenda e transporte. Realiza também administração dos bens da empresa e compra e 
venda de imóveis, conforme detalhamento abaixo: A Cibramaco Participações S.A. (“Controladora”) 
pessoa jurídica de direito privado, constituída em 30 de outubro de 2006, com sede em Santa 
Gertrudes (SP), tem como principal objetivo a administração dos bens das empresas do Grupo 
Cibramaco (Controladas), abaixo descritas: A EMBRAMACO - Empresa Brasileira de Materiais para 
Construção Ltda., é uma sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Santa Gertrudes, 
Estado de São Paulo, a sociedade tem como principal objetivo a fabricação de pisos e revestimentos 
cerâmicos, porcelanatos, beneficiamento e comércio atacadista de argila, exportação, importação, 
revenda e transporte. A Tute Mineração LTDA., sociedade empresária limitada com sede no Distrito 
de Ajapi, na cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo na Fazenda Santa Rita do Chapadão, BL 
Ajapi Leme, n° 1529, tem como principal objetivo beneficiamento e comércio atacadista de argila. 
Embraimoveis Administração de Bens LTDA., sociedade empresária limitada com sede na Avenida 
Conde Guilherme Prates, N° 382 - Sala 2 - Bairro Santa Catarina - Santa Gertrudes/SP, tem 
por objetivo compra e venda de imóveis próprios e administração de bens próprios. Blue Ville 
Empreendimentos Imobiliários LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Avenida Conde 
Guilherme Prates, N° 382 - Sala 4 - Santa Gertrudes/SP, tem por objetivo compra e venda de 
imóveis, desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação e a construção de imóveis 
destinados à venda. Para fins de consolidação das Demonstrações financeiras, denomina-se 
“Consolidado”, o conjunto de informações econômicas, financeiras e patrimoniais da Cibramaco 
Participações S.A. e suas controladas. Abaixo apresentamos organograma da Cibramaco 
Participações S.A. e suas controladas:
Cibramaco Participações S.A. (controladora) %
EMBRAMACO - Empresa Brasileira de Materiais para Construção Ltda. (controlada) 99,9999%
Tute Mineração Ltda. (controlada) 99,9994%
Embraimoveis Administração de Bens Ltda (controlada) 99,9800%
Blue Ville Empreendimentos Imobiliários Ltda. (controlada) 99,9990%
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: 2.1. Declaração de conformidade: 
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, 
pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis - CPC. 2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas 
demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no 
qual a Empresa atua (“a moeda funcional”). As demonstrações financeiras estão apresentadas em 
milhares de reais (R$), que é a moeda funcional da Empresa. 2.3.Consolidação das 
Demonstrações Financeiras: As Demonstrações Financeiras Consolidadas incluem a 
Cibramaco Participações S/A. (Controladora) e suas controladas, das quais ela detenha o controle, 
de forma direta ou indireta, inclusive a Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para 
Construção Ltda. conforme informado na Nota 1. Para efeito da consolidação foram considerados 

decorrentes de negócios entre as empresas. 2.4. Demonstrações Financeiras Individuais: 
Nas demonstrações financeiras individuais, as controladas são avaliadas pelo método de 
equivalência patrimonial. De acordo com esse método, o investimento é inicialmente reconhecido 
pelo custo e posteriormente ajustado pelo reconhecimento da participação atribuída à empresa nas 
alterações dos ativos líquidos da investida. Ajustes no valor contábil do investimento também são 
necessários pelo reconhecimento da participação proporcional da controladora nas variações de 
saldo dos componentes dos ajustes de avaliação patrimonial da investida, reconhecidos 
diretamente em seu patrimônio líquido. Tais variações são reconhecidas de forma reflexa, ou seja, 
em ajuste de avaliação patrimonial diretamente no patrimônio líquido. Na utilização do Método de 
Equivalência Patrimonial, a parcela do resultado das controladas destinada a dividendos é 
reconhecida como dividendos a receber no ativo circulante. Portanto, o valor do investimento está 
demonstrado líquido do dividendo proposto pela controlada. Desta forma não há reconhecimento 
de receita de dividendos entre as empresas ligadas. 2.5. Uso de estimativas e julgamentos: 
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e 
também o exercício de julgamento por parte da administração da Empresa no processo de aplicação 
das políticas contábeis da Empresa. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são 
significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na (Nota 4). 2.6. Novas 
Normas e Interpretações: 2.6.1 IFRS 16/NBC TG 06 (R2) - Operações com 
arrendamento mercantil - aplicação a partir de 1° de janeiro de 2019: A NBC TG 06 
(R2)/IFRS 16, que substituirá a NBC TG 06 (IAS 17) - Arrendamento Mercantil e as respectivas 
interpretações, estabelecem os princípios para o reconhecimento de arrendamentos e traz 
importantes mudanças na contabilidade do arrendatário, eliminando a distinção entre arrendamento 
mercantil financeiro e operacional. Com a nova revisão, o arrendatário reconhece um ativo, que se 
refere ao direito de uso do bem arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua 
obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis para arrendamentos 
de curto prazo e itens de baixo valor. Além disso, afetará a apresentação de alguns itens nas 
demonstrações financeiras, como por exemplo, o arrendamento mercantil operacional, atualmente 
é reconhecido pelo valor pago do “aluguel” e, com a nova revisão, tal contabilização será substituída 
pelos encargos de depreciação do direito de uso dos objetos arrendados. O impacto da aplicação 
da NBC TG 06 (R2) nas demonstrações financeiras no período da aplicação inicial dependerá das 
condições econômicas futuras, incluindo a taxa de endividamento do Grupo em 1° de janeiro de 
2019, a composição da carteira de arrendamento naquela data e a intenção de renovação dos 
contratos de arrendamento. 2.6.2 IFRS 15/NBC TG 48 - Instrumentos financeiros - 
aplicação a partir de 1° de janeiro de 2018: Essa nova norma, que descreve os princípios 
para classificar e mensurar os ativos e passivos financeiros, substitui a NBC TG 38/IAS 39 

abordagem de classificação e mensuração de ativos financeiros que reflete o modelo de negócios 

perda de crédito (impairment) para os ativos financeiros, com base nas perdas de crédito esperadas, 

e a simplificação dos requisitos para as relações de contabilidade de hedge, para alinha-las com a 
estratégia de gestão de risco do Grupo. Porém, a NBC TG 48 não substitui os requerimentos para 
“macro hedge accounting”. Com base na sua avaliação, o Grupo concluiu que a nova norma não 
trará impactos relevantes em suas demonstrações financeiras, tendo em vista que atualmente não é 
adotado a contabilidade de Hedge, e suas obrigações e direitos apresentados na contabilidade, 
continuarão a ser demonstrados pelo seu custo amortizado. 2.6.3 IFRS 15/NBC TG 47 - 
Receita de contratos com clientes - aplicação a partir de 1° de janeiro de 2018: O 
IFRS 15/NBC TG 47 introduz uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita é 
reconhecida, e por quanto a receita é mensurada. Essa norma substitui as atuais normas para o 
reconhecimento de receitas (IAS 18 - CPC 30 Receitas, IAS 11/CPC 17 - Contratos de Construção 
e a IFRS 13 - Programas de Fidelidade com Clientes). Será aplicável a todos os contratos com 
clientes, exceto contrato de aluguel, instrumentos financeiros e contratos de seguros. O NBC TG 47 
estabelece um modelo único para o reconhecimento de receita, com novos conceitos e princípios 
relacionados principalmente à identificação da obrigação de desempenho e a alocação do preço 
para contratos múltiplos. A maioria das receitas da Empresa decorre da venda de pisos cerâmicos e 
porcelanatos a lojistas e a Home Centers*. Durante o exercício de 2017, a Empresa realizou uma 
avaliação nas cinco etapas do novo modelo de reconhecimento da receita, e não identificou 
impactos no reconhecimento atual dessas receitas. Home Centers*: Centro de materiais de 
construção. Loja que traz todo tipo de opção para construção e manutenção da casa. Com base na 
sua avaliação, não é esperado que a aplicação do IFRS 15/NBG TG 47 tenha um impacto 
significativo nas demonstrações financeiras. 3. Resumo das principais politicas contábeis: 
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão 
definidas abaixo. 3.1. Caixa e Equivalentes de Caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem 
os numerários em espécie, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez, 
resgatáveis em até três meses ou menos, com risco insignificante de mudança de valor justo. 3.2. 
Instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros da Empresa compreendem os caixas e 
equivalentes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber e a pagar, financiamentos, 
empréstimos, entre outros. A Empresa reconhece os instrumentos financeiros na data em que se 
torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. Ativos Financeiros: Os ativos 
financeiros estão classificados nas seguintes categorias específicas: (a) investimentos mantidos até 
vencimento; (b) empréstimos e recebíveis. A classificação depende da natureza e finalidade dos 
ativos financeiros e é determinada no reconhecimento inicial. a) Investimentos mantidos até o 
vencimento: Os investimentos mantidos até o vencimento correspondem aos ativos financeiros 
não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e data de vencimento fixa que a Empresa 
tem a intenção positiva e a capacidade de manter até o vencimento. Após o reconhecimento inicial, 
os investimentos mantidos até o vencimento são mensurados ao custo amortizado utilizando o 
método de juros efetivos, menos eventual perda por redução ao valor recuperável. b )Empréstimos 
e recebíveis: Contas a receber, empréstimos e outros recebíveis com pagamentos fixos o 
determináveis e que não são cotados em um mercado ativo são classificados com “Empréstimos e 
recebíveis”. Os empréstimos e recebíveis são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando 
o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer redução ao valor recuperável, se aplicável. 
Passivos Financeiros: a) Empréstimos, financiamentos e outros passivos: Os passivos 
financeiros, incluindo empréstimos, financiamentos, fornecedores, e outras contas a pagar, são 
inicialmente mensurados pelo valor justo, líquidos dos custos da transação. Posteriormente, são 
mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. O método de 
juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo financeiro e alocar sua 
despesa de juros pelo período aplicável. O método de juros efetivos é a taxa que desconta 
exatamente os fluxos de caixa futuros estimados ao longo da vida estimada do passivo financeiro. 
3.3. Clientes: As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de 
mercadorias no curso normal das atividades da Empresa. Se o prazo de recebimento é equivalente 
a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão 
apresentadas no ativo não circulante. As contas a receber de clientes são avaliadas no momento 
inicial pelo valor presente e deduzidas da provisão para créditos de liquidação duvidosa. A provisão 
para créditos de liquidação duvidosa é estabelecida quando existe uma evidência objetiva de que a 
Empresa não será capaz de cobrar todos os valores devidos de acordo com os prazos originais de 
vencimento. O valor da provisão é a diferença entre o valor contábil e o valor recuperável. A empresa 
não tem a prática de embutir juros em seus recebíveis e por tal motivo não considera como relevante 
a aplicação do Ajuste a Valor Presente em seus saldos contábeis. O giro médio de seus títulos a 
receber é de 90 dias. 3.4. Estoques: Até o período de 2015 os estoques de produtos acabados e 

 Controladora Consolidado
Ativo Nota 2017 2016 2017 2016
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa 6 49 461 108.307 26.955
Contas a Receber de Clientes 7 - - 154.541 147.379
Estoques 8 - - 77.861 80.863
Tributos a Recuperar 9 2.990 2.458 9.406 21.625
Adiantamentos 10 - - 3.915 1.928
Depósitos Judiciais 11 - - - 15
Outras Contas a Receber  - - 1.875 1.070
  3.039 2.919 355.906 279.836
Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Adiantamentos Partes Relacionadas 12 5.000 3.847 - -
Tributos a Recuperar 9 - - 3.656 10.604
Depósitos Judiciais 11 - - 244 272
Valores a Receber Partes Relacionadas 12 24.142 17.461 - -
  29.142 21.307 3.899 10.877
Investimentos 13 441.757 382.967 6.271 5.501
Imobilizado 14 - - 331.493 332.345
Intangível 15 - - 142 155
  470.900 404.274 341.806 348.878

Total do Ativo  473.938 407.193 697.712 628.714 

À Cibramaco Participações S/A e controladas A/C: Acionistas e administradores: Opinião com 
ressalva sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas: Examinamos 
as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Cibramaco Participações S/A e 
controladas (empresa), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações 
do resultado, das mutações 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, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir, intitulada 
“Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis individuais e consolidadas acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira, individual e consolidada, da companhia em 31 de dezembro de 2017, o desempenho 
individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e 
consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil. Base para opinião com Ressalva: Até o ano de 2015 os estoques de produtos acabados 
e de produtos em elaboração (Nota 3.4 e Nota 8) eram valorizados por critérios arbitrados em 
conformidade com a legislação fiscal brasileira. No exercício de 2016 a Empresa alterou sua política 
de valorização, adequando-se às determinações da NBC TG 16 - Estoques. Assim, a baixa dos 
estoques iniciais (avaliados pelo critério fiscal) por realização decorrente das vendas ao longo de 
2016, resultaram em impacto temporal no custo dos produtos vendidos no período de 2016, cuja 
distorção não foi passível de estimativa. Assim, nossa opinião sobre as demonstrações contábeis do 
período corrente inclui modificação em decorrência do possível efeito desse assunto sobre a 
comparabilidade dos valores do período corrente e valores correspondentes sobre as demonstrações 
do resultado das operações, fluxos de caixa e mutações do patrimônio líquido. Nossa auditoria foi 

de produtos em elaboração eram valorizados por critérios arbitrados em conformidade com a 
legislação fiscal brasileira, ou seja, eram valorizados à 70% do maior preço de venda do período. 
No período de 2016 a Empresa alterou sua política de mensuração, passando a valorizar os 
estoques em conformidade com as previsões da NBC TG 16 - Estoques. Em decorrência da 
mudança na política de valorização dos Estoques, o custo dos produtos vendidos (CPV) de 2016 
apresenta reflexo dos estoques valorizados em 70% até 2015 e que foram realizados, por venda, ao 
longo de 2016. A mudança de política mencionada justifica, em grande parte, a variação no valor de 
custo entre os períodos de 2017 e 2016, uma vez que o custo de 2017 não apresenta mais os 
reflexos do arbitramento dos estoques. Em conformidade com a NBC TG 16 - Estoques, foram 
considerados no custo de aquisição o preço de compra, os impostos de importação e outros 
tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como os custos de transporte, seguro, 
manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição. Os custos de transformação de estoques 
incluíram os custos diretamente relacionados com as unidades produzidas ou com as linhas de 
produção. Também incluíram a alocação sistemática de custos indiretos de produção, fixos e 
variáveis, que foram incorridos para transformar os materiais em produtos acabados. 3.5. 
Imobilizado: Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada, calculada 
pelo método linear, tomando-se por base a vida útil estimada dos bens (Nota 12). A depreciação de 
ativos é calculada usando o método linear para alocar seus custos aos seus valores residuais 
durante a vida útil estimada. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, 
se apropriado, ao final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao 
seu valor recuperável, quando o valor contábil do ativo é maior do que seu valor recuperável 
estimado. Ganhos e as perdas em alienações são determinados pela comparação dos resultados 
com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras receitas e despesas operacionais” na 
determinação do resultado. 3.6. Impairment de ativos não financeiros: Os ativos com vida 
útil definida são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou circunstâncias 

quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual é representado pelo maior 
valor entre: (i) o valor justo do ativo menos seus custos de venda; e (ii) o seu valor em uso. Para 
fins de teste de impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existem 
fluxos de caixa identificáveis. 3.7. Investimentos: Os investimentos em sociedades controladas 
ou coligadas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial e reconhecidos no resultado 
do exercício como receita ou despesa operacional. Segue abaixo o percentual de participação 
societária nas empresas controladas:
Controladas Percentual de Participação
Empresa Brasileira de Materiais para Construção - Embramaco 99,999900%
Blue-Ville - Empreendimentos Imobiliários Ltda Me 99,999000%
Embraimoveis Administração de Bens Ltda 99,980000%
Tute Mineração Ltda 99,999400%
3.8. Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou 
serviços adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como 
passivos circulantes se o pagamento for devido no período de 12 meses. Caso contrário, as contas 
a pagar são apresentadas como passivo não circulante. São registrados pelo valor nominal dos 
títulos representativos desses créditos e, quando cabível, acrescidos das variações monetárias ou 
cambiais. 3.9. Empréstimos e Financiamentos: São reconhecidos, inicialmente, pelo valor 
justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, passam a 
ser mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, isto é, acrescido 
de encargos e juros proporcionais ao período incorrido (pro rata temporis). O método de juros 
efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo financeiro e alocar sua despesa 
de juros pelo respectivo período da dívida. O reconhecimento e mensuração dos empréstimos e 
financiamentos são realizados conforme o NBC TG 38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento 
e Mensuração; NBC TG 39 - Instrumentos Financeiros: Divulgação; e NBC TG 40 - Instrumentos 
Financeiros - Evidenciação. 3.10. Provisões para contingências: As provisões para ações 

base confiável. As provisões para contingências tributárias, trabalhistas e outras são constituídas 
com base na expectativa da Administração de perda provável nos respectivos processos, apoiada 
na opinião dos assessores jurídicos externos da Empresa (Nota 20). As provisões são mensuradas 
pelo valor presente dos gastos, que devem ser necessários para liquidar a obrigação, usando 
uma taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor temporal do 
dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. 3.11. Imposto de renda e contribuição social 
corrente e diferido: O imposto de renda e contribuição social correntes são calculados com 
base nas alíquotas efetivas do imposto de renda (25%) e da contribuição social (9%) sobre o lucro 
líquido ajustado nos termos da legislação vigente. Os créditos tributários diferidos de imposto 
de renda e contribuição social são decorrentes de diferenças temporárias ativas, assim como, os 
débitos tributários diferidos de imposto de renda e contribuição social são decorrentes do Custo 
Atribuído ao Imobilizado na Adoção Inicial (deemed cost) e diferenças temporárias passivas. Os 
créditos levaram em consideração a expectativa futura de geração de lucros tributáveis e estão 
calculados com base nas alíquotas atualmente vigentes pela legislação tributária e registrados até 
o montante considerado como realizável com base em estimativas preparadas pela Companhia. 
Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de compensar 
passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a impostos de renda lançados pela mesma 
autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação. 3.12. Reconhecimento da 
receita: a) Receita de Venda: A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida 
ou a receber pela comercialização de produtos no curso normal das atividades da Empresa. A 
receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. As 
vendas dos produtos são reconhecidas sempre que uma Empresa efetua a entrega dos produtos 
para o cliente, o qual passa a ter total liberdade sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, e 
não há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. O 

tenham sido acordadas, ou a Empresa tenha evidências objetivas de que todos os critérios para 
aceitação foram atendidos. As vendas são realizadas com prazo de pagamento variado de acordo 
com o tipo de cliente (Home Centers, Lojistas, Construtoras) que não têm caráter de financiamento 
e são consistentes com a prática do mercado; portanto, essas vendas não são descontadas ao 
valor presente. b) Receitas financeiras: A receita financeira é reconhecida conforme o prazo 
decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. 4. Estimativas: Com base em premissas a 
empresa e suas controladas fazem estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas 
contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e 
premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante 
nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas 
abaixo: a) Revisão da vida útil e recuperação dos ativos: A capacidade de recuperação 
dos ativos que são utilizados nas atividades da Companhia é avaliada sempre que eventos ou 
mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil de um ativo ou grupo de ativos pode 
não ser recuperável com base em fluxos de caixa futuros. Se o valor contábil destes ativos for 
superior ao seu valor recuperável, o valor líquido é ajustado e sua vida útil readequada para novos 
patamares. b) Provisões para contingências: A Companhia é parte envolvida em processos 
trabalhistas, cíveis e tributários que se encontram em instâncias diversas. As provisões para 
contingências, constituídas para fazer face a potenciais perdas decorrentes dos processos em 
curso, são estabelecidas e atualizadas com base na avaliação da administração, fundamentada 
na opinião de seus assessores jurídicos e legais e requerem elevado grau de julgamento sobre 
as matérias envolvidas. c) Provisões para perda no estoque: A provisão de estoque para 
potenciais perdas é constituída quando, com base na estimativa da Administração, os itens são 
definidos como descontinuados, baixo giro e quando o valor dos itens de estoque estiver a 
um custo superior ao valor realizável líquido. d) Imposto de renda e contribuição social 
diferidos: Os ativos e passivos fiscais diferidos são baseados em diferenças temporárias entre 
os valores contábeis nas Demonstrações Financeiras e a base fiscal. Se a empresa não for capaz 
de gerar lucro tributável futuro suficiente, ou se houver uma mudança material nas atuais taxas de 
imposto ou período de tempo no qual as diferenças temporárias subjacentes se tornem tributáveis 
ou dedutíveis, é necessária revisão das mensurações. 5. Gestão de risco financeiro: 5.1. 
Fatores de risco financeiro: a) Risco cambial: A Empresa está exposta ao risco cambial 
decorrente de exposições de algumas moedas, basicamente com relação ao dólar dos Estados 

reconhecidos na data da transação. Consolidado Consolidado
Descrição 2017 2016
Contas a receber de clientes internacionais - líquido de PDD (Nota 7) 9.091 13.574
Fornecedores Estrangeiros (Nota 17) (424) (824)
Financiamentos/Empréstimos em moeda estrangeira (Nota 16)* (36.455) (36.236)
Contas a receber (a pagar) em moeda estrangeira, líquido (27.788) (23.486)
*FINIMP/Contratos de Câmbio b) Risco de crédito: O risco de crédito decorre de caixa e 
equivalentes de caixa, depósitos em bancos e instituições financeiras, bem como de exposições 
de crédito a clientes, incluindo contas a receber em aberto. Para bancos e instituições financeiras, 
são aceitos somente títulos de entidades independentemente classificadas com rating mínimo 
“AAA”. Com relação aos clientes, a área de análise de crédito avalia a qualidade do crédito do 
cliente, levando em consideração sua posição financeira, experiência passada e outros fatores. A 
utilização de limites de crédito é monitorada regularmente. c) Risco de liquidez: A previsão de 
fluxo de caixa é realizada de forma agregada pelo departamento de Finanças. Este departamento 
monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Empresa para assegurar que tenha 
caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. A tabela abaixo analisa os passivos 
financeiros não derivativos, por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente 
no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento. Os valores divulgados na tabela são os 
fluxos de caixa não descontados contratados. Consolidado Consolidado
 Circulante Não circulante
31 de dezembro de 2017
Fornecedores e outras contas a pagar (i) 39.010 -
Empréstimos 30.672 53.544
31 de dezembro de 2016
Fornecedores e outras contas a pagar (i) 42.808 -
Empréstimos 27.176 68.659
(i) A análise dos vencimentos aplica-se somente aos passivos financeiros e, portanto, não estão 
incluídas as obrigações decorrentes de legislação. 5.2. Gestão de capital: Os objetivos da 
Empresa ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade da 
Empresa para oferecer retorno aos sócios e benefícios às outras partes interessadas, além de 
manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. No exercício de 2017, 2016 e 2015 
a empresa investiu em novas linhas de produção e modernização do maquinário, aumentando 

assim sua capacidade de geração de caixa futura. 6. Caixa e Equivalentes de Caixa: São 
considerados nesta conta: dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de alta 
liquidez e com capacidade de resgate em prazo inferior a três meses. Esses ativos são conversíveis 
em um montante conhecido de caixa e sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.
 Controladora Consolidado
Caixa 2017 2016 2017 2016
Caixa 2 5 4.613 1.054
Bancos 47 39 3.616 5.674
Aplicações Financeiras - 418 91.895 20.224
Moeda Estrangeira - - 4 4
Numerários em Trânsito - Moeda Estrangeira - - 8.179 -
Total 49 461 108.307 26.955
Os valores das aplicações financeiras têm cláusula de liquidez imediata sem qualquer penalização 
no resgate antecipado. 7. Contas a Receber de Clientes: Os saldos de clientes estão 
registrados pelo valor faturado incluindo os respectivos impostos e deduzidos da provisão para 
créditos de liquidação duvidosa, quando aplicável. Consolidado
Clientes 2017 2016
Contas a receber - mercado interno 150.944 136.466
Contas a receber - mercado externo 13.255 17.340
Provisão para perdas em créditos de liquidação duvidosa (9.658) (6.426)
Total 154.541 147.379
Circulante 154.541 147.379
Não circulante - -
A composição das contas a receber por vencimento é a seguinte: Consolidado
 2017 2016
A vencer 145.999 133.633
Vencidos:
< 30 dias 4.789 5.478
30 - 60 dias 1.861 3.000
60 - 90 dias 1.064 1.464
90 - 120 dias 437 385
> 120 dias 10.049 9.845
Perdas em créditos de liquidação duvidosa (9.658) (6.426)
 154.541 147.379
Movimentação das perdas em créditos de liquidação duvidosa: Consolidado
 2017 2016
Saldo inicial (6.426) (4.328)
Adições (4.878) (2.987)
Baixas 1.647 889
Saldo final (9.658) (6.426)
8. Estoques: A seguir detalhamento relativo aos saldos de estoque. Para maiores detalhes, vide 
Nota 3.4: Consolidado
Estoques 2017 2016
Almoxarifado 522 538
Embalagens 1.583 1.887
Insumos 2.085 1.444
Matérias-primas 20.394 20.081
Produtos acabados 52.378 56.004
Imóveis para Venda 899 899
Outros Estoques - 10
Total 77.861 80.863
9. Impostos a Recuperar: Compreende créditos por aquisição de insumos para produção, 
créditos por aquisição de imobilizado e saldo Negativo de Tributos sobre Lucro:
 Controladora Consolidado
Tributos a Recuperar 2017 2016 2017 2016
IRRF a Compensar 2.700 2.206 2.700 2.217
IPI a Compensar/Recuperar - - 3.095 15.738
PIS a Compensar/Recuperar - - 161 110
COFINS a Compensar/Recuperar - - 755 506
CSLL a Compensar/Recuperar 1 6 1 2.957
ICMS a Recuperar - - 6.060 6.836
IRPJ a Compensar 289 246 289 3.867
Total 2.990 2.458 13.062 32.229
Circulante 2.990 2.458 9.406 21.625
Não circulante - - 3.656 10.604
(*) O Decreto n° 6.890/2009 reduziu para 0%, a alíquota do IPI sobre os produtos cerâmicos, 
prorrogado para 2010, pelo Decreto n° 7.222/2010, e para 2011 e 2012 pelo Decreto n° 7.542/2011 
até 31/12/2012 gerando, desta forma, créditos de IPI nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012. 

Em 27/12/2012, o Decreto n° 7.879 fixou em 0% a alíquota de IPI por tempo indeterminado. 
A administração já ingressou com pedido de ressarcimento perante o Fisco dos créditos em 
questão no montante de R$ 686 mil, os quais se encontram em processo de homologação. 10. 
Adiantamentos: São compostos conforme demonstrado a seguir: Consolidado
Adiantamentos 2017 2016
Adiantamento a Fornecedores 3.414 1.499
Adiantamento a Colaboradores 501 429
Total 3.915 1.928
11. Depósitos Judiciais: Trata-se de valor depositado em juízo relativo a processos judiciais, de 
natureza trabalhista, que se originam do curso normal dos negócios da empresa:
 Consolidado
Depósitos Judiciais 2017 2016
Processos Trabalhistas 244 287
Total 244 287
Circulante - 15
Não Circulante 244 272
12. Partes Relacionadas: Detalhamos abaixo as operações com partes relacionadas:
 Controladora Consolidado
 2017 2016 2017 2016
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 5.000 3.847 - -
Embramaco 5.000 - - -
Embraimóveis - 3.847 - -
Juros sobre Capital Próprio a Receber 24.142 17.461 - -
Embramaco 24.142 17.461 - -
Ativo Não Circulante 29.142 21.307 - -
Juros sobre Capital Próprio a Pagar 22.593 16.606 22.593 16.606
Dividendos a Pagar 18.771 15.858 18.771 15.858
Empréstimos a Pagar 5.008 8 6.162 1.053
Passivo Não Circulante 46.371 32.472 47.526 33.517
13. Investimentos: Os saldos de investimentos, na Controladora, estão apresentados no quadro
abaixo: Percentual Capital Patrimônio Resultado Equivalência
 Participação Social Líquido do Exercício do Período
Controladas
Embramaco - Empresa
  Brasileira de Materiais 99,9999% 2.941 434.141 74.762 74.762
Blue-Ville Empreendimentos
  Imobiliários Ltda. 99,9990% 300 (214) (100) (100)
Embraimóveis Administração
  de Bens Ltda. 99,9800% 3.855 3.819 (6) (6)
Tute Mineração Ltda. 99,9994% 500 3.799 46 46
  7.596 441.545 74.702 74.702
Demais saldos de investimentos do Grupo Cibramaco (R$ 6.271 em 31 de dezembro de 2017 R$
5.501 em 31 de dezembro 2016) referem-se a imóveis e veículos classificados como propriedade
para investimentos mensurados ao seu custo de aquisição. 14. Imobilizado: Os ativos 
classificados no Imobilizado são mensurados pelo custo de aquisição, acrescidos da mais valia
resultante do custo atribuído (deemed cost), conforme NBC TG 37 e NBC TG 27 - Ativo imobilizado,
bem como, o ITG 10 - Interpretação sobre Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado, e deduzido das 
respectivas depreciações ou amortizações acumuladas. As depreciações e amortizações são 
calculadas pelo método linear, de acordo com a vida útil econômica estimada do bem. O registro
do custo atribuído (deemed cost) do imobilizado, em conformidade com as normas citadas
acima, foi baseado em avaliação efetuada por avaliadores independentes. Da mesma forma, foram 
modificadas as taxas de depreciação dos bens do ativo imobilizado em virtude da nova vida útil 
estimada dos mesmos, conforme NBC TG 27 - Ativo Imobilizado.

 Terrenos e Máquinas e   Equipamentos de Móveis e Construções Edifícios e
Imobilizado Benfeitorias Equipamentos Veículos Ferramentas Informática Utensílios Em Andamento Instalações Outros Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015 51.623 159.965 3.524 84 323 118 35.195 82.114 - 332.948
Aquisições - 18.770 757 20 52 647 1.667 55 15 21.982
Baixas (1.289) (287) (487) - - - (2) (4.076) - (6.142)
Transferências (11) 98 - - - - (22.361) 22.273 - (0)
Depreciações - (15.588) (338) (14) (85) (53) - (364) - (16.442)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 50.323 162.958 3.456 90 290 712 14.499 100.003 15 332.345
Aquisições - 18.735 931 40 296 293 107 - 17 20.419
Baixas - (19) (686) - - - - - - (705)
Transferências - - - - - - (569) 569 - -
Depreciações - (16.570) (353) (17) (91) (89) - (3.447) - (20.568)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 50.323 165.104 3.348 113 496 916 14.037 97.124 32 331.493
Taxa Anual de Depreciação 0,00% 4 a 20% 10 a 25% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 3,30% 0,00%
15. Intangível: Os ativos intangíveis são avaliados pelo custo de aquisição. As patentes e licenças 
não são amortizadas por se tratarem de intangíveis com vida útil indefinida, estando então sujeitos 
ao teste de recuperabilidade (Nota 3.6). Patentes e  Direitos
Intangível Licenças Softwares Minerários Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015 96 46 30 172
Adições - - - -
Baixas - (5) - (5)
Amortizações - (13) - (13)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 96 29 30 155
Adições - - - -
Baixas - - - -
Amortizações - (13) - (13)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 96 16 30 142
16. Empréstimos e Financiamentos: Este grupo é composto por financiamentos e contratos 
de leasing financeiro, acrescidos dos encargos e despesas financeiras calculadas com base na taxa 
implícita de juros. Consolidado
 2017 2016 Moeda Taxa Média
FINAME 47.082 58.630 Real 3%; 4%; 6% e 10% a.a.
FINIMP 36.455 36.236 Dólar/Euro 3% a 5% a.a. + LIBOR
Leasing 679 968 Real 10%; 11% e 3,042 + CDI
Total 84.216 95.834
Circulante 30.672 27.176
Não Circulante 53.544 68.659
17. Fornecedores: São compostos conforme segue: Consolidado
Fornecedores e outras conta a pagar 2017 2016
Nacionais 31.437 33.752
Estrangeiros 424 824
Partes Relacionadas 10 -
Total 31.871 34.576
18. Tributos a Pagar: As obrigações tributárias estão compostas por saldos dos débitos 
apurados pelas operações de vendas deduzidas dos créditos pelas entradas; pelos impostos e 
contribuições a recolher retidos de prestadores de serviços; e pelos tributos sobre o lucro. Os 
tributos a pagar estão relacionados abaixo pelo total a pagar a curto e longo prazo:
 Controladora Consolidado
Tributos a Pagar 2017 2016 2017 2016
ICMS a Recolher - - 7.025 6.879
CSLL a Recolher - - 1.459 9
IRPJ a Recolher - - 9.244 -
ISS a Recolher - - 15 9
PIS a Recolher 327 267 473 412
COFINS a Recolher 1.508 1.232 2.185 1.898
IRRF a Recolher 2.700 2.206 6.122 4.995
INSS Retido a Recolher - - 38 29
Outros a Recolher - - 69 65
Parcelamentos Tributários (PERT) - - 3.771 -
Total 4.535 3.706 30.402 14.295
Circulante 4.535 3.706 26.575 12.662
Não circulante - - 3.826 1.634
19. Obrigações Sociais e Trabalhistas: O grupo está representado conforme quadro abaixo:
 Consolidado
Obrigações Sociais e Trabalhistas 2017 2016
Salários a Pagar 1.503 1.742
Férias a Pagar 155 16
Pensão Alimentícia a Pagar 22 23
Pró-Labore 37 5
INSS a Recolher 1.365 1.431
FGTS a Recolher 382 390
Retenção INSS Terceiros - -
Décimo Terceiro Salário a Pagar - -
Provisões Sociais e Trabalhistas 6.682 6.333
Outros 68 36
Total 10.213 9.976
20. Provisões: Apresentamos a Seguir as Provisões para Contingencia, cujos processos judiciais 
a administração, juntamente com os assessores jurídicos, entende que a probabilidade de perda é 
provável: Consolidado
Provisões 2017 2016
Cíveis 105 112
Trabalhistas 172 125
Total 276 237
21.Comissões a Pagar: Correspondem a comissões devidas aos representantes comerciais 
resultantes das intermediações de vendas e demais obrigações referentes ao setor comercial. O 
quadro abaixo demonstra aos valores exigíveis: Consolidado
Comissões a Pagar 2017 2016
Provisão Comissões-Mercado Interno 5.671 5.001
Provisão Comissões-Mercado Externo 442 679
Total 6.113 5.679
Circulante 6.113 5.679
Não Circulante - -
22. Adiantamentos: Representa os adiantamentos recebidos por ordem de produção por garantia 
de entrega futura. Consolidado
Adiantamentos 2017 2016
Adiantamento de Clientes 953 2.199
Total 953 2.199
Circulante 953 2.199
Não Circulante - -

23. Tributos diferidos: Detalhamos abaixo a natureza dos tributos diferidos ativos e passivos:
 Consolidado
Tributos diferidos 2017 2016
Diferenças Temporárias Ativas
Provisão para Comissões 2.079 1.931
Provisão para Verbas Comerciais - 2.316
Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa 901 -
Provisão para Contingências 94 81
Variações Cambiais pelo Regime de Caixa 1.819 1.408
Leasing 163 -
 5.055 5.736
Diferenças Temporárias Passivas
Ajuste de Avaliação Patrimonial (49.987) (51.930)
Variações Cambiais pelo Regime de Caixa (667) (455)
Diferença de Taxa de Depreciação (Societária versus Fiscal) (17.651) (14.519)
 (68.305) (66.904)
Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquido (63.250) (61.168)
Detalhamos abaixo a reconciliação dos tributos diferidos contabilizados na Demonstração de
Resultados: Consolidado
Tributos diferidos 2017 2016
Depreciação Societária (3.214) (3.913)
Depreciação Valor Justo 2.024 1.336
Provisão Variação Cambial Exterior 199 (4.636)
Provisão para Comissão 148 (35)
Provisão Liquidação Duvidosa (1.415) 2.316
Provisão para Contingências 13 (292)
Leasing 163 -
Receita (despesa) de imposto de renda e
  contribuição social diferidos (2.082) (5.224)
24. Dividendos a pagar: O Estatuto Social da Cibramaco Participações S/A requer que 25%
do resultado do período seja destinado a distribuição dos acionistas. Ainda, conforme previsto
no Estatuto Social, os Juros sobre Capital Próprio foram imputados aos Dividendos Mínimos
Obrigatórios, líquidos de IRRF, conforme previsões do ICPC 08:
Dividendos a Distribuir Controladora
Lucro Líquido do Período 72.855
Constituição de Reserva Legal -
Lucro Líquido base para Dividendos Mínimos 72.855
25% sobre o Lucro Líquido após Reserva Legal 18.214
(-) Juros s/ o Capital Próprio (líquido do IRRF) (15.301)
Complemento de Dividendos Mínimos Obrigatórios 2.913
25. Receitas: A reconciliação da receita bruta para receita líquida, apresentada na demonstração
do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, é como segue:
 Consolidado
 2017 2016
Receita Bruta
Vendas Mercado Interno 516.190 458.205
Exportações Diretas 28.645 28.718
Exportações Indiretas 3.602 2.407
Revenda de Mercadorias 254 535
 548.692 489.866
Deduções de Vendas
 (-) Tributos sobre Venda (100.583) (88.612)
 (-) Devoluções (1.269) (1.531)
 (-) Descontos Comerciais (11.182) (7.088)
 (113.033) (97.231)
Receita Líquida 435.658 392.634
26. Resultado Financeiro: O resultado financeiro do exercício findo em 31 de dezembro de
2017 é o seguinte: Controladora Consolidado
 2017 2016 2017 2016
Receitas Financeiras:
Juros com Aplicações Financeiras 8 151 4.137 1.682
Ganhos com Variações Monetárias 3 1 654 1
Descontos Financeiros Obtidos - - 169 178
Outras Receitas Financeiras - - 754 453
 10 152 5.714 2.315
Despesas Financeiras
Encargos Financeiros - - (4.306) (5.496)
Outras Despesas Financeiras (1) (1) (1.870) (1.142)
 (1) (1) (6.176) (6.638)
Variação cambial líquida
Clientes - - 377 (3.823)
Fornecedores - - 324 70
Empréstimos e financiamentos - - (3.096) 11.350
 - - (2.395) 7.596
Receitas (despesas) financeiras, líquidas 10 152 (2.858) 3.273
27. Capital Social: O Capital Social, no montante de R$ 3.252.000,00, totalmente integralizado, 
está representado por 3.252.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada uma. 28. Seguros: 
Em 31 de dezembro de 2017 a administração considera que todos os ativos e compromissos de 
valores relevantes de alto nível de risco estão cobertos pelo seguro, por meio de políticas locais
e corporativas.

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 individuais e 
consolidadas”. Somos independentes em relação à companhia e suas controladas, 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 auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. Outros assuntos: 
As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, apresentadas 
para fim de comparação, foram anteriormente por nós auditadas, conforme opinião com 
modificação, emitida em 25 de março de 2017. Responsabilidades da administração e da 
governança pelas demonstrações contábeis individuais e consolidadas: A 
administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas 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 individuais e consolidadas, 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 e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da companhia e suas 
controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 

demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 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 

individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro; planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos; e obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente 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 

planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 

administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação aos eventos ou condições que possam
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da companhia e
suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis individuais e
consolidadas 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 e suas controladas a não

conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira

e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo
para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis
pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de
auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, dentre outros
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. Campinas 26 de abril de 2018. Atenciosamente,

Prof. Dr. Marcos Francisco Rodrigues Sousa
Contador CRC 1SP167515/O-0

Consulcamp Auditoria
CRC 2SP024818/O-5
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continua …

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro Em milhares de reais Demonstrações do Resultado 
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro Em milhares de reais

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido – Exercícios fi ndos em 31 de dezembro Em milhares de reais

Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método Indireto
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro Em milhares de reais

Ativo Nota 2017 2016
Circulante 343.789 315.363
Caixa e equivalentes de caixa 6 1.582 3.660
Contas a receber de clientes 7 77.597 138.495
Tributos a compensar 8 77.016 77.715
Prejuízo fiscal a compensar 9 30.706 20.352
Conta corrente entre empresas 11 154.596 70.000
Consórcios 19 2.127 –
Outros ativos 165 5.141

Não circulante 292.651 571.329
Conta corrente entre empresas 11 88.818 341.864
Tributos diferidos 10 183.871 214.030
Depósitos judiciais 19.962 15.435

934.918 937.745
Investimentos 12 919.106 919.267
Imobilizado, líquido 13 12.701 14.850
Intangível 14 3.111 3.628

Total do ativo 1.571.358 1.824.437

Passivo e patrimônio líquido Nota 2017 2016
Circulante 203.383 208.799
Empréstimos e financiamentos 15 136.441 127.079
Fornecedores 18.726 29.608
Obrigações sociais e trabalhistas 16 24.228 25.592
Obrigações tributárias 17 23.988 18.576
Consórcios 18 – 6.067
Outros passivos – 1.877

Não circulante 156.594 372.375
Empréstimos e financiamentos 15 8.450 7.868
Conta corrente entre empresas 11 96.280 320.694
Obrigações tributárias 17 28.446 12.027
Provisões para contingências 19 23.031 31.385
Provisão para perda em investimentos 12 387 381
Outros passivos – 20
Patrimônio Líquido 20 1.211.381 1.243.263
Capital social 564.000 564.000
Ágio na subscrição de ações 908.853 908.853
Ajuste de avaliação patrimonial 11.234 11.036
Prejuízos acumulados (492.706) (460.626)
Adiantamento para futuro aumento de capital 220.000 220.000
Total do passivo e patrimônio líquido 1.571.358 1.824.437

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Nota 2017 2016
Receita bruta de serviços prestados 115.811 153.030
Impostos incidentes sobre receitas de serviços (13.602) (16.750)
Receita operacional líquida 21 102.209 136.280
Custos operacionais 22 (64.206) (107.510)
Lucro bruto 38.003 28.770
Despesas operacionais
Despesas administrativas e gerais 23 (33.177) (77.274)
Equivalência patrimonial 12 (1.109) 1.046
Amortização/depreciação (2.824) (5.462)
Outras receitas (despesas) operacionais 16.516 (52)
Lucro (prejuízo) operacional antes do 
resultado financeiro 17.409 (52.972)

Receitas financeiras 24 6.838 7.327
Despesas financeiras 24 (50.552) (57.172)
Prejuízo antes do IRPJ e CSLL (26.305) (102.817)
IR e contribuição social – corrente 25 (2.491) –
IR e contribuição social – diferido 25 (4.029) –
Prejuízo líquido do exercício (32.825) (102.817)
Quantidade de ações integralizadas 101.448.845 101.448.845
Prejuízo líquido por ação (em R$) (0,32) (1,01)

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

2017 2016
Prejuízo líquido do exercício (32.825) (102.817)
Outros resultados abrangentes a serem – –
Ajuste de conversão do exercício 198 (1.852)
Total do resultado abrangente do exercício (32.627) (104.669)

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

Capital 
subscrito

Agio na 
subscrição 

de ações

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial
Prejuízos 

acumulados

Adiantamento 
para futuro 

aumento de capital Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015 564.000 – 12.888 (356.851) 220.000 440.037
Prejuízo líquido do exercício – – – (102.817) – (102.817)
Ajuste de conversão de investimentos no exterior – – (1.852) – – (1.852)
Total do resultado do exercício – – (1.852) (102.817) – (104.669)
Ágio na subscrição de capital – 908.853 – – – 908.853
Ajuste de exercícios anteriores – – – (958) – (958)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 564.000 908.853 11.036 (460.626) 220.000 1.243.263
Prejuízo líquido do exercício – – – (32.825) – (32.825)
Ajuste de conversão de investimentos no exterior – – 198 – – 198
Total do resultado do exercício – – 198 (32.825) – (32.627)
Ajuste de exercícios anteriores – – – 745 – 745
Saldos em 31 de dezembro de 2017 564.000 908.853 11.234 (492.706) 220.000 1.211.381

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

2017 2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício (32.825) (102.817)
Ajustes por:
Depreciação e amortização 1.915 5.462
Juros sobre empréstimos e financiamentos 7.421 19.075
Equivalência patrimonial 1.110 (1.046)
Provisões para contingências (8.354) 12.128
Resultado da venda de imobilizado 664 553
Ajuste de conversão patrimonial 198 (1.852)
Ajuste de exercícios anteriores 745 (958)
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber de cliente 60.898 (13.367)
Estoques – 3.069
Tributos a compensar 699 51.855
Consorcio (8.194) (1.391)
Depósitos judiciais (4.527) (6.081)
Prejuízo fiscal a compensar (10.354) –
Tributos diferidos 30.159 –
Outros ativos 4.976 (52.596)
Fornecedores (10.882) (19.091)
Obrigações tributárias 21.831 (16.135)
Obrigações sociais e trabalhistas (1.364) (9.630)
Conta corrente entre empresas (55.964) 133.758
Outros passivos (1.897) (5.800)
Caixa proveniente nas atividades operacionais (3.745) (4.864)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Investimentos em controladas (943) (906.251)
Ágio na subscrição de ações – 908.853
Aquisição de bens do imobilizado e intangível (2) (490)
Receita com vendas de imobilizado 89 1.255
Caixa aplicado nas atividades de investimentos (856) 3.367
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Amortização de empréstimos e financiamentos (2.402) (5.768)
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos (2.110) (812)
Captação de empréstimos e financiamentos 7.035 –
Caixa líquido proveniente nas atividades de 
financiamentos 2.523 (6.580)

Redução de caixa e equivalentes de caixa (2.078) (8.077)
No início do exercício 3.660 11.737
No fim do exercício 1.582 3.660
Aumento de caixa e equivalentes de caixa (2.078) (8.077)

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

1. Contexto operacional – (i) Objetivo social: A Engevix Engenharia e 
Projetos S.A., (“Engevix” ou “Companhia”), com sede social na Alameda 
Araguaia, nº 3.571, na cidade de Barueri, no estado de São Paulo, foi cons-
tituída em 09/03/1965 e tem como objeto social e atividade preponderante 
a prestação de serviços de engenharia consultiva e de empreitada integral 
nos setores de energia elétrica, óleo e gás, transportes, saneamento básico 
e indústrias de base, sendo responsável pela elaboração de projetos, inte-
gração e gerenciamento de empreendimentos, construção civil e montagem 
industrial em geral e a participação em outras sociedades empresariais ou 
civis. A Companhia possui como controlador final a Nova Engevix Partici-
pações S.A., e atua de maneira integrada com as diversas empresas do 
grupo na prospecção, desenvolvimento, implantação e operação de novos 
negócios ligados aos seguimentos de construção civil, óleo e gás e gera-
ção de energia. As atividades envolvem o constante desenvolvimento de 
novos projetos. As operações da Engevix são conduzidas no contexto de um 
conjunto de empresas que atuam integradamente, e certas operações têm 
a coparticipação ou a intermediação de partes relacionadas. O benefício 
dessas operações e os custos da estrutura operacional e administrativa, 
observada a praticabilidade da atribuição, são absorvidos em conjunto ou 
individualmente. (ii) Entidades controladas e controladas em conjunto 
pela Engevix: A Companhia possui participações societárias em empresas 
controladas, as quais estão apresentadas e registradas na rubrica de “Inves-
timentos”. Segue abaixo a composição dessas participações societárias:

Participação 
societária (%)

Empresas 2017 2016
Engevix Mexicana S.A. de CV 100 100
Engevix Engenharia S.A. – Peru 100 100
Engevix Engenharia México S.A. de CV 100 100
Engevix Engenharia S.A. – Equador 100 100
Engevix Engenharia S.A. – Colômbia 100 100
Engevix Engenharia S.A. – Panamá 100 100
Engevix Engenharia S.A. – Colômbia S.A.S (a) 100 –
Rio Formoso II Fundo de Investimento em Direitos 
Créditorios Não-Padronizados Multissetorial NP (b) 90,81 90,81

(a) Em 15/03/2017, a Companhia, através do contrato de cessão de ações 
adquiriu 100% das ações da Companhia Cabrera Estudio Ledal S.A.S. 
que posteriormente passou a ser denominada Engevix Colombia S.A.S, 
sediada na cidade de Bogotá D.C. (b) Em 24/08/2016, a Companhia subs-
creveu junto ao emissor Rio Formoso II Fundo de Investimento em Direi-
tos Creditórios Não Padronizados Multissetorial NP, os direitos creditórios 
do: procedimento arbitral nº 79/2014/SEC3 em trâmite perante o Centro de 
Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá como parte 
requerente o Consórcio Rnest O. C. Edificações; dos processos nº 1014321-
57.2013.8.24.0023 e 0896149-59.2013.8.24.0023 junto a 2ª Vara Cível da 
Comarca de Florianópolis-SC – contra a Centrais Elétricas S/A – ELETRO-
SUL; do processo nº 0333444-48.2014.8.24.0023 junto a 1ª Vara da Fazenda 
Pública da Comarca de Florianópolis-SC – contra a Centrais Elétricas S/A 
– ELETROSUL; do processo nº 0851684-62.2013.8.24.0023 junto a 1ª Vara 
da Fazenda Pública da Comarca de Florianópolis-SC – contra a Centrais 
Elétricas S/A – ELETROSUL; do processo nº 00459115-88.2014.8.19.0001 
junto a 48ª Vara Cível da Comarca do Rio de janeiro-RJ; e do processo nº 
0002250-92.2015.8.19.0018 junto a 2ª Vara Cível da Comarca de Macaé-
-RJ. O montante de valores envolvidos totaliza R$ 1.000.658. Os direitos 
creditórios são compostos conforme demonstrados abaixo: 

Cliente Valor da Causa
Valor corrigido até 

outubro de 2017
Petróleo Brasileiro S.A. 181.528 200.967
Petróleo Brasileiro S.A. 666.948 666.948
Furnas Centrais Elétricas S.A. 24.949 32.850
Eletrosul Centrais Elétricas S.A. 6.118 10.449
Eletrosul Centrais Elétricas S.A. 3.402 5.546
Eletrosul Centrais Elétricas S.A. 6.328 10.393
Eletrosul Centrais Elétricas S.A. 54.887 73.505

944.160 1.000.658
(iii) Participação em consórcios A Companhia participa do desenvolvi-
mento de empreendimentos e obras em conjunto com outros parceiros de 
negócio, mediante a formação de consórcios. A estrutura de administra-
ção desses empreendimentos e a gerência de caixa são centralizadas na 
empresa líder, ou em estrutura própria, constituída para esta finalidade. Em 
ambos os casos sob a monitoria da empresa líder, que também acompa-
nha o desenvolvimento das obras e os orçamentos. Assim, a empresa líder 
do consórcio tem a responsabilidade de assegurar que as aplicações de 
recursos necessários sejam feitas e alocadas de acordo com o planejado. 
As origens e aplicações de recursos dos consórcios estão refletidas nos 
saldos de ativos e passivos, respeitando os respectivos percentuais de par-
ticipação. Os ativos, passivos, ganhos e perdas decorrentes da participação 
da Companhia em consórcios, nos quais o controle é compartilhado, são 
reconhecidos, linha a linha, na proporção das participações da Companhia. 
Os valores referentes aos seus aportes financeiros são demonstrados no 
ativo quando superiores aos seus saldos de participação, caso contrário são 
apresentados no passivo. Os saldos contábeis dos consórcios são inclusos 
nas demonstrações financeiras da Companhia por meio de consolidação 
proporcional com as eliminações das transações intercompany. As práticas 
contábeis dos consórcios estão em linha com as adotadas pela Companhia. 
Os principais consórcios com participação da Companhia são: 

Participação 
(%)

Consórcios 2017 2016
Consórcio Construtor São Domingos 99,99 99,99
Consórcio Rnest O. C Edificações 99 99
Consórcio Integração 50 50
Consórcio Engevix – UFC Supervisor Metrô – Salvador 60 60
Consorcio Supervisor Tamoios ET 65 65
Consórcio Ferroviário EA 60 60
Consórcio Construtor MGE – CCM 50 50
Consórcio Construtor Minuano 50 50
Consórcio Integradora URC – Engevix/Niplan/NM 38 38
Consórcio Encalso- Engevix- Kallas 40 40
Consórcio Rodobahia Construction 30 30
Consórcio SPE-UDAV 20 20
Consórcio Gestor Edificações Bahia 70 70
Consórcio Linha 13 – EE 70 70
Consórcio Gestor Manejo de Águas Bahia 70 70
2. Apresentação das demonstrações financeiras e resumo das princi-
pais práticas contábeis – 2.1 Base de apresentação: a. Resumo das 
principais práticas contábeis: As políticas e práticas contábeis descritas 
em detalhes abaixo foram aplicadas de maneira consistente na Companhia, 
nas empresas controladas e nos consórcios ao qual possuem participação 
para os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras. 
b. Base de apresentação: As demonstrações financeiras foram elaboradas 
e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por 
Ações, pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC). As demonstrações financeiras requerem o uso de 
certas estimativas contábeis e o julgamento por parte da Administração da 
Companhia no processo de aplicação de suas práticas contábeis. As princi-
pais áreas, bem como as premissas e estimativas significativas estão apre-
sentadas na nota explicativa nº 3. c. Base de mensuração: As demonstra-
ções financeiras foram elaboradas com base no custo histórico com exce-
ção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do 
resultado, os quais foram reconhecidos pelo valor justo. 2.2. Conversão de 
moeda estrangeira: a. Moeda funcional e de apresentação das demons-
trações financeiras: Essas demonstrações financeiras são apresentadas 
em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações 
financeiras apresentadas estão em milhares de Real e foram arredondadas 
para o valor mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. b. Tran-
sações em moeda estrangeira: Transações em moeda estrangeira são 
convertidas para as respectivas moedas funcionais da Companhia utilizando 
as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os saldos das con-
tas de balanço são convertidos pela taxa de câmbio vigente nas datas dos 
balanços. Os ganhos e as perdas de variação cambial resultantes da liqui-
dação dessas transações e da conversão de ativos e passivos monetários 
denominados em moeda estrangeira são reconhecidos no resultado do 
exercício, nas rubricas “Receitas financeiras” e “Despesas financeiras”. 
c. Empresas controladas com moeda funcional diferente da Compa-
nhia: As movimentações de ativos e passivos de operações no exterior são 
convertidas para Real à taxa de câmbio média mensal, que se aproxima da 
taxa de câmbio vigente na data das correspondentes transações. O balanço 
patrimonial é convertido para reais às taxas de câmbio do encerramento de 
cada exercício. Os efeitos das variações da taxa de câmbio resultantes des-
sas conversões são apresentados sob a rubrica “Ajuste de Avaliação Patri-
monial” no patrimônio líquido. 2.3. Instrumentos financeiros: (i) Ativos 
financeiros: Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo seu valor 
justo quando a Companhia assume direitos contratuais de receber caixa ou 
ativos financeiros de contratos nos quais são parte. Ativos financeiros são 
desreconhecidos quando os direitos de receber fluxo de caixa do ativo finan-
ceiro expiram ou foram transferidos substancialmente todos os riscos e 
benefícios para terceiros, ou não transfere e reteve substancialmente todos 
os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transferiu o controle sobre o 
ativo. Reconhecimento inicial e mensuração: Os ativos financeiros, no 
reconhecimento inicial, são classificados como: mensurados ao valor justo 
por meio do resultado, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. 
A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros 
foram adquiridos. Os ativos financeiros são inicialmente reconhecidos e 
mensurados pelo valor justo por meio do resultado e os custos de transação 
debitados ao resultado do exercício. Os empréstimos e recebíveis são con-
tabilizados pelo custo amortizado. As compras ou vendas de ativos financei-
ros que exijam entrega de ativos dentro de um prazo definido por regula-
mento ou convenção no mercado (negociações em condições normais) são 
reconhecidas na data da negociação, isto é, na data em que a Companhia 
se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros da Com-
panhia incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes 
e contas a receber de partes relacionadas. Mensuração subsequente: Ati-
vos financeiros ao valor justo por meio do resultado: Os ativos financeiros ao 
valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para nego-
ciação, ou seja, designado como tal no momento do reconhecimento inicial. 
Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, principal-
mente, para fins de venda no curto prazo. Os custos da transação são reco-
nhecidos no resultado conforme incorridos. Empréstimos e recebíveis: Os 
empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com paga-
mentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. 
Esses ativos são mensurados inicialmente pelo valor justo acrescido de 
qualquer custo de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os 
empréstimos e recebíveis são mantidos pelo custo amortizado utilizando o 
método dos juros efetivos. São apresentados como ativo circulante, exceto 
aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emis-
são do balanço (estes são classificados como ativos não circulantes). Ativos 
financeiros disponíveis para venda: Os ativos financeiros disponíveis para 
venda são aqueles ativos financeiros não derivativos que são designados 
como disponíveis para venda ou que não são classificados em nenhuma das 
categorias anteriores. As variações no valor justo de títulos monetários, 
denominados em moeda estrangeira e classificados como disponíveis para 
venda, são divididas entre as diferenças de conversão resultantes das varia-
ções no custo amortizado do título e outras variações no valor contábil do 
título. As variações cambiais de títulos monetários são reconhecidas no 
resultado. As variações cambiais de títulos não monetários são reconheci-
das no patrimônio. As variações no valor justo de títulos monetários e não 
monetários, classificados como disponíveis para venda, são reconhecidas 
no patrimônio. Quando os títulos classificados como disponíveis para venda 
são vendidos ou sofrem perda (impairment), os ajustes acumulados do valor 
justo, reconhecidos no patrimônio, são incluídos na demonstração do resul-
tado como “Receitas e despesas financeiras”. Os juros de títulos disponíveis 
para venda, calculados pelo método da taxa efetiva de juros, são reconheci-
dos na demonstração do resultado como parte de outras receitas. Desreco-
nhecimento de ativos financeiros: Um ativo financeiro é desreconhecido 
(baixado) quando, e apenas quando: • os direitos de receber fluxos de caixa 
de ativo financeiro expiram; • a Companhia transfere os direitos de receber 
fluxos de caixa do ativo financeiro; • a Companhia transfere substancial-
mente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo; ou • a Companhia não 
transfere nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios relativos 
ao ativo, mas transferiu o controle sobre o ativo. Redução do valor recupe-
rável de ativos financeiros: A Companhia avalia na data de cada balanço 
se há alguma evidência objetiva que determine se o ativo ou grupo de ativos 

financeiros está registrado por valor acima de seu valor recuperável. A redu-
ção do valor recuperável de um ativo ou grupo de ativos financeiros é consi-
derada apenas, e tão somente, se houver evidências objetivas resultantes 
de um ou mais eventos ocorridos que tenham ocorrido depois do reconheci-
mento inicial do ativo, e tenha impacto no fluxo de caixa futuro estimado do 
ativo ou grupo de ativos financeiros, os quais podem ser estimados com 
segurança. O valor da redução é mensurado como a diferença entre o valor 
contábil dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados 
(excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos) descon-
tados à taxa de juros em vigor original dos ativos financeiros. O valor contá-
bil do ativo é reduzido por meio do uso de uma provisão, e o valor da perda 
é reconhecido na demonstração do resultado do exercício. A receita de juros 
é registrada nas demonstrações financeiras como parte das receitas finan-
ceiras. No caso de empréstimos ou investimentos mantidos até o venci-
mento com taxa de juros variável, a Companhia mensura a não recuperação 
com base no valor justo do instrumento adotando um preço de mercado 
observável. Se, em período subsequente, o valor da perda por não recupe-
ração se reduzir e a redução puder ser associada objetivamente a um 
evento ocorrido após o reconhecimento da provisão (tal como uma melhora 
da classificação de crédito do devedor), a reversão da perda por desvalori-
zação reconhecida anteriormente é reconhecida na demonstração do resul-
tado do exercício. Se uma baixa for recuperada posteriormente, a recupera-
ção é também reconhecida na demonstração do resultado do exercício. (ii) 
Passivos financeiros: A Companhia define a classificação de seus passi-
vos financeiros quando do reconhecimento inicial. Todos os passivos finan-
ceiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e, no caso de emprés-
timos e financiamentos, são acrescidos do custo da transação diretamente 
relacionado. Os passivos financeiros da Companhia incluem fornecedores, 
empréstimos e financiamentos. Mensuração subsequente: Após o reco-
nhecimento inicial, a Companhia deve mensurar todos os passivos financei-
ros pelo custo amortizado usando o método dos juros efetivos. Os ganhos e 
perdas são reconhecidos na demonstração do resultado do exercício 
quando da baixa dos passivos, bem como durante o processo de amortiza-
ção segundo o método da taxa de juros efetiva. Desreconhecimento de 
passivos financeiros: Um passivo financeiro é desreconhecido (baixado) 
quando a obrigação for retirada, cancelada ou expirada. Quando um passivo 
financeiro existente é substituído por outro do mesmo credor, mediante ter-
mos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente são 
substancialmente alterados, tal substituição ou alteração é tratada como 
baixa do passivo original e reconhecimento de um novo passivo, e a dife-
rença entre os respectivos valores contábeis é reconhecida no resultado do 
exercício. (iii) Compensação de instrumentos financeiros: Ativos e passi-
vos financeiros são compensados e apresentados líquidos nas demonstra-
ções financeiras se, e somente se, houver um direito legal corrente e execu-
tável de compensar os montantes reconhecidos e se houver a intenção de 
compensação, ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 
2.4. Caixa e equivalentes de caixa: Incluem caixa, saldos positivos em 
conta corrente movimento, aplicações financeiras pós-fixadas resgatáveis a 
qualquer momento, com risco insignificante de mudança de seu valor de 
mercado e sem penalidades. As aplicações financeiras são registradas ao 
valor de custo, acrescido dos rendimentos proporcionalmente auferidos até 
as datas de encerramento. 2.5. Contas a receber de clientes: O contas a 
receber é composto por valores efetivos faturados e por serviços executados 
a faturar referentes às medições realizadas e aprovadas pelos entes contra-
tantes até a data do balanço. O faturamento é registrado pelo valor bruto, 
incluindo os respectivos tributos diretos de responsabilidade tributária da 
Companhia, menos os tributos retidos na fonte, os quais são considerados 
créditos tributários. Os serviços executados a faturar referem-se às medi-
ções de projetos que serão faturadas mediante emissão futura das notas 
fiscais e são registradas pelo seu valor a ser faturado, incluindo os respecti-
vos impostos diretos de responsabilidade tributária da Companhia, menos 
os impostos retidos na fonte, os quais são considerados créditos tributários. 
2.6. Depósito judicial: Os valores do depósito judicial referem-se a quantias 
depositadas e mantidas em juízo até a resolução das questões legais rela-
cionadas. 2.7. Investimentos em controladas: Os investimentos em 
empresas controladas são registrados e avaliados pelo método de equiva-
lência patrimonial, reconhecido no resultado do exercício como receita (ou 
despesa) operacional. Para efeitos do cálculo da equivalência patrimonial, 
ganhos não realizados entre a Companhia e suas controladas são elimina-
dos, quando aplicável, na medida da participação da Companhia; perdas 
não realizadas também são eliminadas, a menos que a transação forneça 
evidências de perda permanente (impairment) do ativo transferido. Quando 
necessário, as práticas contábeis das controladas são alteradas para garan-
tir consistência com as práticas adotadas pela Companhia. Quando a parti-
cipação da Companhia nas perdas acumuladas das controladas iguala ou 
ultrapassa o valor do investimento, não são reconhecidas perdas adicionais, 
a menos que tenha assumido obrigações ou efetuado pagamentos em 
nome dessas sociedades. Nestes casos, a participação nas perdas acumu-
ladas é registrada na conta “Provisão para perdas em investimento”. Contro-
ladas em conjunto são aquelas nas quais o controle é exercido conjunta-
mente pela Companhia e por um ou mais sócios, situação em que as deci-
sões sobre políticas financeiras e operacionais estratégicas relacionadas às 
atividades da entidade requerem a aprovação de todas as partes que com-
partilham o controle. Os investimentos em empresas com controle compar-
tilhado são reconhecidos pelo método de equivalência patrimonial, desde a 
data em que o controle conjunto é adquirido ou constituído. 2.8. Ágio: O ágio 
é mensurado ao custo, deduzidas de eventuais perdas por não recuperação. 
2.9. Imobilizado: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico 
de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas 
de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas. Ganhos e per-
das, quando ocorrem, na alienação de um item do imobilizado são apurados 
pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor con-
tábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas 
(despesas) no resultado. A depreciação é calculada sobre o valor depreciá-
vel, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido 
do valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no 
método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um 
item do imobilizado, já que esse método é o que reflete o padrão de con-
sumo de benefícios econômicos incorporados no ativo. 2.10. Arrendamen-
tos: Ativos mantidos pela Companhia sob arrendamentos que transferem 
substancialmente para a Companhia os riscos e benefícios de propriedade 
inerentes à propriedade de um ativo. Os ativos são reconhecidos pelo valor 
justo ou pelo valor presente dos pagamentos mínimos previstos em contrato, 
dos dois o menor. Os encargos financeiros são apropriados ao resultado ao 
longo do contrato, e são depreciados pelas taxas aplicáveis. 2.11. Intangí-
vel: Ativo intangível refere-se aos gastos com a implantação do ERP e 
licença de uso de software com vida útil definido e mensurado pelo custo, 
deduzido da amortização acumulada e das perdas por redução ao valor 
recuperável (impairment) acumuladas. Amortização é calculada sobre o 
custo do ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. 
E, é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação 
às vidas úteis estimadas de ativos intangíveis, a partir da data em que estes 
estão disponíveis para uso. As vidas úteis estimadas para os períodos cor-
rentes e comparativos são de 5 anos. 2.12. Redução ao valor recuperável 
– Impairment: Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Compa-
nhia, imobilizado e intangível, são revistos a cada data de apresentação das 
demonstrações financeiras para apurar se há indicação de perda no valor 
recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é 
determinado. O valor recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa 
é o maior entre o valor em uso e o valor justo menos despesas de venda. Ao 
avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são desconta-
dos aos seus valores presentes através da taxa de desconto antes de 
impostos que reflita as condições vigentes de mercado quanto ao período 
de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo. Para a finali-
dade de testar o valor recuperável, os ativos que não podem ser testados 
individualmente são agrupados juntos no menor grupo de ativos que gera 
entrada de caixa de uso contínuo que são em grande parte independentes 
dos fluxos de caixa de outros ativos ou grupos de ativos (a “unidade gera-
dora de caixa ou UGC”). Uma perda por redução ao valor recuperável é 
reconhecida caso o valor contábil de um ativo ou sua unidade geradora de 
caixa (UGC) exceda seu valor recuperável estimado. Perdas de valor são 
reconhecidas no resultado. As perdas de valor recuperável reconhecidas em 
períodos anteriores são avaliadas a cada data de apresentação para quais-
quer indicações de que a perda tenha aumentado, diminuído ou não mais 
exista. Uma perda de valor é revertida caso tenha havido uma mudança nas 
estimativas usadas para determinar o valor recuperável. Uma perda por 
redução ao valor recuperável é revertida somente na condição em que o 
valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, 
líquido de depreciação, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida. 
2.13. Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos e financiamentos 
são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos da transa-
ção incorridos, e subsequentemente, são demonstrados pelo custo amorti-
zado. Qualquer diferença entre os valores captados e o valor total a pagar é 
reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os 
empréstimos e financiamentos estejam a vencer, utilizando-se o método da 
taxa de juros efetiva. 2.14. Provisões: Uma provisão é reconhecida, em 
função de um evento presente ou passado, e se a Companhia tem uma 
obrigação legal ou constituída que possa ser estimada de maneira confiável, 
e provável de um recurso econômico exigido para liquidar a obrigação. 2.15. 
Benefícios a empregados e dirigentes: A Companhia não mantém planos 
de pensão, previdência privada ou qualquer outro plano de aposentadoria 
ou de benefícios para os empregados e dirigentes pós sua saída. Adicional-
mente, também não mantêm plano de benefícios a dirigentes e empregados 
na forma de planos de bônus ou de participação nos lucros, exceto os pre-
vistos em leis. 2.16. Receita operacional: (i) Serviços: A receita de servi-
ços prestados é reconhecida no resultado com base nas medições do ser-
viço contratado na data de apresentação das demonstrações financeiras. Os 
serviços prestados são validados pelas medições realizadas e devidamente 
aprovadas pelo ente contratante. (ii) Contratos de construção: A receita do 
contrato compreende o valor inicial acordado no contrato acrescido de varia-
ções decorrentes de solicitações adicionais, dos pagamentos de incentivo 
contratuais, na condição em que seja provável que elas resultem em receita 
e possam ser mensuradas de forma confiável. Tão logo o resultado de um 
contrato de construção possa ser estimado de maneira confiável, a receita 
do contrato é reconhecida no resultado na medida do avanço físico de con-
clusão do contrato. Despesas de contrato são reconhecidas quando incorri-
das, a menos que elas criem um ativo relacionado à atividade do contrato 
futuro. O avanço físico para conclusão é avaliado pela referência do levanta-
mento dos trabalhos realizados. Quando o resultado de um contrato de 
construção não pode ser medido de maneira confiável, a receita do contrato 
é reconhecida até o limite dos custos reconhecidos na condição de que os 
custos incorridos possam ser recuperados. Perdas em um contrato são 
reconhecidas imediatamente no resultado. (iii) Venda de bens: A receita 
operacional da venda de bens no curso normal das atividades é medida pelo 
valor justo da contraprestação recebida ou a receber. A receita operacional 
é reconhecida quando existe evidência convincente de que os riscos e bene-
fícios mais significativos inerentes à propriedade dos bens foram transferi-
dos para o comprador e desde que não haja envolvimento contínuo com os 
bens vendidos, e que seu valor possa ser mensurado de maneira confiável. 
Caso seja provável que descontos serão concedidos e o valor possa ser 
mensurado de maneira confiável, então o desconto é reconhecido como 
uma redução da receita operacional conforme as vendas são reconhecidas. 
O momento correto da transferência de riscos e benefícios varia depen-
dendo das condições individuais do contrato de venda. (iv) Receitas e des-
pesas financeiras: As receitas financeiras abrangem receitas de juros 
sobre fundos investidos (incluindo ativos financeiros disponíveis para venda) 
e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo 
por meio do resultado. A receita de juros é reconhecida no resultado, através 
do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas 
com juros sobre empréstimos, líquidas do desconto a valor presente das 
provisões, variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo 
valor justo por meio do resultado e perdas por redução ao valor recuperável 
(impairment) reconhecidas nos ativos financeiros. 2.17. Imposto de renda e 
contribuição social correntes e diferidos: O imposto de renda e a contri-
buição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas 
alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável 
excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável 
para contribuição social sobre o lucro líquido. A despesa com imposto de 
renda e contribuição social compreende os impostos correntes e diferidos. O 
imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a 
menos que estejam relacionados à combinação de negócios, ou itens dire-
tamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abran-
gentes. O imposto corrente é o imposto a pagar ou compensar sobre o lucro 
ou prejuízo tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou subs-
tantivamente decretadas na data de apresentação das demonstrações 
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financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercí-
cios anteriores. O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças 
temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contá-
beis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. O imposto 
diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às 
diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que 
foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data de apresenta-
ção das demonstrações financeiras. Os ativos e passivos fiscais diferidos 
são compensados caso haja um direito legal de compensar passivos e ati-
vos fiscais correntes, e eles se relacionam a impostos lançados pela mesma 
autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação. Um ativo 
de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas 
fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas 
quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estejam disponí-
veis e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contri-
buição social diferido são revisados a cada data de relatório e serão reduzi-
dos na medida em que sua realização não seja mais provável. 3. Uso de 
estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras 
de acordo com as normas do CPC exige que a Administração faça julga-
mentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas 
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. 
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar 
em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao 
processo da sua determinação. As principais premissas relativas a fontes de 
incerteza nas estimativas futuras, envolvendo risco de causar um ajuste sig-
nificativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício finan-
ceiro são: a. Impairment de ativos financeiros: O impaiment de ativos 
financeiros é calculado com base nas perdas avaliadas como prováveis na 
realização dos saldos de contas a receber e outros ativos financeiros. As 
despesas com a constituição do impairment de ativos financeiros são regis-
tradas na rubrica “Despesas operacionais” na demonstração do resultado. b. 
Custos orçados: Os custos orçados totais, compostos pelos custos incorri-
dos e custos previstos a incorrer para o encerramento das obras, são regu-
larmente revisados, conforme a evolução das obras, e os ajustes com base 
nesta revisão são refletidos nos resultados da Companhia de acordo com a 
prática contábil descrita na nota nº 2.16 (ii). c. Provisões para riscos tribu-
tários, cíveis e trabalhistas: A Companhia está sujeita no curso normal de 
processos judiciais e procedimentos administrativos em matérias cível, tribu-
tária, trabalhista, ambiental e societária, dentre outras. Dependendo do 
objeto das investigações, processos judiciais ou procedimentos administra-
tivos que sejam movidos contra a Companhia, poderão ser adversamente 
afetados, independentemente do respectivo resultado final. A avaliação da 
probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hie-
rarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes 
nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avalia-
ção dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para 
levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição 
aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identifi-
cadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 4. Gerencia-
mento de risco financeiro – a. Considerações gerais: A Companhia par-
ticipa em operações envolvendo instrumentos financeiros, incluindo caixa e 
equivalentes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber de clientes, 
adiantamento de clientes, outras contas a pagar, fornecedores, adianta-
mento a fornecedores e empréstimos e financiamentos, com o objetivo de 
administrar a disponibilidade financeira de suas operações. b. Gerencia-
mento de riscos: A Companhia está exposta a riscos de liquidez, em vir-
tude da possibilidade de não ter caixa suficiente para atender suas necessi-
dades operacionais, a riscos de mercado, decorrentes de variações de taxas 
de juros e ao risco de crédito, decorrente da possibilidade de inadimple-
mento de suas contrapartes em aplicações financeiras e contas a receber. A 
Companhia adota procedimentos de gestão de riscos de liquidez, de mer-
cado e de crédito, através de mecanismos financeiros que buscam minimi-
zar a exposição dos ativos e passivos da Companhia, protegendo a rentabi-
lidade dos contratos e do seu patrimônio. c. Risco de crédito: O risco de 
crédito refere-se ao risco de uma contraparte não cumprir com suas obriga-
ções contratuais, levando a Companhia a incorrer em perdas financeiras. As 
operações que sujeitam a Companhia à concentração de risco de crédito 
residem, principalmente, nas contas correntes bancárias e aplicações finan-
ceiras, onde a Companhia fica exposta ao risco da instituição financeira 
envolvida. A Companhia considera baixo o risco de crédito das operações 
que mantém em instituições financeiras com as quais opera, que são consi-
deradas pelo mercado como de primeira linha. O risco de crédito em relação 
às contas a receber, e adiantamentos é minimizado, substancialmente, em 
função do porte financeiro das empresas para as quais são prestados os 
serviços. Adicionalmente, monitora-se continuamente a posição de seus 
recebíveis, reavaliando, sempre que necessário, suas políticas de crédito, 
objetivando mitigar eventuais perdas. Sempre que necessário, constitui-se 
provisão para créditos de liquidação duvidosa para os clientes inadimplen-
tes e aplica procedimentos de cobrança e negociação de créditos vencidos. 
Exposição a riscos de crédito: O valor contábil dos ativos financeiros 
representa a exposição máxima do crédito. A exposição máxima do risco do 
crédito na data das demonstrações financeiras foi:

Nota 2017 2016
Caixa e equivalentes de caixa 6 1.582 3.660
Contas a receber de clientes 7 77.597 138.495
Conta corrente entre empresas – ativo 11 243.414 411.864
Conta corrente entre empresas – passivo 11 (96.280) (320.694)

226.313 233.325
d. Risco de liquidez: A gestão prudente do risco de liquidez implica manter 
caixa e aplicações financeiras, títulos e valores mobiliários suficientes, bem 
como disponibilidades de captação por meio de linhas de crédito compro-
missadas e capacidade de liquidar posições de mercado. A Administração 
monitora o nível de liquidez da Companhia considerando o fluxo de caixa 
esperado em contrapartida às linhas de crédito não utilizadas. A previsão de 
fluxo de caixa é realizada pela Companhia, sendo sua projeção monitorada 
continuamente, a fim de garantir e assegurar as exigências de liquidez, os 
limites ou cláusulas dos contratos de empréstimos e caixa suficiente para 
atendimento às necessidades operacionais do negócio. A Companhia não 
possui operações com instrumentos financeiros não refletidos nas demons-

trações financeiras de dezembro de 2017 e de 2016, assim como não rea-
lizou operações com derivativos financeiros. e. Risco de taxas de juros: O 
risco da taxa de juros da Companhia decorre de aplicações financeiras e 
empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo. A Administração da 
Companhia tem como política manter os indexadores de suas exposições 
a taxas de juros ativas e passivas atrelados a taxas pós-fixadas. As aplica-
ções financeiras e os empréstimos e financiamentos, são corrigidos pelo 
CDI pós-fixado, conforme contratos firmados com as instituições financeiras 
e por meio de negociações de valores mobiliários com investidores desse 
mercado. 5. Novas normas, alterações e interpretações – Os pronuncia-
mentos e as interpretações contábeis abaixo, emitidos até 31/12/2017 pelo 
International Accounting Standards Board – IASB, não foram aplicados ante-
cipadamente pela Companhia nas demonstrações financeiras para o exer-
cício findo em 31/12/2017. Os mesmos serão implementados à medida que 
sua aplicação se torne obrigatória. IFRS 9 – Instrumentos Financeiros: 
Esta norma aborda um novo requerimento para classificação e mensuração 
de ativos financeiros, pelo custo amortizado ou valor justo, relacionado ao 
modelo de negócios da entidade e das características de seus fluxos de 
caixa contratuais. A norma requer também a adoção de apenas um método 
para determinação de perdas no valor recuperável dos ativos. Com relação 
aos passivos financeiros, a norma mantém a maioria das exigências do IAS 
39 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. A principal 
alteração está relacionada aos casos em que o valor da variação no valor 
justo atribuível a mudanças no risco de crédito da própria entidade passará 
a ser reconhecido como outros resultados abrangentes e não na demonstra-
ção de resultados, de acordo com determinados critérios. A norma é aplicá-
vel a partir de 01/01/2018 e a Companhia está avaliando efeitos que vai ter 
nas demonstrações financeiras e nas suas divulgações. IFRS 15 – Receita 
de Contratos com Clientes: Esta norma aborda o reconhecimento do mon-
tante da receita refletindo a contraprestação que a Companhia espera rece-
ber em troca do controle dos bens ou serviços. A nova norma irá substituir a 
maior parte da orientação detalhada sobre o reconhecimento de receita que 
existe atualmente nas IFRS. A norma é aplicável a partir de 01/01/2018 e a 
Companhia está avaliando efeitos que vai ter nas demonstrações financei-
ras e nas suas divulgações.  
6. Caixa e equivalentes de caixa 2017 2016
Conta movimento 511 1.866
Aplicações financeiras 1.071 1.794

1.582 3.660
As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um 
insignificante risco de mudança de valor. Esses investimentos financeiros 
referem-se substancialmente a operações compromissadas e fundos de 
renda fixa, remunerados a taxa média de 100% do Certificado de Depósito 
Interbancário (CDI). A exposição da Companhia a riscos de taxas de juros 
e a consideração sobre a análise de sensibilidade para ativos e passivos 
financeiros estão divulgadas na nota explicativa nº 27. 
7. Contas a receber de clientes 2017 2016
Serviços faturados 69.172 127.275
No exterior 867 3.289
Serviços executados a faturar (i) 7.558 7.931

77.597 138.495
(i) Os serviços a faturar referem-se às prestações de serviços de projetos 
e consultoria, as quais foram registradas de acordo com o critério contábil 
descrito na nota explicativa nº 2.16 (i).
8. Tributos a compensar 2017 2016
CSLL a compensar 38.413 22.716
IRPJ a compensar 13.537 14.732
IRRF a compensar 3.567 23.877
INSS a compensar 9.197 6.529
PIS/COFINS a compensar 8.305 5.982
ISS a compensar 2.663 2.595
ICMS a compensar 1.334 1.284

77.016 77.715
9. Prejuízo fiscal a compensar – Refere-se a utilização do crédito tributá-
rio relativo ao prejuízo fiscal e saldo negativo da contribuição social sobre 
o lucro líquido do parcelamento especial sancionado pelo governo federal 
(PRT e PERT). Programa de regularização tributária (PRT), instituída pela 
Medida Provisória nº 766/17 e regulamentada pela Receita Federal do Brasil 
pela Instrução Normativa nº 1.687/17, trouxe as diretrizes para a quitação 
de eventuais débitos tributários no âmbito da Receita Federal do Brasil e 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional com a utilização inclusive de pre-
juízos fiscais e base negativa da contribuição social sobre o lucro líquido. 
Programa especial de regularização tributária (PERT), instituída pela 
Medida Provisória nº 783/17 e alterada pela Medida Provisória nº 807/17 e 
regulamentada pela Receita Federal do Brasil pela Instrução Normativa nº 
1.711/17 e alterada pela Instrução Normativa nº 1.754/17, trouxe as diretri-
zes para a quitação de eventuais débitos tributários no âmbito da Receita 
Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional com a utili-
zação inclusive de prejuízos fiscais e base negativa da contribuição social 
sobre o lucro líquido. 
10. Tributos diferidos – Ativo 2017 2016
IRPJ diferido 123.533 172.340
CSLL diferido 60.338 62.042

183.871 234.382
Circulante – 20.352
Não circulante 183.871 214.030
O saldo do IRPJ e CSLL diferidos são compostos por prejuízos fiscais e 
base negativa de contribuição social, sendo que a compensação dos preju-
ízos fiscais de imposto de renda e da base negativa da contribuição social 
está limitada à base de 30% dos lucros tributáveis. As premissas para cons-
tituição desses créditos consideraram os históricos de lucros fiscais e as 
expectativas de auferir lucros fiscais nos próximos exercícios, fundamen-
tados por estudos técnicos que evidenciam como provável a obtenção de 
lucros tributáveis futuros. 11. Conta corrente – Os principais saldos de 
ativos e passivos, assim como as transações que afetam o resultado do 
exercício, relativas a operações com partes relacionadas, decorrem de tran-
sações da Companhia com empresas do mesmo grupo de controle e partes 
relacionadas, como segue: 

 Saldos
Cliente Conta Corrente – Ativo Fornecedores Conta Corrente – Passivo

Empresas 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Engevix Construções, Engenharia e Montagens S.A. 1.464 24.491 14.206 13.829 10.440 6.965 – 35.080
Engevix Sistemas de Defesa S.A. 1.197 1.197 380 380 – – – –
Engevix Angola Engenharia Ltda – – 607 561 – – – –
Engevix Colombia – – 613 613 – – – –
Engevix Equador Engenharia S.A – – 362 343 – – – –
Engevix de Mexico S.A. de CV – – 539 539 – – – –
Rio Formoso II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – – 627 258 – – – –
Engevix Construções Oceânicas S.A. 2.850 2.850 – – – – 16.389 14.902
Nova Engevix e Participações S.A. 205 6.430 226.080 395.341 – 3.951 79.891 270.712
Infravix Participações 1.289 1.289 – – – – – –
São Roque Energética S.A – – – – – – – –

7.005 36.257 243.414 411.864 10.440 10.916 96.280 320.694
Circulante 7.005 36.257 154.596 70.000 10.440 10.916 – –
Não circulante – – 88.818 341.864 – – 96.280 320.694
a. Transações com empresas relacionadas: Os saldos de transações 
e operações entre partes relacionadas com a Companhia e empresas do 
mesmo grupo econômico são apresentados a seguir:

Resultado do exercício 2017 2016
Receita de prestação de serviços 14.628 14.260
Custos e despesas administrativas – (7.484)

14.628 6.776
A abertura dos valores referente às transações e operações entre partes 
relacionadas:

Receita Custos e despesas
2017 2016 2017 2016

Engevix Construções, Engenharia e 
Montagens S.A. 14.176 10.582 (5.802)

Engevix Construções Oceânicas S.A. 406 378 – –
Nova Engevix e Participações S.A. 12 1.390 (1.683)
São Roque Energética S.A. 34 1.910 – –

14.628 14.260 – (7.485)
b. Operações com pessoal-chave da administração: A remuneração 
do pessoal-chave da Administração compreende ao pró-labore mensal e 
remuneração variável. O montante pago no exercício findo em 31/12/2017 
corresponde a R$ 1.672 (R$ 2.034 em 2016). 

12. Investimentos em participações societárias – a. Informações 
financeiras das principais controladas dezembro/2017

Empresas

Partici-
pação no 

capital 
social %

Lucro 
(prejuízo) 

do exer-
cício

Patri-
mônio 

líquido
Engevix Engenharia México S.A. de CV 100% – 124
Engevix Engenharia S.A. – Peru 100% (252) 532
Engevix Engenharia S.A. – Colômbia 100% (119) 2.369
Engevix Engenharia S.A. – Colômbia S.A.S 100% (1) 1.519
Engevix Engenharia S.A. – Panamá 100% – 5.880
Engevix Engenharia S.A. – Equador 100% – (387)
Engevix Engenharia S.A. – Bolívia 100% (198) 513
Rio Formoso II Fundo de Investimento 90,81% (540) 908.169

dezembro/2016

Empresas

Partici-
pação no 

capital 
social %

Lucro 
(prejuízo) 

do exer-
cício

Patri-
mônio 

líquido
Engevix Engenharia México S.A. de CV 100% (195) 117
Engevix Engenharia S.A. – Peru 100% (230) 720
Engevix Engenharia S.A. – Colômbia 100% 655 2.250
Engevix Engenharia S.A. – Panamá 100% – 5.793
Engevix Engenharia S.A. – Equador 100% – (381)
Engevix Engenharia S.A. – Bolívia 100% 979 1.678
Rio Formoso II Fundo de Investimento 90,81% (159) 1.000.670

b. Movimentação de investimentos 
Empresas

Participação no 
capital social %

Saldo 
em 2016

Inves-
timento

Ajustes exercí-
cios anteriores

Equivalência 
Patrimonial

Variação 
cambial

Saldo 
em 2017

Investimentos
Engevix Engenharia México S.A. de CV 100% 117 – – – 7 124
Engevix Engenharia S.A. – Peru 100% 720 – 27 (252) 37 532
Engevix Engenharia S.A. – Colômbia 100% 2.250 – 193 (119) 46 2.370
Engevix Engenharia S.A. – Panamá 100% 5.793 – – – 87 5.880
Engevix Engenharia S.A. – Bolívia 100% 1.678 – (995) (198) 27 512
Engevix Engenharia S.A. – Colômbia S.A.S 100% – 1.520 – (1) – 1.519
Rio Formoso II 90,81% 908.709 – – (540) – 908.169

919.267 1.520 (775) (1.110) 204 919.106
Passivo a descoberto de investimento
Engevix Engenharia S.A. – Equador 100% (381) – – – (6) (387)

(381) – – – (6) (387)
918.886 1.520 (775) (1.110) 198 918.719

13. Imobilizado – a. Composição do saldo do imobilizado 2017 2016
Taxa anual de Depreciação

Descrição depreciação Custos acumulada Líquido Líquido
Instalações 10% 574 (188) 386 427
Veículos 20% 1.065 (1.052) 13 39
Móveis e utensílios 10% 9.560 (7.570) 1.990 2.305
Ferramentas, máquinas e equipamentos 10% 17.812 (7.736) 10.076 11.570
Equipamentos de informática 20% 16.846 (16.610) 236 509
Benfeitorias em imóveis 10% 22 (22) – –

45.879 (33.178) 12.701 14.850

b. Movimentação do custo 2016 Adições Baixas 2017
Instalações 574 – – 574
Veículos 1.093 – (28) 1.065
Móveis e utensílios 9.727 – (167) 9.560
Ferramentas, máquinas e equipa-
mentos 17.925 – (113) 17.812

Equipamentos de informática 17.513 2 (669) 16.846
Benfeitorias em imóveis 22 – – 22

46.854 2 (977) 45.879
c. Movimentação da depreciação 2016 Adições Baixas 2017
Instalações (147) (41) – (188)
Veículos (1.054) – 2 (1.052)
Móveis e utensílios (7.422) (182) 34 (7.570)
Ferramentas, máquinas e equipa-
mentos (6.355) (1.444) 63 (7.736)

Equipamentos de informática (17.004) (3) 397 (16.610)
Benfeitorias em imóveis (22) – – (22)

(32.004) (1.670) 496 (33.178)
14. Intangível 2017 2016

Amortização
Custo acumulada Líquido Líquido

Softwares 21.614 (18.503) 3.111 3.628
21.614 (18.503) 3.111 3.628

Referem-se, basicamente, aos gastos com licença e implantação do soft-
ware do sistema integrado ERP, que iniciaram em fevereiro de 2010 com 
objetivo de melhorar os controles e os processos internos da Companhia.
15. Empréstimos e financiamentos
Modalidade Taxa 2017 2016
Capital de giro CDI + 1% a 4,15% a.a. 136.659 126.798
FINAME – BNDES TJLP + 3,15% a 3,5% a.a. 7.773 7.688
Leasing – 3
Outros 458 458

144.890 134.947

Modalidade Taxa 2017 2016
Circulante 136.440 127.079

Não circulante 8.450 7.868
A movimentação dos empréstimos e financiamentos no exercício de 2017:

Agente Financeiro 2016
Encar-

gos

Paga-
mento do 
principal

Juros 
pagos

Valor 
Captado 2017

Capital de Giro
Banco do Brasil 37.018 – – (497) – 36.521
Banco Bradesco 17.190 77 – – 644 17.911
Banco Pine 9.700 1.976 – – – 11.676
Banco CCB 5.781 – – – – 5.781
Banrisul 18.580 2.288 – – – 20.868
Banco Pan-americano 9.516 – – – – 9.516
Banco BMG 12.475 257 – – – 12.732
Banco Rendimentos 1.619 101 (742) (270) – 707
Banco ABC 14.919 1.617 – – – 16.536
Banco Brasil Plural – 1.020 (1.657) (1.343) 6.391 4.411

126.798 7.335 (2.399) (2.110) 7.035 136.659
FINAME – BNDES
Banco do Brasil 7.688 85 – – – 7.773
Leasing
Banco Trust 3 – (3) – – –
Outros
Consórcios 458 – – – – 458
Total 134.947 7.420 (2.402) (2.110) 7.035 144.890
Os empréstimos apresentados acima possuem garantias oferecidas pela 
empresa Nova Engevix Participações S.A., a qual cedeu participações das 
cotas do “Fundo de Investimento em Participação Cevix”, para garantir as 
obrigações originais dos contratos de financiamento;
16. Obrigações sociais e trabalhistas 2017 2016
Salários a pagar 10.555 10.822
Provisões trabalhistas 6.337 7.252
INSS a recolher 2.559 2.256

2017 2016
FGTS a recolher 772 709
IRRF sobre folha 3.937 4.473
Outros 68 80

24.228 25.592
17. Obrigações tributárias 2017 2016
ISS a recolher 2.281 1.412
ICMS a recolher 2.115 2.115
PIS a recolher 260 466
IRPJ a recolher 4.764 –
CSLL a recolher 1.653 –
COFINS a recolher 1.847 2.025
Outras obrigações tributárias 1.586 1.531
Parcelamentos previdenciários (i) 12.511 –
Parcelamentos federais (ii) 25.417 –
Parcelamentos federias – ordinários – 23.054

52.434 30.603
Circulante 23.988 18.576
Não circulante 28.446 12.027
(i) A empresa migrou as dívidas previdenciárias declaradas no Debcad 
(termo utilizado para designar os débitos previdenciários) sob os núme-
ros 49.011.386-9 das competências de novembro/2014 a décimo terceiro 
salário/2014 e 49.011.388-5 das competências de novembro/2014 a 
janeiro/2015, para o Programa de Regularização Tributária (PRT), com ade-
são em 30/05/2017 no valor de R$ 13.647.071,32, optando pela modalidade 
por pagamento em espécie de, no mínimo 24% da dívida consolidada em 24 
prestações mensais no valor de R$ 136.470,71 e o saldo remanescente no 
valor de R$ 10.371.774,20, que será liquidado com a utilização de créditos 
de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL. (ii) A empresa migrou 
as dívidas das contribuições sociais do PIS e COFINS do parcelamento ordi-
nário da Receita Federal do Brasil sob o número 13896.4000659/2013-8, 
para o Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), com adesão 
em 31/08/2017 no valor de R$ 11.395.933,01 e R$ 15.359.106,68 relativo 
ao auto de infração de IRPJ e CSLL sob o número 13896.723568/2015-00, 
optando pela modalidade por pagamento em espécie de, no mínimo 20% da 
dívida consolidada, e o restante parcelado em até 145 parcelas mensais e 
sucessivas. 18. Consórcios – Os resultados dos consórcios são registrados 
no resultado do exercício da Companhia pelos critérios definidos na nota 
explicativa nº 1 (iii). Porém, a liquidação financeira e os saldos a receber ou 
a pagar nas participações em consórcio são realizados ao longo da vida de 
cada empreendimento. O prazo médio de desenvolvimento e finalização dos 
empreendimentos em que estão aplicados os recursos é de 3 anos, sem-
pre com base nos projetos e cronogramas físico-financeiros de cada obra. 
Essa forma de alocação dos recursos permite que as condições negociais 
acertadas com cada parceiro e em cada empreendimento fiquem concen-
tradas em estruturas específicas e mais adequadas às suas características. 
A Companhia adotou a prática contábil de apresentar os saldos e movimen-
tações individualmente em cada rubrica das demonstrações financeiras, e 
o valor correspondente ao saldo a receber ou a pagar dos consórcios na 
rubrica específica “contas correntes de consórcios”. Segue abaixo a compo-
sição dos saldos de ativo e passivo por consórcios. 

2017 2016
Ativo
Consórcio ENEFER
Consórcio Catarinasan

4.091
2.087

-
2.087

Consórcio PCP-Engevix 1.449 1.449
Consórcio Engevix- UFC para apoio ao Gerenciamento 
de Áreas Carentes 264 –

Consórcio Gerenciador Nova Tamoio 548 432
Consórcio Geribello – 4
Consórcio Ferroviário EA 90 82
Consórcio UDAV_ SPE 109 –
Consórcio Supervisor CEHOP 103 103
Outros Consórcios 1.137 778

9.877 4.935
Passivo
Consórcio Rodobahia Construction 611 2.306
Consórcio Construtor MGE 3.867 4.450
Consórcio Construtor Minuano 1.343 829
Consórcio PE-ATO – Linha 17 1.356 1.356
Consórcio Consultor Engevix-Planservi-Themag Túnel 
Submerso – 481

Consórcio CEQ Integração – 379
Consórcio Corredores Salvador ER 4 300
Consorcio Skanska- Engevix – Propeno – 202
Consórcio Integradora URC 139 139
Consórcio Skanska-Engevix – URE – 221
Outros Consórcios 431 339
Total dos passivos dos consórcios 7.751 11.002
Total líquido dos saldos entre ativo e passivos dos 
consórcios 2.127 (6.067)

 Os principais Consórcios da Companhia são: a) Consórcio Rodobahia 
Construction: consórcio de empresas formadas pela Isolux Projetos e 
Instalações Ltda. e Engevix. Tem por objeto exploração da infraestrutura 
e da prestação de serviço público de recuperação, operação, manuten-
ção, monitoração, conservação, implantação de melhorias e ampliação de 
capacidade do Sistema Rodoviário, compreendendo as seguintes rodovias: 
Rodovia BR 116/BA, trecho Feira de Santana – Divisa BA/MG, com exten-
são de 554,1km; Rodovia BR 324/BA, trecho Salvador – Feira de Santana, 
com extensão de 113,2 km; Rodovia BA 526, trecho Entr. BR 324 – Entr. 
BA 528, com extensão de 9,3 km; e Rodovia BA 528, trecho Entr. BA 526 
– acesso à Base Naval de Aratu, com extensão de 4 km, e demais ser-
viços complementares necessários à exploração da Concessão, segundo 
os padrões fixados na legislação e regulamentos da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT). b) Consórcio Construtor MGE-CCM: con-
sórcio de empresas formadas pela J.Malucelli Construtora de Obras S.A. 
e Engevix. Tem por objeto construção de linhas de transmissão em 500 
kV de circuito simples, com extensão aproximada de 248 km, origem na 
Subestação Mesquita e término na Subestação de Viana 2, localizada nos 
estados de Minas Gerais e do Espírito Santo; e de linha de transmissão em 
345 kV de circuito duplo, com extensão aproximada de 10 km, com origem 
na subestação de Viana 2 e término na subestação Viana, localizada no 
estado do Espírito Santo; construção de Subestação Viana 2, em 500/345 
kV – 900 MVA, localizada no estado do Espírito Santo; e ampliação das 
subestações de Mesquita e de Viana. c) Consórcio Catarinasan: consór-
cio de empresas formadas pela Prosul – Projetos, Supervisão e Planeja-
mento Ltda., Chuo Kaihatsu Corporation, Nippon Koei Co., Ltd. e Engevix. 
Tem por objeto a prestação de serviços técnico especializado para revisão 
e atualização os projetos de implantação e expansão da rede de esgotos 
para o Programa de Saneamento Ambiental do estado de Santa Catarina. 
d) Consórcio Linha 13 – EE: consórcio de empresas formadas pela EPT 
– Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S.A., e Engevix. Tem por objeto 
os serviços de supervisão ambiental de operações e obras no trecho de 
concessão rodoviários formado por 382,30 km de extensão na Rodovia BR 
101 no estado de Santa Cataria e Rodovias BR 116 e 376 no estado do 
Paraná compreendendo o lote 07 do trecho entre Curitiba e Florianópolis. 
19. Provisão para contingências – A Companhia é parte (pólo passivo) em 
ações judiciais e processos administrativos perante vários tribunais e órgãos 
governamentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo 
questões trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, 
com base em informações de seus assessores jurídicos, análise do histórico 
e das demandas judiciais pendentes, constituiu provisão em montante con-
siderado suficiente para cobrir as prováveis perdas estimadas com as ações 
em curso, como se segue:

2017 2016
Trabalhista 16.597 14.358
Cível 3.046 15.354
Outros 3.388 1.673

23.031 31.385
A Companhia e suas controladas possuem ainda ações de natureza tributá-
ria, trabalhista e cível, envolvendo riscos de perda que a administração, com 
base na avaliação de seus consultores jurídicos, classificou como possíveis, 
no montante de R$ 710.831.020 (R$ 2.907.698 em 31/12/2016), não sendo, 
portanto, requerida a sua provisão na data. 20. Patrimônio líquido – Capi-
tal social Em 31/12/2017 é de R$ 564.000 (R$ 564.000 em 31/12/2016), 
composto por 101.448.845 de ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal, conforme quadro acionário apresentado a seguir:

Ações %
Nova Engevix Participações S.A. 64.000.000 63,08598
Caixa FIP Cevix 37.448.845 36,91402
Total 101.448.845 100
 Os detentores de ações ordinárias têm o direito ao recebimento de dividen-
dos conforme definido no estatuto da Companhia. As ações ordinárias dão o 
direito a um voto por ação nas deliberações da Companhia. Os lucros líqui-
dos apurados serão destinados sucessivamente da seguinte forma: Reserva 
legal A reserva legal é constituída a razão de 5% do lucro líquido apurado 
em cada exercício social nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o 
limite de 20% do capital social. A Companhia não constituiu a reserva legal 
em 2017, uma vez que, apresentou prejuízos no exercício. Dividendos São 
destinados 25% do lucro líquido ajustado, em conformidade com o disposto 
nos artigos 189, 190 e 202 da Lei nº 6.404/76, para distribuição, como divi-
dendo obrigatório, aos acionistas. Adiantamento para futuro aumento de 
capital Os valores registrados como adiantamento para futuro aumento de 
capital referem-se ao compromisso firmado pela controladora Nova Engevix 
Participações S.A. de integralizar o montante até o encerramento do exer-
cício de 2016. Em função das reestruturações do Grupo, o compromisso 
firmado passou para o exercício de 2017. Ágio na subscrição Conforme a 
nota explicativa nº 11, a Companhia é detentora de 90,81% do Rio Formoso 
II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Multis-
setorial NP. Na subscrição dos direitos, a Companhia registrou o ágio pela 
sua totalidade no montante de R$ 1.000.740. Em 15/09/2016, a Companhia 
cedeu noventa e dois mil e um inteiros e seiscentos e sessenta e cinco mil 
novecentos e sessenta e seis milionésimos quotas do FIDC.
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171 / 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Nos últimos 12 anos, 

as redes sociais nos 

moldaram para que 

acreditássemos que 

quantidade valia mais 

que qualidade

Todo mundo quer ser 
o melhor no mundo 
digital, como se seus 

um milhão de amigos deter-
minasse seu real valor. Muito 
simples. Um “aceito” e você 
ganha mais um “amigo”. Mas 
o termo já perdeu valor. Hoje 
você é amigo de pessoas que 
nem conhece, que é indiferen-
te em sua vida. E isso vale para 
marcas também. Somos todos 
adolescentes em uma eterna 
disputa de “o meu é melhor 
que o seu”.

Mas não durou muito e fo-
mos lembrados da realidade. 
Enquanto todos os esforços 
estavam em investir rios de 
dinheiro para ganhar núme-
ros cada vez maiores, vimos 
o alcance orgânico diminuir, 
diminuir, diminuir. Não basta 
você ter “amigos” se eles não 
vão atrás da sua marca ou ne-
gócio. E agora a pergunta que 
surge é: como resolver? Vi uma 
série de artigos que apontam os 
infl uenciadores como tendên-
cia e tenho minhas restrições 
quanto a isso. 

Nos últimos meses fomos 
acionados por grandes mar-
cas que nos apresentaram o 
mesmo problema: sempre as 
mesmas listas de infl uenciado-
res, para todas as campanhas e 
com valores muito altos.

Esse é o cenário que nos faz 
olhar para os pequenos e micro 
infl uenciadores com mais cari-
nho. Os pequenos são aqueles 
que, apesar de se perceberem 
como infl uenciadores, ainda 

têm números modestos, não 
são representados por empre-
sários e ainda não fazem ideia 
de seus preços.

Os micro infl uenciadores são 
como eu ou você, consumido-
res, pessoas que apresentam 
certo grau de infl uência em 
suas redes pessoais. Perfi s que 
desenvolveriam relações com 
marcas por reconhecimento 
e mimos, por exclusividade e 
atenção especial. Que se en-
gajariam por moedas sociais e 
não apenas por dinheiro.

Essa é a raiz do conceito de 
comunidade, defendido pelo 
próprio Facebook e declarado 
por eles como grande drive 
da plataforma para 2018. O 
sentimento é de que a internet 
se tornou tão grande e tão 
heterogênea, que conquistar 
propriedade sobre algum tema 
ou manter uma conversa foca-
da é quase impossível.

Os consumidores podem ser 
melhores vendedores de todo 
e qualquer produto e serviço 
do que um grande infl uencia-
dor. Ao menos para a rede de 
amigos, estamos falando de 
uma média de 500 pessoas 
por brasileiro online. É legal 
saber de um novo celular por 
meio daquele vlog, mas na 
hora de comprar de fato o pro-
duto, é a palavra dos amigos, 
a experiência deles, que vai 
infl uenciar sobre comprar ou 
não o produto.

É importante que as marcas 
cada vez mais saibam valorizar 
os brand lovers, acreditando 
de verdade no poder do boca 
a boca. Reconhecendo que tem 
indicado os seus produtos sem 
nada em troca.

(*) - É CEO e fundador Wololo e 
criador da Talkative, plataforma que 

cria, alimenta e engaja comunidades 
(www.wololo.tech).

Micro infl uenciadores 
são a aposta da vez?

Eden Wiedemann (*)

Engevix Engenharia e Projetos S.A.… continuação
21. Receita operacional líquida

2017 2016
Serviços prestados 101.160 141.934
Revendas de mercadoria 368 604
Outras receitas 14.283 10.492
Receita bruta 115.811 153.030
Impostos incidentes sobre a receita (13.602) (16.750)

102.209 136.280
22. Custos operacionais

2017 2016
Folha de pagamento, encargos e benefícios (52.129) (75.459)
Serviços prestados de terceiros (6.198) (15.064)
Materiais (345) (5.149)
Locação de máquinas e equipamentos – (2.590)
Gerais (viagens, passagens e hospedagens) (1.565) (3.847)
Ocupação (depreciação, aluguel e seguros patri-
moniais) (3.711) (1.243)

Outros custos (258) (4.158)
(64.206) (107.510)

23. Despesas administrativas e gerais
2017 2016

Folha de pagamento, encargos e benefícios (16.692) (23.684)
Serviços prestados de terceiros (3.509) (5.434)
Ocupação (depreciação, aluguel e seguros patrimo-
niais) (692) (2.809)

Luz, água, telefone e correios (888) (934)
Gerais (viagens, passagens e hospedagens) (6.541) (23.262)
Provisões para créditos de liquidação duvidosa – (147)
Provisão para contingências (trabalhistas, fiscais e 
cíveis) 7.643 (11.791)

Outras despesas (12.498) (9.213)
(33.177) (77.274)

24. Resultado financeiro
2017 2016

Receitas financeiras
Juros recebidos e auferidos 5.718 5.487
Variações monetárias e cambiais ativas 1 1.475
Rendimento de aplicações financeiras 1 –
Descontos obtidos 574 68
Outras receitas financeiras 544 297

6.838 7.327
Despesas financeiras
Juros financeiros (32.371) (37.427)
Juros e multas de mora (13.880) (17.307)
Fianças e seguro garantia (1.432) (1.093)
Variações monetária e cambiais passivas (29) –
IOF – Impostos sobre operações financeiras (2.187) (1.890)
Tarifas e serviços bancários (140) (30)
Outras despesas financeiras (513) 575

(50.552) (57.172)
A uniformidade no tratamento de riscos na Companhia é assegurada atra-
vés da Política de Seguros e da Política de Garantias (“Políticas”), que defi-
nem os conceitos básicos, diretrizes gerais e competências para a contrata-
ção e administração dos mesmos e para o relacionamento com o mercado 
segurador. Para o exercício findo em 31/12/2017 e 2016, as “Políticas” foram 
cumpridas em toda sua extensão, não havendo notícia de qualquer risco 

sob o amparo das “Políticas” que não tenham sido devidamente analisados 
e mitigados, ou de ocorrência de sinistro sem cobertura adequada. 
25. Imposto de renda e contribuição social – Reconciliação da despesa 
de imposto de renda e da contribuição social corrente e diferido

2017 2016
Prejuízo operacional antes dos impostos (26.305) (102.817)
Provisões não dedutíveis (8.680) 26.281
Demais despesas não dedutíveis 44.442 2.652
Resultado de equivalência patrimonial 1.109 (1.210)
Lucro real antes da compensação de prejuízos fiscais 10.566 (75.094)
Compensação de prejuízo fiscal e base de cálculo 
negativa de CSLL (3.170) –

Lucro real depois da compensação de prejuízos fiscais 7.396 (75.094)
Alíquota nominal combinada do imposto de renda e da 
contribuição social – (%) 34% 34%

Imposto de renda e contribuição social correntes (2.491) –
Impostos diferidos do exercício (4.029) –
26. Cobertura de seguros e garantias – a. Seguro patrimonial: A Compa-
nhia possui um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de deli-
mitá-los, contratando no mercado coberturas compatíveis com o seu porte 
e operação. As coberturas foram contratadas por montantes considerados 
suficientes pela administração para cobrir eventuais sinistros, considerando 
a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a 
orientação de seus consultores de seguros. Em 31/12/2017, a Companhia 
apresentava as seguintes principais apólices de seguro contratadas:

Modalidade Riscos cobertos

Limite 
Máximo 

de Indeni-
zação

Empresarial Incêndio/queda de raio/explosão 26.200
Danos elétricos 1.000
Tumultos, Greves, Lockout e Atos Dolosos 1.000
Equipamento eletrônico sem roubo 2.000
Equipamentos portáteis 10
Impacto de veículo terrestre 1.570
Perda ou pagamento de aluguel a terceiros 30
Quebra de vidros, espelhos, mármores e granitos 300
Responsabilidade civil das operações 4.565
Responsabilidade civil – empregador 1.000
Roubo ou furto qualificado de bens 300
Vendaval, furacão, ciclone, granizo, tornado e 
fumaça
Recoposição de registro e documento

700
10

Auto frotas Casco Tabela FIPE
Danos materiais 1000
Danos corporais 1350
Danos morais
Morte por passageiros
Invalidez por passageiro

170
35
35

Equipamentos
Danos elétricos 2.130

Roubo/Furto 12.324
b. Carta de fiança bancária e garantias: A empresa contratou cartas de 
fiança bancária e seguros garantias como forma de garantir a prestação de 
serviços de seus contratos, demonstradas abaixo:

Seguradoras Avais e fianças Valor da dívida
Seguradora Chubb Seguro garantia 39
Seguradora J. Malucelli Seguro garantia 11.743
Seguradora Swiss Re Seguro garantia 12
Seguradora Berkley Seguro garantia 85
Seguradora Pottencial
Seguradora Alpha Bank
Seguradora Analysisbank

Seguro garantia
Seguro garantia
Seguro garantia

37
183
539

c. Garantidor solidário de operações de créditos bancários da Ecovix: 
Em dezembro de 2016, a Ecovix – Engevix Construções Oceânicas S.A., 
empresa do Grupo, protocolou o pedido de recuperação judicial na 2ª Vara 
Cívil da Comarca de Rio Grande no estado do Rio Grande do Sul. Em 
função da Companhia e a sua controladora serem os garantidores soli-
dários de operações dos empréstimos bancários contraídos pela Ecovix, 
as mesmas estão sujeitas a eventuais cobranças por essas instituições 
financeiras, caso a Ecovix não cumprir com suas obrigações contratuais.  
d. Garantia – Fundo Rio Formoso II: Cotas de participação do Fundo 
Rio Formoso II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, foram blo-
queadas como parte de garantia dos processos movidos pela Fazenda 
Nacional, Ministério Publico e Brasil Plural S.A. Banco Multiplo, perfazendo 
um total de 307.027,77794776 cotas bloqueadas. 27. Instrumentos finan-
ceiros – a. Análise de sensibilidade: Em atenção ao disposto no CPC 
39 Instrumentos financeiros – Apresentação, a Companhia não está apre-
sentando a análise de sensibilidade dos seus instrumentos financeiros, 
por entender que os potenciais ajustes/efeitos que sofra em decorrência 
da exposição dos seus instrumentos financeiros indexados aos índices de 
Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP e Certificados de Depósitos Inter-
bancários – CDI, não sejam relevantes no contexto das operações da 
Companhia.

b. Instrumentos financeiros por categoria

31/12/2017

Ativos 
ao valor 

justo por 
meio do 

resultado

Emprés-
timos e 

recebíveis

Passivos 
ao custo 

amortizado Total
Ativos e passivos, conforme 
o balanço patrimonial

Caixa e equivalentes de caixa 1.582 – – 1.582
Contas a receber de clientes – 77.597 – 77.597
Conta corrente entre empresas – 243.414 – 243.414
Outros ativos – 165 – 165

1.582 321.176 – 322.758
Fornecedores – – 18.726 18.726
Empréstimos e financiamentos – – 144.891 144.891
Conta corrente entre empresas – – 96.280 96.280

– – 259.897 259.897

31/12/2016

Ativos 
ao valor 

justo por 
meio do 

resultado

Emprés-
timos e 

recebíveis

Passivos 
ao custo 

amortizado Total
Ativos e passivos, conforme 
o balanço patrimonial

Caixa e equivalentes de caixa 3.660 – – 3.660
Contas a receber de clientes – 138.495 – 138.495
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Diretor

Higor Teixeira Lima
Contador CRC 1SP 248.623/O-8

Ao Conselho de Administração, Administradores e Acionistas da
Engevix Engenharia e Projetos S.A.
Barueri-SP
Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações financeiras da 
Engevix Engenharia e Projetos S.A. (“Companhia”), as quais compreendem 
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações 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, exceto pelos efeitos dos 
assuntos descritos na seção a seguir intitulada “Base para opinião com res-
salva”, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan-
ceira da Engevix Engenharia e Projetos S.A. em 31 de dezembro de 2017, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercí-
cio findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil. Base para opinião com ressalva – Realização de crédito tributá-
rio: Conforme demonstrado na nota explicativa nº 10, a Companhia regis-
trou os créditos tributários relativos a prejuízo fiscal e base negativa de 
imposto de renda e contribuição social, cuja realização depende do sucesso 
da implementação do plano de negócios da Companhia. No entanto, em 
função de prejuízos operacionais apresentados nos últimos anos, o mon-
tante de R$ 184 milhões (R$ 214 milhões em 2016) registrado como ativo 
diferido poderá ser de difícil realização nos próximos anos. Dessa forma, o 
saldo de ativo diferido, resultado do exercício e patrimônio líquido estão 
superavaliados em R$ 184 milhões (R$ 214 milhões em 2016). Compensa-
ção de saldos ativos e passivos: A Companhia está apresentando, em 31 
de dezembro de 2017, de forma líquida os saldos relativos as suas opera-
ções de clientes com adiantamento de clientes, fornecedores com adianta-
mento a fornecedores. Como consequência, os valores do ativo estão suba-
valiados em R$ 16 milhões (R$ 137 milhões em 2016) e os do passivo estão 
subavaliados em R$ 16 milhões (R$ 24 milhões em 2015). Adiantamento 
para futuro aumento de capital: Conforme nota explicativa nº 20, a Com-
panhia registrou na rubrica adiantamento para futuro aumento de capital, o 
montante de R$ 220 milhões, por parte de sua controladora Nova Engevix 
Participações S.A.. No entanto, tal registro não está suportado por docu-
mentação hábil e comprobatória que pudesse verificar tal obrigação. Dessa 
forma, o ativo e o patrimônio líquido está apresentado a maior em R$ 220 
milhões. 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 “Responsabi-
lidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos 
independentes em relação a Companhia, de acordo com os princípios éti-
cos 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 auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. Principais 
assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, 
em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa 
auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto 
de nossa auditoria das demonstrações contábeis e na formação de nossa 
opinião sobre essas demonstrações contábeis, e, portanto, não expressa-
mos uma opinião separada sobre esses assuntos. Além dos assuntos des-
critos na seção intitulada “Base para opinião com ressalva”, determinamos 

que os assuntos descritos abaixo são os principais assuntos de auditoria a 
serem comunicados em nosso relatório. Provisões para contingências: 
Nota explicativa nº 19: A Companhia é parte em ações judiciais e proces-
sos administrativos em tramitação perante tribunais e órgãos governamen-
tais, decorrentes do curso normal das suas operações, envolvendo maté-
rias tributárias, trabalhistas e cíveis. A mensuração, o reconhecimento con-
tábil de uma provisão e a respectiva divulgação de contingências, relativas 
a essas ações judiciais e processos administrativos, requerem julgamento 
da Companhia e de seus assessores jurídicos. Mudanças nas premissas 
utilizadas pela Companhia para exercer esse julgamento, ou mudanças nas 
condições externas, incluindo o posicionamento das autoridades tributárias, 
trabalhistas e cíveis, podem impactar significativamente o montante de pro-
visão reconhecido nas demonstrações financeiras individuais e consolida-
das. Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria: Nossos proce-
dimentos de auditoria incluíram, entre outros: • Avaliação das políticas con-
tábeis aplicadas pela administração da Companhia para a classificação de 
ações e processos judiciais e administrativos, incluindo a avaliação do jul-
gamento sobre a mensuração dos montantes a serem registrados como 
provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas; • Verificação da aplica-
ção adequada e consistente do julgamento durante todos os períodos apre-
sentados. • Analisamos as provisões reconhecidas e os valores de contin-
gências passivas divulgados, levando em consideração as avaliações pre-
paradas pelos assessores jurídicos internos e externos da Companhia, bem 
como a comparação com jurisprudência existente para casos significativos. 
• Obtenção de evidências sobre os riscos de perdas considerados pela 
Companhia nos principais processos, reclamatórias e posições tributárias 
adotadas, incluindo a documentação existente, pareceres e opiniões legais, 
preparados por assessores tributários e/ou jurídicos internos e externos, 
bem como a obtenção de confirmações externas dos assessores da Com-
panhia sobre o estágio atual e classificação de riscos envolvendo os casos 
mais significativos. • Avaliação da adequação das divulgações da Compa-
nhia em relação aos litígios provisionados e aqueles com prognóstico de 
perda possível. Como resultado das evidências obtidas por meio dos proce-
dimentos acima resumidos, consideramos que a mensuração das provisões 
e as divulgações correlatas são aceitáveis no contexto das demonstrações 
financeiras da controladora e consolidado, tomadas em conjunto. Prejuízo 
fiscal a compensar: Nota explicativa nº 9: A Companhia aderiu aos pro-
gramas de parcelamentos especiais com a utilização de créditos tributários 
relativos aos prejuízos fiscais e saldos negativos da contribuição social 
sobre o lucro líquido sancionado pelo governo federal (PRT e PERT). • Pro-
grama de regularização tributária (PRT), instituída pela Medida Provisória 
nº 766/17 e regulamentada pela Receita Federal do Brasil pela Instrução 
Normativa nº 1.687/17, trouxe as diretrizes para a quitação de eventuais 
débitos tributários no âmbito da Receita Federal do Brasil e Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional com a utilização inclusive de prejuízos fiscais e 
base negativa da contribuição social sobre o lucro líquido. • Programa 
especial de regularização tributária (PERT), instituída pela Medida Provi-
sória nº 783/17 e alterada pela Medida Provisória nº 807/17 e regulamen-
tada pela Receita Federal do Brasil pela Instrução Normativa nº 1.711/17 e 
alterada pela Instrução Normativa nº 1.754/17, trouxe as diretrizes para a 
quitação de eventuais débitos tributários no âmbito da Receita Federal do 
Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional com a utilização inclusive 
de prejuízos fiscais e base negativa da contribuição social sobre o lucro 
líquido. Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria: Nossos pro-
cedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: • Revisão do levantamento 

dos prejuízos fiscais com base nos livros de apuração do lucro real; • Revi-
são dos procedimentos e parcelamento de valores parcelados pelos progra-
mas especiais de parcelamento; • Verificação da consolidação de débitos 
previdenciários perante a Receita Federal; • Verificação da adesão ao PERT 
de débitos federais para fins de consolidação junto a Receita Federal. 
• Revisão da adequada divulgação nas Notas Explicativas às demonstra-
ções contábeis. Com base no resultado dos procedimentos de auditoria 
acima descritos, consideramos que o reconhecimento do prejuízo fiscal a 
compensar e as divulgações realizadas estão adequadas no contexto das 
demonstrações contábeis tomadas em conjunto, em todos os aspectos rele-
vantes. Conta corrente entre empresas: Nota explicativa nº 11: A Com-
panhia mantém elevado volume de operações entre empresas do mesmo 
grupo econômico. Considerando o volume de transações envolvidas e 
mediante o cenário econômico que a Companhia e as demais empresa do 
grupo econômico vem apresentando, em decorrência da redução do nível 
de atividade e pelos motivos apresentados na Nota Explicativa nº 29 (Ope-
ração Lava Jato), os quais podem impactar o valor reconhecido nas 
demonstrações contábeis, tanto no ativo, passivo e no resultado. Como o 
assunto foi conduzido em nossa auditoria: Nossos procedimentos de 
auditoria incluíram, dentre outros: • Realização de testes documentais, em 
base amostral, sobre a existência e a contabilização das transações com 
partes relacionadas avaliando o momento do reconhecimento dos fluxos 
financeiros entre as empresas do grupo; • Realização de testes de atualiza-
ção monetária dessas transações e a sua adequada contabilização na 
conta de resultado com base nos contratos de mútuos firmados; • Revisão 
dos controles internos determinados pela administração da Companhia 
para tais operações entre empresas dos Grupo. • Revisão da adequada 
divulgação nas Notas Explicativas às demonstrações contábeis. Com base 
no resultado dos procedimentos de auditoria acima descritos, considera-
mos que as transações envolvendo operações com partes relacionadas e 
as divulgações realizadas estão adequadas no contexto das demonstra-
ções contábeis tomadas em conjunto, em todos os aspectos relevantes. 
Investimentos: Nota explicativa nº 12: A Companhia possui investimentos 
no território nacional e no exterior em função de suas atividades operacio-
nais. Dentre esses investimentos, cabe destacar a participação no Rio For-
moso II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados 
Multissetorial NP. Em 24 de agosto de 2016, a Companhia subscreveu os 
direitos creditórios do: procedimento arbitral nº 79/2014/SEC3 em trâmite 
perante o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-
-Canadá como parte requerente o Consórcio Rnest O. C. Edificações; dos 
processos nº 1014321-57.2013.8.24.0023 e 0896149-59.2013.8.24.0023 
junto a 2ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis-SC – contra a Centrais 
Elétricas S/A – ELETROSUL; do processo nº 0333444-48.2014.8.24.0023 
junto a 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Florianópolis-SC – con-
tra a Centrais Elétricas S/A – ELETROSUL; do processo nº 0851684-
62.2013.8.24.0023 junto a 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Flo-
rianópolis-SC – contra a Centrais Elétricas S/A – ELETROSUL; do processo 
nº 00459115-88.2014.8.19.0001 junto a 48ª Vara Cível da Comarca do Rio 
de janeiro-RJ; e do processo nº 0002250-92.2015.8.19.0018 junto a 2ª Vara 
Cível da Comarca de Macaé-RJ. O montante de valores envolvidos totaliza 
R$ 1.000.658. E, dessas cotas foram bloqueadas como parte de garantia 
pelo empréstimo tomado junto ao Banco Brasil Plural S.A. Banco Multiplo e 
de processos movidos pelo Ministério Público Federal e Fazenda Nacional. 
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria: Nossos procedimen-
tos de auditoria incluíram, dentre outros: • Revisão do estatuto do Rio For-

moso II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados 
Multissetorial NP; • Verificação do cálculo do teste de recuperabilidade do 
valor de suas cotas suportada por laudo emitido por empresa especializada; 
• Verificação da memória de cálculo da atualização de suas cotas e da equi-
valência patrimonial; • Verificação dos controles internos adotados pela 
administração da Companhia das cotas bloqueadas como parte de garan-
tia. • Revisão da adequada divulgação nas Notas Explicativas às demons-
trações contábeis. Com base no resultado dos procedimentos de auditoria 
acima descritos, consideramos que o saldo de investimentos, suas equiva-
lências patrimoniais e as divulgações realizadas estão adequadas no con-
texto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto, em todos os 
aspectos relevantes. Outros assuntos - Ênfase – Garantias: Conforme 
nota explicativa nº 26 (c), a Companhia é garantidor solidário, juntamente 
com a Nova Engevix Participações S.A., em operações de crédito bancário 
da Ecovix-Engevix Construções Oceânicas S.A. (empresa do grupo). Em 16 
de dezembro de 2016, a Ecovix protocolou o pedido de recuperação judicial 
na 2ª Vara Cívil da Comarca de Rio Grande após um processo de reestru-
turação financeira e operacional em função da rescisão por parte da Petro-
brás dos contratos EPC’s 3500.0000001.10.2 (Guara BV) e 
3900.0000001.10.2 (Tupi BV) relativos à construção de oito cascos para as 
plataformas de petróleo. Ênfase – Operação “Lava Jato”: Conforme men-
cionado na nota explicativa nº 29, a Companhia está sendo investigada na 
“Operação Lava Jato”. A Companhia ofereceu em garantia o montante de 
R$ 153 milhões, por meio de bloqueio de bens imóveis e ações da Compa-
nhia detidas pela holding Nova Engevix Participações S.A., e os pagamen-
tos efetuados a prestadores de serviços como suspeitos desta operação 
foram levantados e serão considerados passíveis de tributação. As investi-
gações continuam em andamento e, portanto, outros fatos poderão vir a ser 
conhecidos. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto. 
A Companhia também é alvo de investigação na operação Pripyat, desdo-
bramento da 16ª fase da Operação Lava Jato, a Radioatividade, deflagrada 
em julho de 2016 referente à obra da Usina de Angra 3. As investigações 
continuam em andamento e, portanto, outros fatos poderão vir a ser conhe-
cidos. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto. Ênfase 
– Auditoria do ano anterior: As demonstrações financeiras do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2016 foram por nós auditada e emitimos rela-
tório de auditoria com ressalvas, datado em 21 de abril de 2017, referentes 
a realização de créditos tributários e compensação de saldos ativos e pas-
sivos conforme ressalvas descritas para o exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2016. Também apresentamos ressalva pelo fato das cotas do Rio 
Formoso II Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padroniza-
dos Multisetorial NP, na qual a Companhia detinha 90,81% de cotas não 
estavam apresentadas a valor de mercado conforme regras e procedimen-
tos definidos pela Administradora (Intrader Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários Ltda.), aceitos pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de 
Valores Mobiliários aplicáveis aos fundos de investimentos em direitos cre-
ditórios. Responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elabora-
ção e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções financeiras livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade da Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relaciona-

dos com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir rela-
tório 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 financeiras. Como parte da auditoria rea-
lizada 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 dis-
torção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de audi-
toria apropriada e suficiente 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 contro-
les internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas inten-
cionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às cir-
cunstâncias, 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 contá-
beis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos 
sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de conti-
nuidade 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 ope-
racional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respecti-
vas divulgações nas demonstrações financeiras 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 Com-
panhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financei-
ras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras represen-
tam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os res-
ponsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de audi-
toria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos 
que identificamos durante nossos trabalhos.

Barueri, 23 de abril de 2018
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Ativos 
ao valor 

justo por 
meio do 

resultado

Emprés-
timos e 

recebíveis

Passivos 
ao custo 

amortizado Total
Conta corrente entre empresas – 411.864 – 411.864
Outros ativos – 5.141 – 5.141

3.660 555.500 – 559.160
Fornecedores – – 29.608 29.608
Empréstimos e financiamentos – – 127.079 127.079
Conta corrente entre empresas – – 320.694 320.694
Outros passivos – – 1.899 1.899

– – 479.279 479.279
c. Determinação do valor justo dos instrumentos financeiros: A Com-
panhia divulga seus ativos e passivos financeiros a valor justo, com base 
nos pronunciamentos contábeis pertinentes que definem valor justo, os 
quais se referem a conceitos de avaliação e requerimentos de divulga-
ções sobre o valor justo. Especificamente quanto a essa divulgação, a 
Companhia aplica os requerimentos de hierarquização, que envolve os 
seguintes aspectos: • Definição do valor justo é a quantia pela qual um 
ativo poderia ser trocado, ou um passivo liquidado, entre partes conhece-
doras e dispostas a isso em transação sem favorecimento; • Hierarquiza-
ção em 3 níveis para a mensuração do valor justo, de acordo com inputs 
observáveis para a valorização de um ativo ou passivo na data de sua 
mensuração. A valorização em 3 níveis de hierarquia para a mensura-
ção do valor justo é baseada nos inputs observáveis e não observáveis. 
Inputs observáveis refletem dados de mercado obtidos de fontes inde-
pendentes, enquanto inputs não observáveis refletem as premissas de 
mercado da Companhia. Esses dois tipos de inputs criam a hierarquia 
de valor justo apresentada a seguir: • Nível 1 – Preços cotados para 
instrumentos idênticos em mercados ativos; • Nível 2 – Preços cotados 
em mercados ativos para instrumentos similares, preços cotados para 
instrumentos idênticos ou similares em mercados não ativos e modelos 
de avaliação para os quais inputs são observáveis; e • Nível 3 – Instru-
mentos cujos inputs significantes não são observáveis. A composição 
abaixo demonstra ativos financeiros da companhia à classificação geral 
desses instrumentos em conformidade com a hierarquia de valorização. 
28. Benefícios a empregados – Plano de suplementação de aposen-
tadoria –  A Companhia não mantém planos de pensão, previdência pri-
vada ou qualquer outro plano de aposentadoria ou de benefícios para os 
empregados e dirigentes pós sua saída. Adicionalmente, também não 
mantêm plano de benefícios a dirigentes e empregados na forma de pla-
nos de bônus ou de participação nos lucros, além daqueles exigidos por 
lei. 29. Operação “Lava Jato” – Em março de 2014, a Companhia tomou 
conhecimento da denominada “Operação Lava Jato”. A Administração 
da Companhia, apoiada por especialistas externos por ela contratados, 
adotou diversas medidas objetivando esclarecer os fatos, identificar pos-
síveis riscos e as consequências nas operações e nas demonstrações 
financeiras. A Administração e seus especialistas contratados analisa-
ram os registros contábeis e financeiros, e efetuaram investigações de 
natureza forense nos arquivos, documentos e transações da Companhia, 
com o objetivo de identificar eventuais indícios de desvios de conduta 
ou descumprimento das normas de Compliance, regidas pelo Programa 

Interno de Gestão da Ética e Integridade. Em decorrência destas inves-
tigações, pagamentos efetuados a prestadores de serviços avaliados 
como suspeitos foram desconsiderados das despesas dedutíveis. Em 
Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal através da 
Justiça Federal do Estado do Paraná, a Companhia garantiu o juízo no 
montante de R$ 153 milhões, através do bloqueio de bens imóveis e 
ações da Companhia detidas pela holding Nova Engevix Participações 
S.A.. A Companhia estima que já incorreu em prejuízo em contratos com 
a Petrobras, desde 2011 até a presente data, no montante de R$ 700 
milhões. As investigações continuam em andamento e, portanto, outros 
fatos poderão vir a ser conhecidos e serão avaliados pela Administração, 
se houver impacto na continuidade das operações e capacidade finan-
ceira. A Administração e seus consultores jurídicos avaliam que o even-
tual desembolso, se houver, decorrente dos riscos quantificados será 
exigido no médio e longo prazos e poderão ser suportados pelo fluxo de 
caixa gerado pelas operações. A Companhia está em negociação com o 
Ministério Público Federal, conforme documento datada de abril de 2017, 
para formalizar o acordo de leniência visando aperfeiçoar seus contro-
les internos e garantir continuidade nas suas operações. 30. Sistema de 
Gestão de Compliance – Com o objetivo de fortalecer o Programa de 
Integri dade da Nova Engevix foi criado o Comitê Independente de Com-
pliance para a gestão dos controles internos. Com um formato moderno 
e arrojado, este Comitê é formado por 3 membros independentes, de 
grande experi ência e reconhecida capacitação no mercado brasileiro. 
Sua atuação será absolutamente independente com respeito a acionis-
tas e corpo funcional da empresa. O Comitê, possui entre outras e não 
se limita as seguintes atribui ções: Zelar pelos princípios estabelecidos 
na Política; Estabelecer novas diretrizes, quando necessário; Avaliar con-
tinuamente os trabalhos de Con trole Interno; Recomendar ações corre-
tivas, ações preventivas, ações de melhoria para tratativa de possíveis 
situações, bem como, para a melhoria contínua do Programa de Com-
pliance; Dirimir controvérsias; Rever os parâmetros de riscos e contro-
les; – Estabelecer periodicidade para reuniões e registro em atas; Avaliar 
metodologias de Controle Interno e Compliance. O Comitê Independente 
de Compliance encontra-se periodicamente em reu niões onde são trata-
dos assuntos inerentes ao Programa de Integridade, por exemplo: 1. Os 
processos da(s) EMPRESA(s) e do(s) CONTRATO(s); 2. A manutenção 
da implantação do Programa de Integridade obedecendo os requisitos 
da Lei 12.846/13 regulamentada pelo Decreto 8.420/15 quanto aos seus 
dezesseis parâmetros. Depois da crise instaurada em 2014, o Grupo 
ENGEVIX, sob um Sistema de Gestão da Qualidade, Meio Ambiente, 
Segurança e Saúde Ocupacional, denominado SIG e Certificado, INME-
TRO e IQNet, pela FCAV – Fundação Carlos Alberto Vanzolini, sob a 
ótica da ISO – Internacional Standard Organization, validado pela ABNT 
– Associa ção Brasileira de Normas Técnicas, implantado e melhorado ao 
longo de 15 anos incluindo conscientização dos colaboradores e princi-
palmente engaja mento dos gestores, apresentou e defendeu em Abril e 
Julho de 2015: Pro cesso nº 00190.025829/2014-39, o seu Sistema de 
Gestão de Compliance ao CGU – Controladoria Geral da União.

Como explica Pablo Nemirovsky, superintendente de Ser-
viços ao Consumidor da Boa Vista, usualmente a palavra 
educação é associada ao ambiente escolar e acadêmico, 

mas é muito mais abrangente e se aplica também no âmbito 
social e familiar. A Educação Financeira propriamente, introduz 
conceitos fi nanceiros e orienta as pessoas a aprimorar sua relação 
com o dinheiro, ajudando-as a usá-lo de forma mais responsável 
e consciente no curto, médio e longo prazo.

Pelo viés econômico, o economista da Boa Vista SCPC, Flávio 
Calife, explica que o controle da infl ação, o aumento da bancari-
zação e bem como do crédito associados, nas últimas duas déca-
das, permitiram ao brasileiro de renda média uma oportunidade 
de compreender melhor o conceito de planejamento fi nanceiro, 
difundido pela Educação Financeira, e que consiste na prática em 
identifi car a situação fi nanceira atual, lançando receitas e despesas.

“Em Educação Financeira buscamos orientar as pessoas sobre a 
importância da gestão de suas fi nanças e de seu patrimônio, para 
que evitem problemas como superendividamento e inadimplência, 
principalmente em momentos de crise, já que infortúnios fi nanceiros 
acontecem, mas com organização e planejamento esses contratem-
pos podem ser minimizados e superados”, ressalta Nemirovsky.

Com o auxílio da Educação Financeira as pessoas aprendem a 
organizar as contas, a cortar gastos, e a poupar para concretizar 
projetos, sejam eles profi ssionais ou pessoais, que vão desde um 
curso, uma viagem, a compra de um carro ou um imóvel, até abrir 
seu próprio negócio. “O primeiro passo é colocar no papel ou em 
uma planilha no Excel, receitas e despesas, e assim identifi car 
qual é a situação fi nanceira”, detalha.

As crianças também podem ser estimuladas a refl etir sobre o 
que é o dinheiro, para que possam crescer mais familiarizadas 

Educação Financeira: você 
sabe o que é e para que serve?
Você sabe o que é Educação Financeira? Sabe para que serve? A área de serviços ao Consumidor da Boa Vista SCPC aproveita o 
Dia da Educação, comemorado neste sábado, dia 28 de abril, para abordar o tema Educação Financeira, conceito que ganhou 
mais relevância nas duas últimas décadas no país, período em que houve uma melhora da situação econômica em virtude de 
três principais determinantes: controle da infl ação, aumento da bancarização e do crédito

com este assunto. É comum ver adultos com difi culdade em ge-
renciar o salário e ou a conta bancária, por exemplo. E a Educação 
Financeira, quando introduzida desde cedo, contribui para que 
na vida adulta as pessoas saibam gerenciar melhor as fi nanças e 
evitem passar por essas situações

No portal Consumidor Positivo da Boa Vista há uma série de 
informações que ajudam o consumidor a se informar melhor 
sobre o tema e até mesmo a organizar as contas com o uso de 
uma planilha simples e de uma cartilha que dá dicas importan-
tes para os consumidores. No portal também é possível fazer a 
consulta de CPF, para identifi car débitos pendentes e consultar o 
score (pontuação de crédito). Informar que teve um documento 
roubado. Fazer a adesão ao Cadastro Positivo, e muito mais. E o 
melhor, todos esses serviços são de graça. Para utilizá-los acesse: 
(www.consumidorpositivo.com.br).

 Braselino Assunção (*)

Modernizar-se é tônica constante 

na carreira de um auditor interno. 

Tendo a ética como bandeira, 

esses profi ssionais convivem com 

as ameaças latentes de complexas 

fraudes corporativas. 

São respeitados e contratados para gerar valor 
a empresas públicas e privadas, transmitindo 
visão holística da corporação a gestores, con-

selhos de administração e acionistas. Mas a dinâmica 
carreira não para de angariar desafi os. Surgem no 
cenário as chamadas fake news – informações falsas, 
capazes de causar danos extremamente custosos 
nos mais diversos setores.

 Seu poder de análise crítica é um dos predicados 
mais exigidos entre auditores, de priorizar um pensa-
mento lógico, sempre baseado em fatos. Diagnósticos 
minuciosos entre números e argumentos são essen-
ciais para embasar seus relatórios e nos trabalhos 
já realizados, não pode haver espaço para dúvidas. 
Pode sim, elaborar projeções de cenários e futuras 

Fake news auditadas consequências, desde que sejam baseados em riscos 
e meticulosamente contextualizados.

 Culturalmente impressa em qualquer tipo de 
empresa, a famosa rádio-peão sempre foi vista como 
um desafi o aos gestores, mas as notícias corriam 
apenas como fofocas, muitas vezes corrosivas, mas 
com disseminação contida, se comparado a era da 
internet. Hoje, o mundo digital é imediato. Uma notí-
cia plantada nas redes sociais, em segundos, atinge o 
telefone de imenso grupo de uma corporação. Pânico, 
indução para decisões erradas, injustiças profi ssionais 
e atitudes irracionais e irresponsáveis podem surgir 
rapidamente, nascidos de uma fake news.

 É comum receber essa notícia de fora para dentro, 
uma denúncia vinda de um blog ou até mesmo de 
um colaborador ou parceiro decidido a conturbar a 
governança da corporação. O auditor interno não tem 
a função de coibir fofocas cotidianas, nem agir com 
tom de censura. Mas cabe a ele avaliar se notícias de 
forte  impacto necessitam ser checadas e validadas 
antes que o estrago seja grande e que a fake news 
vire uma realidade ilusória.

 Ele é um guardião da ética e da boa governança. 
Precisa usar de habilidades de comunicação para 
propagar a cultura do discernimento e da racionali-
dade dentro de ambientes de trabalho. Não cabe a 
ele vasculhar diariamente se há informações falsas 
circulando, mas seu radar precisa estar sempre 

atento para atuar preventivamente, se preciso for.
O auditor interno entra nesse novo panorama como 

um agente capaz de espalhar bálsamo de tranqui-
lidade em uma companhia. Uma fake news sobre a 
debilitada saúde fi nanceira de uma empresa ou de 
um possível processo fraudulento em determinada 
negociação, é tóxica e somente ele poderá ser capaz 
de apresentar dados que agirão como um lenitivo, e 
trarão serenidade e luz à realidade positiva.

As fake news podem ser o estopim ou o combustível 
para incendiar e alastrar uma crise. Canais como 
Twitter e Facebook são facilitadores de exposição 
e monitorá-los é missão quase impossível, além de 
ser raramente recomendado. Mas a atenção é cru-
cial. A velocidade da informação desafi a qualquer 
patamar de bom senso, as vezes zomba da lógica 
e da coerência. Contar com uma área de auditoria 
fortalecida, já é enorme referencia de segurança 
para os funcionários. 

Cabe aos auditores pedir aos gestores de cada 
departamento, que transmitam a certeza de que 
naquela organização, os padrões de governança 
corporativa funcionam, recebem constantes inves-
timentos e que o verbo avaliar é exaltado a cada dia, 
como parte intrínseca do dna daquela companhia.

(*) - É diretor geral do Instituto dos
Auditores Internos do  Brasil - IIA Brasil

(braselino.silva@iiabrasil.org.br).
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