
Em um mundo cada 

dia mais tecnológico 

e digital, somos 

bombardeados 

de informações e 

interrupções o tempo 

todo

Você já parou para ana-
lisar quantas vezes ao 
dia o Whatsapp rouba 

sua atenção? Ou então, já 
teve a curiosidade de conta-
bilizar todos os minutos que 
se transformaram em horas 
enquanto rolava o feed? Se 
na era digital o tempo é o 
recurso mais escasso, a nossa 
atenção é o bem mais preciso. 
Estamos vivendo conectados 
de maneira ininterrupta e 
nesse estilo de vida, estamos 
susceptíveis a desenvolver 
a Síndrome do Pensamento 
Acelerado - SPA. 

O transtorno descreve uma 
mente cheia de pensamento, 
inquieta e que funciona o 
tempo todo enquanto a pessoa 
está acordada. A ansiedade, 
difi culdade para dormir, falta 
de foco nas atividades e uma 
angústia crescente são alguns 
dos sintomas. Romper esse 
ciclo que drena a energia e der-
ruba a produtividade, parece 
impossível, mas a verdade 
é que cultivar a cultura do 
essencial, também conhecida 
como minimalismo, pode ser 
um dos tratamentos para a 
síndrome. 

O conceito minimalista 
surgiu na arte, evoluiu para a 
moda, invadiu a arquitetura e 
tornou-se um movimento de 
consumo consciente. O fato 
é que trata-se de um estilo 
de vida e pode ser aplicado 
em diversas esferas da vida 
moderna. O minimalismo, 
descrito como ter e viver com 
aquilo que é sufi ciente, é uma 
ferramenta poderosa para 
enfrentarmos a vida agitada 
nas grandes metrópoles. 

Ao abandonarmos aquilo 
que não precisamos, sejam 
objetos, comportamentos, 
rotinas, relacionamentos, 
abrimos espaço para o que 
realmente é importante e con-
seguimos dedicar atenção, 
tempo, energia e ideias ao 
que temos que fazer. Na vida 
profi ssional, podemos adotar 
o minimalismo com uma pos-
tura de compartilhar com os 
colegas de trabalho somente o 
conteúdo necessário. Imagina 
quantas reuniões interminá-
veis e improdutivas podem 
ser poupadas e resumidas a 
poucos minutos de conversa? 

É difícil mudarmos uma 
cultura, e por isso mesmo, 
o primeiro passo é mudar-
mos a nós mesmos. Comece 
identifi cando o motivo pelo 
qual sua presença é impor-
tante naquela reunião. Limite 
sua participação ao que é 
indispensável. Contenha os 
impulsos de compartilhar 
exemplos e experiências que 

não sejam primordiais para o 
assunto. Evite interromper 
o raciocínio de outra pessoa 
sem que haja uma necessida-
de urgente. 

Quando a responsabilidade 
de conduzir a conversa for 
sua, restrinja o convite aos 
participantes que são in-
dispensáveis para a tomada 
de decisão e execução do 
trabalho. Prepare o conteú-
do e lembre-se de manter-se 
dentro do tema e do tempo 
estipulado para a conversa. 
Respeite a atenção e o tempo 
de seus colegas, afi nal, como 
dito antes, esses são recursos 
precisos para os dias de hoje.

Em ambas as situações, 
esteja plenamente presente, 
focado. Ter atenção plena ao 
que se está fazendo é a melhor 
maneira de prevenir erros, 
desgaste mental e refações 
no trabalho. Ao mergulharmos 
em uma tarefa com dedicação, 
estamos sendo mais produ-
tivos do que se brincarmos 
de equilibrista com um prato 
em cada mão. O mercado de 
trabalho está em busca de pro-
fi ssionais multitarefas, mas ser 
uma pessoa com habilidades 
diversas e complementares é 
diferente de ser alguém que 
faz tudo ao mesmo tempo. 

Uma boa forma de desen-
volver essa característica é 
por meio do mindfulness, que 
estimula o desenvolvimento 
da atenção plena. Mas, se por 
um lado a tecnologia é tida 
como vilã da nossa atenção, 
ela também pode ser uma 
excelente ferramenta para a 
cultura do essencial. Em sua 
última atualização, o Insta-
gram adicionou em suas con-
fi gurações um gerenciador de 
tempo, que monitora quantos 
minutos/horas o usuário fi ca 
no aplicativos todos os dias. 

Essa funcionalidade não 
só acompanha a rotina e os 
hábitos de uso, como também 
tornou possível criar um aler-
ta para que cada indivíduo li-
mite o tempo de permanência 
na plataforma. O fato é que 
as transformações da era da 
informação não irão retroce-
der. Teremos que conviver e 
adaptar nosso estilo de vida 
a um mundo cada vez mais 
conectado. Nessa história não 
existe herói ou vilão. Cada 
um de nós é responsável por 
encontrar o equilíbrio em 
nossas relações interpessoais 
e no modo como interagirmos 
como o mundo. 

Se esse estilo de vida estiver 
consumindo a sua atenção e 
sua produtividade, acenda 
uma luz de alerta e desace-
lere. Caso tenha identifi cado 
algum dos sintomas do SPA, 
procure um especialista. O 
minimalismo prega que me-
nos é mais. 

(*) - É headhunter da Yoctoo e tem 
mais de 7 anos de experiência no 

recrutamento e seleção para as áreas 
técnicas. Formada em Administração 

de Empresas e é pós-graduada em 
Gestão de Pessoas e Negócios.

Como o minimalismo 
pode acabar com as 

reuniões improdutivas?
Marina Brandão (*)
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6ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004270-34.2018. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Lúcia Caninéo Campanhã, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a NIVACIR MARACCINI, CPF 
762.361.888-15, que NILTON CÉSAR SIMÕES DE OLIVEIRA, ajuizou-lhe uma ação monitória que foi 
julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-o ao pagamento de R$ 
94.658,05 (atualizado até Dez/2017). Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua 
intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito 
atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com 
expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do CPC, ficando ADVERTIDO, 
independentemente de nova intimação, que terá 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para oferecer 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

6ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0027923-68.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
FERNANDO MEDEIROS REBOUÇAS, CPF 082.398.258-00, que por este Juízo, tramita de uma ação 
de Cumprimento de Sentença, movida por Instituto das Irmãs da Santa Cruz. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 65.191,56 (em 01/08/2018), devidamente atualizada, 
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código 
de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
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COMPENSAR O BANCO DE HORAS NA RESCISÃO
Funcionário com saldo positivo de banco de horas, pode compensar 
essas horas durante o aviso prévio trabalhado? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO FRACIONADO O PERÍODO DE FÉRIAS EM 15 DIAS, OS 
VALORES A SEREM PAGOS DEVEM SER INTEGRAIS? 

Informamos que como o pagamento das férias é de acordo com os dias 
que ele terá de descanso, entende-se que o pagamento será conforme 
os períodos descansados, portanto, se ele terá 15 dias de descanso, 
receberá por 15 dias de férias mais 1/3 e não o pagamento integral.

ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO 
Quais são as verbas rescisórias devidas para antecipação de termino de 
contrato de experiência? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

AVISO DE FÉRIAS NO E-SOCIAL
Tenho que informar no eSocial o Aviso de Férias (30 dias antes do gozo 
de férias), ou apenas o afastamento temporário de Férias, S 2230, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

O RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE 11% SOBRE PRESTADORES DE 
SERVIÇOS QUE ERA RECOLHIDA NA GPS NO CÓDIGO 2631, COMO 
RECOLHER ATUALMENTE?

Esclarecemos que as informações da retenção previdenciária deverão 
ser prestadas no EFD-Reinf, conforme cronograma trazido pela IN RFB 
nº 1.701/17 e o recolhimento se dará via DARF que será gerado pela 
DCTFweb através do e-CAC, conforme cronograma da IN RFB nº1.787/18.

IMPLANTAR O BANCO DE HORAS
Com a reforma trabalhista em vigor, como a empresa deve proceder 
para implantar o Banco de Horas? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série 
única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santo Antônio Energia S.A.

Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santo 
Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os Senhores Titulares das Debêntures emitidas no âmbito da Emissão a se reunirem em Assembleia Geral 
de Debenturistas, a ser realizada, em segunda convocação, no dia 20 de dezembro de 2018, às 10:00 horas, na sede da Emissora, localizada na 
Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre 
a seguinte Ordem do Dia: (i) aprovação, ou não, para a não manutenção, pela Emissora, nos termos da cláusula 5.1, alínea “j”, subitem “ii”, do
“Instrumento Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com 
Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santo Antônio Energia 
S.A”, celebrado em 27 de dezembro de 2012 e posteriormente aditado, de Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (“ICSD”), de, no mínimo, 1,2, 
(um inteiro e dois décimos), exclusivamente para a apuração que ocorrerá com base nas demonstrações financeiras relativas, exclusivamente, ao 
exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento 
até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das
Debêntures aberta em nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente 
instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da 
Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, 
bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento.

São Paulo, 11 de dezembro de 2018
Roberto Junqueira Filho - Diretor Presidente

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures 
Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Real e 

Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública da Santo Antônio Energia S.A.
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de Emissora da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os
Senhores Titulares das Debêntures emitidas no âmbito da Emissão, a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em segunda
convocação, no dia 20 de dezembro de 2018, às 14:30 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício
Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) aprovação, ou não, para a não manutenção,
pela Emissora, nos termos da cláusula 5.1, alínea “i”, subitem “ii”, do “Instrumento Particular de Escritura da 3ª (terceira) Emissão de Debêntures Simples, não
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio
Energia S.A.”, celebrado em 11 de março de 2014 e posteriormente aditado (“Escritura de Emissão”), de Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (“ICSD”), de, 
no mínimo, 1,2 (um inteiro e dois décimos), exclusivamente para a apuração que ocorrerá com base nas demonstrações financeiras relativas, exclusivamente,
ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a
abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em 
nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste
caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, 
nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail
assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento.

São Paulo, 11 de dezembro de 2018
Roberto Junqueira Filho - Diretor Presidente

CAF - Brasil Indústria e Comércio S.A.
CNPJ/MF Nº 02.430.238/0001-82 - NIRE 35.3.0015447.9

 Extrato da Ata da AGE Realizada em 26/11/2018
Aos 26/11/2018, às 10 hs, na Rua Tabapuã, nº 81, 10º andar, Itaim Bibi, CEP: 04533-010, São Paulo/SP, reuniram-
se a totalidade do capital social da sociedade: 1- Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarriles, S.A., CNPJ/MF nº 
05.710.258/0001-03, Companhia anônima organizada e existente sob as leis da Espanha, com sede e foro na cidade 
de Beasain, província de Guipúzcoa, na Rua José Miguel Iturrioz, nº 26; 2 - Urbanización Parque Romareda, S.A., 
CNPJ/MF nº 05.542.324/0001-75, Companhia anônima organizada e existente sob as leis da Espanha, com sede 
e foro em Zaragoza, na Avenida de Cataluña, nº 299, ambas neste ato representadas por seu procurador Sr. José 
Rogério Lima de Araújo, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP nº 149.578, CPF/MF nº 175.976.708-50, com escri-
tório profissional nesta capital, na Avenida Angélica nº 688, conjunto 401, Higienópolis, CEP.: 01228-000, e 3 - CAF 
Investment Projects S.A., CNPJ/MF nº 05.717.284/0001-55, Companhia anônima organizada e existente sob as leis 
da Espanha, com sede e foro na cidade de Beasain, província de Guipúzcoa, na Rua José Miguel Iturrioz, nº 26, neste 
ato representado pelo Sr. Agenor Marinho Contente Filho, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, CREA-RJ nº 
56.146-D e CPF/MF nº 606.772.877-04, com escritório na Rua Tabapuã, nº 81, 10º andar, Itaim Bibi, CEP: 04533-010, 
SP/SP. Observada à presença da totalidade dos acionistas e dispensadas a convocação prévia pela imprensa facul-
tada pelo §4º, artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Presidente da mesa: Sr. Agenor Marinho Contente Filho; Secretário: Luiz 
Eduardo da Silva. Deliberações da Ordem do Dia, aprovadas por unanimidade de votos: AGE: 1. A outorga de 
instrumento público de mandato, aos Srs. Luis Giralt Gardeazabal, espanhol, casado, engenheiro, portador do D.N.I. 
nº 15.841.421-X, residente na Beasain, província de Guipúzcoa; Jorge David Tischler, argentino, casado, contador 
público, portador do D.N.I. nº 17.682.123, residente em Buenos Aires, República de Argentina; e Asier Olano Zubi-
zarreta, espanhol, solteiro, economista, portador do documento nacional de identificação espanhol nº 72.489.286-
WA, residente na Beasain, província de Guipúzcoa, com poderes para representar a outorgante isoladamente ou em 
conjunto, independentemente da ordem da nomeação, na Licitação Pública Nacional e Internacional de Múltiplas 
Etapas n° 14/2018, para aquisição de 70 múltiplas unidades elétricas (EMU) e manutenção de unidades, convoca-
da pelo Ministério dos Transportes da República Argentina, podendo assinar documentos, contratos, declarações, 
formular ofertas orais ou escritas, apresentar recurso administrativo, ou renunciar ao direito de apresentar recurso, 
firmar compromissos de consórcios, consórcios, ou outra forma associativa permitida para a participação na licitação, 
enfim, realizar tudo quanto o necessário para representar a outorgante no referido processo licitatório, bem como em 
eventuais desdobramentos, inclusive com a nomeação de advogados na Argentina para a defesa de seus interesses. 
Caso a outorgante seja a vencedora, os outorgados poderão firmar todos os documentos necessários para a conso-
lidação da proposta, assinando contratos da forma associativa necessária, de acordo com a legislação da Argentina, 
bem como fornecendo o capital correspondente e apresentando a documentação necessária. Realizar, ainda os 
seguintes atos: a) Gerenciar perante as Administrações Públicas e as autoridades nacionais, provinciais e municipais 
e outros departamentos em geral, Alfândega, Correios, Registro Nacional de Construtores de Obras Públicas, Es-
critório Geral de Impostos, AFIP, e com todos os tipos de entidades públicas e privadas de qualquer tipo e natureza, 
existentes ou criadas, independentemente seu nome atual ou futuro; todos os tipos de assuntos nas suas respectivas 
competências; fazer todos os tipos de trâmites relacionados com as disposições regulamentares ou administrativas 
necessárias; fazer pedidos, enviar e assinar declarações, pedidos e escritos; solicitar e retirar documentos, livros de 
atos municipais e certificados, glosar e desglosar e retirar documentação agregada e atos cuja desglose tenha sido 
acordado; b) Representar a outorgante na licitação acima mencionada com poderes suficientes para agir, obriga-la e 
responsabiliza-la no processo de licitação, e com validade para a concessão e assinatura do contrato; c) Formalizar 
e apresentar a oferta, no número de envelopes exigidos pela Licitação, esclarecê-la ou modificá-la, fazer descontos 
ou melhorias; fornecer garantias de manutenção ou seriedade da oferta apresentada, garantias de cumprimento do 
contrato, garantias de impugnação e qualquer outra que sejam necessárias de acordo com os requisitos da base de 
Licitação e/ou o Contrato que seja realizado e, tal efeito, contratar apólices de seguro de caução, garantias bancárias 
e outras garantias de qualquer tipo que exigem as bases de licitação ou o respectivo processo de contratação ou 
seleção respectivamente; d) Estabelecer um domicílio, apresentar todos os formulários, declarações juramentadas 
ou não, compromissos, informações e toda a documentação necessária ou que considere pertinente ao presente; 
participar de todos os atos de licitação e abertura dos envelopes e ofertas; se manifestar, para levantar incidentes, 
apelos e ações de nulidade, solicitar esclarecimentos, observar, contestar, responder as contestações e observações, 
recorrer administrativamente ou perante os tribunais ou perante um tribunal arbitral as decisões, atos, questiona-
mentos nesses processos que a outorgante seus membros sejam interessados, tomar medidas cautelares, aceitar 
e ampliar jurisdições, estabelecer domicílios e, finalmente, realizar todos os acordos, formalidades, procedimentos, 
benefícios ou reivindicações que possam ser exigidos ou considerados convenientes, tanto nesses processos quanto 
naqueles que ocorrem após a assinatura dos Contratos ou durante a execução, com poderes inclusive para nomear 
advogados; Participar de rodadas de consulta; Aceitar, se aplicável, o julgamento da proposta; Atender aos Atos de 
Concessão e assinatura dos documentos públicos ou privados relevantes para o prêmio completo a favor do oferente, 
assinando contratos, documentos públicos ou privados relevantes e suas modificações; e) Eleger e acordar que 
outras empresas participarão ou formarão junto com a outorgante a associação de empresas que apresentarão uma 
oferta na referida Licitação e que também estipulam a participação de cada uma das empresas nessa associação, 
para assinar a representação da outorgante, por instrumento público ou privado, os compromissos e acordos para a 
apresentação da oferta, em conjunto com as empresas consideradas mais convenientes e por instrumento público, 
a declaração a ser concedida junto com as mesmas empresas que designam um único representante legal como 
único representante para os fins que correspondem, com capacidade suficiente e ilimitada para vincular todos e cada 
um de seus membros; enfim, praticar todos os demais atos para o bom e fiel cumprimento do mandato, sendo ve-
dado o seu substabelecimento. Encerramento: Nada mais. SP, 26/11/2018. Acionistas presentes: Construcciones 
Y Auxiliar De Ferrocarriles, S.A. p.p. José Rogério Lima de Araújo; Urbanización Parque Romareda, S.A. p.p. 
José Rogério Lima de Araújo; Caf Investment Projects S.A. p.p. Agenor Marinho Contente Filho. Diretor presen-
te: Sr. Agenor Marinho Contente Filho (Diretor Geral). Agenor Marinho Contente Filho - Presidente; Luiz Edu-
ardo da Silva - Secretário. JUCESP n° 574.625/18-5 em 06/12/2018, Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral. 

Rio Alto Participações e Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF 14.590.454/0001-74

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em reais, exceto lucro líquido por ação)

Balanços Patrimoniais Nota 2017 2016
Ativo/Circulante 8.900.613 3.839.874

Caixa e equivalentes de caixa 3 6.130.771 3.229.454
Contas a receber 4 2.009.932 485.044
Adiantamentos 339.509 104.317
Impostos a compensar 5 420.401 21.059

Não Circulante 185.903.774 76.460.309
Mútuo - Pessoas jurídicas 6 8.181.998 4.290.428
Mútuo - Pessoas físicas 6 9.281.610 6.173.594
Contas a receber 4 124.762.594 23.866.055
Outros recebíveis 1.315.548 282.337
Depósito judicial 16.045 15.592
Investimentos 548 243
Imobilizado 7 42.345.431 41.832.060

Total do Ativo 194.804.387 80.300.183

Balanços Patrimoniais Nota 2017 2016
Passivo/Circulante 10.369.491 6.655.194

Fornecedores 1.358.543 1.053.209
Empréstimos e financiamentos 8 2.391.125 5.295.883
Debêntures 9 3.996.919 –
Antecipação de receitas 1.481.000 –
Salários e ordenados 180.982 91.630
Obrigações sociais 10 110.831 108.599
Obrigações tributárias 11 850.091 105.873

Não Circulante 143.861.481 34.064.537
Debêntures 9 17.813.183 –
Empréstimos e financiamentos 8 1.285.704 8.717.482
Receitas antecipadas 4 124.762.594 25.347.055

Patrimônio Líquido 40.573.415 39.580.452
Capital social 12 1.000.000 1.000.000
Ajustes de avaliação patrimonial 39.762.000 39.762.000
Prejuízos acumulados (188.585) (1.181.548)

Total do Passivo 194.804.387 80.300.183

Demonstrações do Resultado Nota 2017 2016
Receita Líquida 13 27.381.626 21.738.685
Custo dos serviços prestados 14 (22.330.092) (17.982.144)

Lucro Bruto 5.051.534 3.756.541
Despesas Operacionais
Administrativas 15 (2.004.785) (1.113.133)
Lucro Operacional 3.046.749 2.643.408
Resultado Financeiro
Receitas financeiras 16 893.131 148.758
Despesas financeiras 17 (2.341.809) (2.563.723)

(1.448.678) (2.414.965)
Lucro antes do IR e CS 1.598.071 228.443
Imposto de renda (386.615) –
Contribuição social sobre lucro (218.492) –

(605.107) –
Lucro Líquido do Exercício 992.964 228.443
Resultado por Ação (Em R$) 0,922 0,228Demonstrações  

das Mutações do  
Patrimônio Líquido

Ajuste de 
Avaliação 

Patrimonial

Prejuízos 
Acumu- 

lados
Capital 
Social Total

Em 31/12/2015 1.000.000 39.762.000 (1.409.991) 39.352.009
Lucro líquido do exercício – – 228.443 228.443
Em 31/12/2016 1.000.000 39.762.000 (1.181.548) 39.580.452
Lucro líquido do exercício – – 992.963 992.963
Em 31/12/2017 1.000.000 39.762.000 (188.585) 40.573.415

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 2017 2016
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro Líquido do Exercício 992.964 228.443
Ajustes por:
 Depreciação 97.484 64.209
Variações em:
(Aumentos) ou Diminuição dos Ativos
 Contas a receber/adiantamentos (102.656.619) 15.846.627
 Mútuos - Pessoas jurídicas/pessoas físicas (6.999.586) (3.438.106)
 Outros recebíveis (1.033.211) 53.212
 Impostos a compensar (399.342) (9.609)
 Depósitos judiciais (453) (7.342)
Aumentos ou (Diminuição) dos Passivos
 Fornecedores 305.334 921.742
 Salários/obrigações tributárias e sociais 835.802 6.941
 Receitas antecipadas 99.415.539 (14.435.015)
Caixa Líquido Oriundo das Atividades
 Operacionais (10.435.052) (997.341)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Compra de ativo imobilizado (610.855) –
Aumento de investimentos (306) –
Caixa Líquido das Atividades de
 Investimentos (611.161) –
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Variação na conta de empréstimos,
 financiamentos e debêntures 12.954.566 2.533.539
Caixa Líquido das Atividades de
 Financiamentos 12.954.566 2.533.539
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes
 de Caixa 2.901.317 1.764.641
Caixa e equivalentes de caixa
 No início do exercício 3.229.454 1.464.813
 No final do exercício 6.130.771 3.229.454
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes
 de Caixa 2.901.317 1.764.641

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional: A Rio Alto Participações e Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. foi constituída em 15/09/2011 conforme Registro na Junta 
Comercial do Estado São Paulo sob n° 3522599166-6, tendo por objeto a 
construção de edifícios, incorporação de empreendimentos imobiliários, 
obras de urbanização (ruas, praças e calçadas), demolição de edifícios e 
outras estruturas e consultoria e participação em empreendimentos imobili-
ários. Em 24/11/2016 através do Instrumento Particular de Sexta Alteração 
do Contrato Social a Rio Alto Participações e Empreendimentos Imobiliários 
Ltda., de comum acordo entre os acionistas, transformaram o tipo jurídico da 
Sociedade, de Sociedade Empresarial Limitada em Sociedade por Ações, 
sob a nova denominação de Rio Alto Participações e Empreendimentos 
Imobiliários S.A. com o seguinte objetivo social: a) a construção de edifícios; 
b) a incorporação de empreendimentos imobiliários; c) a realização de obras 
de urbanização (ruas, praças e calçadas); d) a demolição de edifícios e ou-
tras estruturas; e) a consultoria e participação em empreendimentos imobi-
liários; f) participação e construção de empreendimentos em infraestrutura; 
g) a participação em outras sociedades, simples e/ou empresárias, como 
sócia, acionista ou quotista. 2. Principais Políticas Contábeis: 2.1. Base 
de Apresentação: a) Declaração de conformidade: As demonstrações fi-
nanceiras foram preparadas em conformidade com as normas internacio-
nais de relatórios financeiros (IFRS), emitidas pelo International Accounting 
Standards Board (IASB), e com interpretações emitidas pelo International 
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e práticas contábeis 
adotadas no Brasil. A autorização para a conclusão destas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas foi dada pelo Conselho de Administra-
ção em reunião realizada em abril de 2018. b) Comparabilidade: As de-
monstrações financeiras estão sendo apresentadas com informações com-
parativas de exercícios anteriores, conforme disposições do CPC 26 (R1) 
- Apresentação das Demonstrações Contábeis emitido pelo Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis, sendo utilizadas as informações constantes no 
exercício findo imediatamente precedente (31/12/2015). c) Base de mensu-
ração: A preparação das demonstrações financeiras pressupõe a continui-
dade dos negócios em curso normal e foram elaboradas considerando o 
custo histórico como base de valor, com exceção do que se segue: Ativos 
financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; Ativos finan-
ceiros disponíveis para venda mensurados pelo valor justo; Provisões técni-
cas, mensuradas de acordo com as determinações do CNSP, SUSEP e 
ANS. d) Moeda funcional e de apresentação das demonstrações finan-
ceiras: As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais (R$), 
que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras 
apresentadas em reais foram arredondadas para o real mais próximo, exce-
to quando indicado de outra forma. e) Utilização de estimativas e julga-
mento: A preparação de demonstrações financeiras exige que a Administra-
ção registre determinados valores de ativos, passivos, receitas e despesas 
com base em estimativa, as quais são estabelecidas a partir de julgamentos 
e premissas quanto a eventos futuros. Os valores reais de liquidação das 
operações podem divergir dessas estimativas em função da subjetividade 
inerente ao processo de sua determinação. Estimativas e premissas são 
revistas de maneira contínua. 2.2. Sumário das Principais Práticas e Polí-
ticas Contábeis: As principais práticas e políticas contábeis aplicadas na 
preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Es-
sas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresen-
tados, salvo quando indicado de outra forma. 2.2.1. Caixa e Equivalentes 
de Caixa: Incluem saldos positivos em conta movimento, aplicações finan-
ceiras pós-fixadas resgatáveis a qualquer momento, com risco insignificante 
de mudança de seu valor de mercado e sem penalidades. As aplicações fi-
nanceiras são registradas ao valor justo que se equipara ao custo, acrescido 
dos rendimentos proporcionalmente auferidos até as datas de encerramento 
dos períodos. 2.2.2. Contas a Receber: Registrado pelo valor estimado de 
realizações. Vide comentários na nota 4. 2.2.3. Ativos Circulantes e Não 
Circulantes: Os ativos circulantes e não circulantes são registrados pelos 
seus valores de aquisição e, quando aplicável, são reduzidos, mediante pro-
visão, aos seus valores prováveis de realização. 2.2.4. Imobilizado: Itens do 
imobilizado são mensurados pelo custo de aquisição, acrescidos do valor de 
avaliação realizados por empresa especializada, quando aplicável e líquidos 
de depreciação. 2.2.5. Passivo Circulante e Não Circulante: Uma provisão 
é reconhecida no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma 
obrigação real legal ou constituída como resultado de um evento passado, e 
é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obriga-
ção. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das 
variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas 
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. 2.2.6. Imposto 
de Renda e Contribuição Social: A empresa está sob regime de tributação 
pelo lucro presumido às taxas previstas na legislação vigente e fez opção 
pelo RET - Regime Especial de Tributação, que incide sobre os resultados 
da incorporação. A tributação de 1% é utilizada na incorporação de imóveis 
residenciais de interesse social nos termos do artigo 4º parágrafo 6º da Lei 
nº 10.931/2004. O percentual correspondente ao pagamento unificado dos 
tributos, 1% da receita mensal recebida. E para fins de repartição de receita 
tributária é considerado: IRPJ (0,31%), CSLL (0,16%), PIS-PASEP (0,09%) 
e COFINS (0,44%). Determina o artigo 4º que a alíquota diferenciada se 
aplica às incorporações de imóveis residenciais de interesse social. Artigo 
4º - § 6º - Até 31/12/2018, para os projetos de incorporação de imóveis resi-
denciais de interesse social, cuja construção tenha sido iniciada ou contra-
tada a partir de 31/03/2009, o percentual correspondente ao pagamento 
unificado dos tributos de que trará o caput será equivalente a 1% da receita 
mensal recebida.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa: 2017 2016
Bens numerários e bancos 29.982 8.166
Aplicações financeiras 6.100.789 3.221.288

6.130.771 3.229.454
Esses valores estão substancialmente compostos por aplicações em opera-
ções compromissadas com bancos de primeira linha, que asseguram 

remuneração mínima igual a variação da taxa do Certificado de Depósitos 
Interfinanceiros - CDI, com prazos de vencimentos variáveis, porém resga-
táveis a qualquer momento pelo valor contratado atualizado, garantindo li-
quidez imediata.
4. Contas a Receber: 2017 2016

Circu- 
lante

Não 
Circulante

Circu- 
lante

Não 
Circulante

Duplicatas a Receber 2.009.932 – 485.044 –
Rosa Luxemburgo (a) – 1.537.705 – 7.240.093
Thomas More (b) – 363.250 – 2.858.963
Noemi Mariz Empreendimen-
 tos Imobiliários SPE Ltda. (c) – 13.767.000 – 13.767.000
AB Construções SPE Ltda. (d) – 45.976.759 – –
Weg Equipamentos Elétricos
 S.A. - Coremas I (e) – 36.148.509 – –
Weg Equipamentos Elétricos
 S.A. - Coremas II (f) – 26.969.371 – –

2.009.932 124.762.594 485.044 23.866.055
(a) Em 15/08/2014 as Partes Rio Alto Participações e Empreendimentos 
Imobiliários S.A. e a FAR - Fundo de Garantia de Arrendamento Residencial, 
firmaram um instrumento particular de Retificação e ratificação do Instru-
mento particular, com efeito de escritura pública, de compra e venda de 
imóvel urbano e de produção de empreendimento habitacional, com recur-
sos do FAR - Fundo de Arrendamento Residencial e Outras Avenças nº 
2013/3901 - FAR 05 realizado em julho, referente a construção do empreen-
dimento imobiliário denominado Rosa Luxemburgo - Loteamento de Con-
domínios I e II, alterando o valor para R$ 29.426.091, sendo realizado no 
ano de 2017 o faturamento de R$ 5.537.704 (R$14.206.423 em 2016). (b) 
Em 15/08/2014 as Partes Rio Alto Participações e Empreendimentos Imobi-
liários S.A. e a FAR - Fundo de Garantia de Arrendamento Residencial, fir-
maram um instrumento particular de Retificação e Ratificação do Instrumen-
to particular, com efeito de escritura pública, de compra e venda de imóvel 
urbano e de produção de empreendimento habitacional, com recursos do 
FAR - Fundo de Arrendamento Residencial e Outras Avenças nº 2013/3901 
- FAR 04 realizado em julho, referente a construção do empreendimento 
imobiliário denominado Thomas More - Condomínios I e II, alterando o 
valor para R$ 18.361.730, sendo realizado no ano de 2017 o faturamento de 
R$ 2.495.712 (R$ 8.204.591 em 2016). (c) Em 20/09/2016 as partes Noemi 
Mariz Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e Rio Alto Participações e 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. firmaram contrato de empreitada cujo o 
objeto é a execução dos serviços de canteiro de obras, infraestrutura, dre-
nagem, terraplanagem, pavimentação rede elétrica e telefonia, rede hidráu-
lica, rede de abastecimento e esgotamento sanitário e demais atividades 
para produção total do Empreendimento Imobiliário Minha Casa Minha Vida. 
- Faixa II, “Residencial Noemi Mariz”, constituído de 140 unidades habitacio-
nais do tipo casa, com área útil média unitária de 63m², a ser construído no 
loteamento Rio do Peixe, s/nº BR 230, KM 462, no município de Souza, es-
tado da Paraíba. (d) Contrato firmado em 02/03/2017 entre AB Construções 
SPE Ltda. e Rio Alto Participações e Empreendimentos Imobiliários S.A. 
para execução dos serviços de Canteiro Obras, Infraestrutura, Drenagem, 
terraplenagem, Pavimentação, rede elétrica e telefonia, rede hidráulica, rede 
de abastecimento e esgotamento sanitário e demais atividades para produ-
ção total do Empreendimento Imobiliário Minha Casa Minha Vida, “Condo-
mínio Residencial Abraão Beltrão”, constituído de 480 unidades habitacio-
nais do tipo apartamento, no município de João Pessoa, Estado da Paraíba. 
(e) Contrato firmado em 19/07/2017 entre Weg Equipamentos Elétricos S.A. 
e Rio Alto Participações e Empreendimentos Imobiliários S.A., referente ao 
fornecimento e execução dos trabalhos em regime de empreitada, preço 
global e prazo determinado, contemplando o fornecimento dos serviços de 
construção civil, montagem, mecânica, instalação elétrica e comissiona-
mento da usina solar FV - Coremas l. No exercício de 2017 foi faturado a 
importância de R$3.811.491. (f) Contrato firmado em 19/07/2017 entre Weg 
Equipamentos Elétricos S.A. e Rio Alto Participações e Empreendimentos 
Imobiliários S.A., referente ao fornecimento e execução dos trabalhos em 
regime de empreitada, preço global e prazo determinado, contemplando o 
fornecimento dos serviços de construção civil, montagem, mecânica, insta-
lação elétrica e comissionamento da usina solar FV - Coremas ll. No exercí-
cio de 2017 foi faturado a importância de R$12.990.629. A contrapartida das 
contas a receber decorrente dos empreendimentos, são registrados como 
Receitas Antecipadas no passivo não circulante e contabilizados no resulta-
do como receitas quando do efetivo faturamento.
5. Impostos a Compensar: 2017 2016
Imposto de Renda Pessoa Jurídica 1.407 1.407
Imposto de Renda Retido na Fonte sem aplicações
 financeiras 106.885 19.652
INSS a recuperar 312.110 –

420.401 21.059
6. Contratos de Mútuos: 6.1 - Mútuos - Pessoas Jurídicas:

2017 2016
RB3 Empreendimentos e Participações Ltda. - ME 524.818 39.774 (a)
Mais Asset Management Gestão de Ativos 1.030.902 916.804 (b)
Mais Investimentos Agente Autônomos
 de Investimentos Ltda. 61.167 55.276
Rio Alto Energia, Empreendimentos e
 Participações Ltda. 5.643.329 2.683.324 (c)
Coremas l Geração de Energia SPE Ltda. 325.516 321.626
Coremas ll Geração de Energia SPE Ltda. 241.681 227.330
Bra Energias Renováveis 384 384
Coremas lll Geração de Energia SPE Ltda. 44.241 42.057
Rio Alto Comercializadora de Energia Ltda. 94.607 2.816
AB Construções SPE Ltda. 3.705 596
Noemi Mariz Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. 669 270
Geradora de Energia Solar Paraibana l Ltda. 171 171
Residencial Umbu 210.408 –
São Bartolomeu 100 –
Aureliano Chaves 100 –
Garden Araraquara 100 –
Palmital Energia 100 –

8.181.998 4.290.428

(a) Contempla adiantamentos realizados conforme contrato de mútuo de 
06/04/2013 com compromisso de desembolso de até R$ 3.000.000, com 
incidência de juros remuneratórios à taxa fixa de 1% ao mês, calculados pro 
rata temporis, com vencimento para restituição do mútuo em abril de 2020 e 
pagamento dos juros remuneratórios em 5 parcelas anuais e sucessivas, 
sendo a primeira devida em abril de 2015. Em 31/07/2013 as partes RB3 
Empreendimentos e Participações Ltda. e a Rio Alto Participações e Empre-
endimentos Imobiliários Ltda. decidiram alterar o limite de desembolso para 
até R$ 400.000, com vencimento para restituição do mútuo e pagamento 
dos juros remuneratórios para dezembro de 2014. (b) Contempla adianta-
mentos realizados conforme contrato de mútuo de 10/08/2013 com compro-
misso de desembolso de R$600.000, com incidência de juros remunerató-
rios à taxa fixa de 1% ao mês, calculados pro rata temporis, com 
vencimento para restituição do mútuo em agosto de 2020 e pagamento dos 
juros remuneratórios em 5 parcelas anuais e sucessivas, sendo a primeira 
devida em agosto de 2015. (c) Contrato de Mútuo firmado em 06/01/2016. 
Incidem juros remuneratórios à taxa fixa de 1% ao mês calculados pro rata 
temporis sobre o saldo devedor, cujo o pagamento dar-se á em 5 parcelas 
anuais a partir de agosto de 2016. O principal será pago em parcela única 
em agosto de 2020.
6.2 - Mútuos - Pessoas Físicas: 2017 2016
Edmond Chaker Farhat Júnior 3.510.030 2.352.642
Rafael Sanchez Brandão 2.875.822 1.896.965
Sergio Guaraciaba Martins Reinas 2.895.757 1.923.987

9.281.610 6.173.594
Referente a adiantamentos realizados aos sócios conforme contratos de 
mútuo, com incidência de juros remuneratórios à taxa fixa de 0,5% ao mês, 
calculados pro rata temporis, com vencimento para restituição do mútuo e 
pagamento dos juros remuneratórios em 29/12/2015, podendo ser  renovado. 
7. Imobilizado: O imobilizado está assim distribuído:

2017 2016

Custo

Deprecia-
ção Acu-

mulada
Valor 

Líquido
Valor 

Líquido

Taxa 
Média 

(%)
Maquinários 4.660 (3.184) 1.476 2.408 10%
Veículos 372.755 (33.276) 339.479 – 10%
Móveis e Utensílios 12.911 (8.806) 4.105 6.687 10%
Instalações 302.398 (202.262) 100.136 160.606 10%
Computadores 899 (764) 135 360 20%
Consórcio 238.100 – 238.100 – –
Fazenda Santa
 Natalia - Gleba I 8.312.400 – 8.312.400 8.312.400 –
Fazenda Santa
 Natalia - Gleba II 8.312.400 – 8.312.400 8.312.400 –
Fazenda Santa
 Natalia - Gleba IV 8.312.400 – 8.312.400 8.312.400 –
Fazenda Santa
 Natalia - Gleba V 8.312.400 – 8.312.400 8.312.400 –
Fazenda Santa
 Natalia - Gleba VII 8.312.400 – 8.312.400 8.312.400 –
Terreno - Patos 100.000 – 100.000 100.000 –

42.593.723 (248.292) 42.345.431 41.832.060 –
8. Empréstimos e Financiamentos: Os empréstimos estão atualizados até 
a data do balanço, de acordo com as cláusulas de reajustes contratuais,  
e representados por:
Circulante 2017 2016
 Banco do Brasil – 106.061
 Banco BRJ - CCB 2.212.674 4.476.018
 Banco Santander 178.451 713.803

2.391.125 5.295.883
Não Circulante: Banco BRJ - CCB 858.626 8.717.482
 Consórcio 427.078 –

1.285.704 8.717.482
Total 3.676.829 14.013.364
Banco BRJ - CCB: Cédula de Crédito Bancário RAPEI - 001/2013, Interve-
niente Fiduciário o Limine Trust Serviços Fiduciários Ltda. Juros  pós-fixados, 
correspondente à variação acumulada do IPCA, acrescida  exponencialmente 
de sobretaxa (spread) de 8,5% ao ano. Emissão 2013, vencimento final para 
2018. Garantida por aval. Cédula de Crédito Bancário 002/2015, Interve-
niente Fiduciário o Limine Trust Serviços Fiduciários Ltda. Juros  pós-fixados, 
correspondente à variação acumulada do IPCA, acrescida exponencialmen-
te de sobretaxa (spread) de 8,0% ao ano. Emissão 2015, vencimento final 
para 2020, garantida por aval. Banco Santander: Acordo de Confissão e 
Reescalonamento de Dívidas, garantida por aval, encargos financeiros pré-
fixados, a taxa efetiva 2,08% ao mês. Vencimento final para 2018. 9. Debên-
tures: a) O saldo das debêntures é composto da seguinte forma:

2017
Circulante Não Circulante

1ª
 Emissão

Principal
Encar- 

gos Total Principal
Encar- 

gos Total
3.663.586 333.333 3.996.919 16.333.333 1.479.850 17.813.183

-
versíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional real e 
fidejussória, em série única, conforme Instrumento Particular da Escritura 

o seu valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário, conforme o 
caso, atualizado pela variação acumulada do Índice de Preços ao Consumi-
dor Amplo IPCA (“IPCA”), apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE (“Atualização Monetária”), calculado de forma 
pro rata temporis por dias úteis, sendo o produto da atualização monetária 
automaticamente incorporado ao valor nominal unitário das Debêntures e, 
imediatamente após a primeira data de amortização, ao saldo do valor no-
minal unitário das Debêntures (“Valor Nominal Unitário Atualizado”) segun-
do fórmula constante do Instrumento Particular de Escritura de 1ª Emissão 

-
dente à taxa percentual equivalente a 9% ao ano, base 252 dias úteis, inci-
dente sobre o valor nominal unitário atualizado das Debêntures, conforme 
aplicável, a partir da data da primeira subscrição e integralização ou da data 
de pagamento da remuneração imediatamente anterior, em regime de capi-
talização composta, pro rata temporis por dias úteis, de acordo com a 

fórmula prevista no Instrumento Particular da Escritura de 1ª Emissão de 

sessenta parcelas mensais e consecutivas a partir de 16/02/2018 com prazo 
de encerramento em 16/01/2023.
10. Obrigações Sociais: 2017 2016
Instituto de seguridade social - INSS 54.161 82.590
Fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS 39.002 19.228
Imposto de renda retido na fonte - IRRF 17.668 5.867
Contribuição Sindical a recolher – 914

110.831 108.599
11. Obrigações Tributárias: 2017 2016
IRRF sobre Serviços a Recolher 684 682
Retenção PIS/COFINS/CSLL 2.119 2.115
INSS Retido 4.419 6.746
ISS Retido 7.691 6.500
PIS a Recolher 67.599 –
CONFINS a Recolher 311.993 –
IRPJ a Recolher 291.222 46.065
CSLL a Recolher 163.264 27.639
RET a Recolher 1.101 16.126

850.091 105.873
12. Patrimônio Líquido: O capital social subscrito e integralizado em
31/12/2017 e 2016 está representado por 1.000.000 de ações ordinárias e
nominativas, sem valor nominal, assim distribuídos:
13. Receita Líquida: 2017 2016
Receita Bruta de Serviços 28.428.845 22.411.015
Deduções de vendas
PIS (131.500) –
CONFINS (606.922) –
Regime especial de tributação, incorporações
 imobiliárias - RET (88.971) (224.110)
Instituto de seguridade social - INSS (219.826) (448.220)
Receita líquida 27.381.626 21.738.685
14. Custo dos Serviços Prestados: 2017 2016
Compras de Mercadorias 9.558.157 5.118.688
Serviços Prestados por Terceiros 6.506.005 8.815.173
Fretes e Carretos 291.218 357.046
Locação 1.353.294 873.261
Despesa com pessoal 4.621.418 2.817.977
Total 22.330.092 17.982.144
15. Despesas Administrativas: 2017 2016
Serviços de Terceiros – 2.400
Aluguéis/Condomínio 160.788 29.250
Energia Elétrica 63.379 47.316
Impostos e Taxas Diversas 200.142 31.357
Telefone 18.421 34.669
Viagens e Estadias 19.182 34.409
Assistência Médica 115.503 111.689
Cartório 21.796 10.688
Depreciação 97.484 64.208
Despesas Gerais 1.042.392 572.097
Despesas com cartão de crédito 265.699 175.050
Total 2.004.785 1.113.133
16. Receitas Financeiras: 2017 2016
Descontos obtidos 103.276 62.146
Rendimentos sobre aplicações financeiras 789.855 86.612
Total 893.131 148.758
17. Despesas Financeiras: 2017 2016
Juros e variações monetárias passivas – 20.303
Juros sobre empréstimos 2.185.456 2.406.800
Multas 59.455 34.271
Tarifa bancária 62.209 77.716
Impostos sobre operações financeiras - IOF 34.689 24.632
Total 2.341.809 2.563.723
18. Contingências Fiscais: As declarações de rendimentos e demais en-
cargos resultantes das operações da companhia estão sujeitas a exames
por parte das autoridades fiscais, dentro dos prazos prescricionais.
19. Eventos Subsequentes: Não ocorreram eventos entre a data de encer-
ramento do exercício social e a de divulgação das demonstrações contá-
beis, que tenham, ou possam vir a ter, efeitos relevantes sobre a situação
financeira e o resultado da Companhia.

Rafael Sanchez Brandão - Diretor Comercial - CPF: 298.388.818-56 
Camila Cristiane Domingues - Contadora - CRC 1SP 236672/O-0

Aos Administradores e Acionistas da Rio Alto Participações e Empreendi-
mentos Imobiliários S.A. - Opinião: Examinamos as demonstrações finan-
ceiras da Rio Alto Participações e Empreendimentos Imobiliários S.A. 
(“Companhia”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezem-
bro 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 resumo das 
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações finan-
ceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Rio Alto Participações e 
Empreendimentos Imobiliários S.A. em 31 de dezembro de 2017, o desem-
penho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exer-
cício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emiti-
das pelo Internacional Accounting Standards Board (IASB). Base para Opi-
nião: 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 à Companhia, 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 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que 
acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditor: 
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as 

demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa respon-
sabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar 
se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstra-
ções financeiras 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 este fato. Não temos nada a 
relatar a este respeito. Responsabilidades da Administração pelas de-
monstrações financeiras: A Administração da Rio Alto Participações e 
Empreendimentos Imobiliários S.A. é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as prá-
ticas contábeis no Brasil e com as normas internacionais de relatório finan-
ceiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(IASB), 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 elabora-
ção das demonstrações financeiras individuais, a administração é responsá-
vel pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, di-
vulgando, 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 administração pretenda liquidar 
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
administração da Companhia são aqueles com responsabilidade pela su-
pervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 

financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as de-
monstrações 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 ní-
vel de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre de-
tectam 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 pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria rea-
lizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 

-
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 audito-
ria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o pro-
veniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencio-

-
ditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circuns-
tancias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 

contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respecti-

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 Companhia. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções financeiras individuais 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 mais se manter 

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 ade-

informações financeiras das entidades ou atividades de negócio da Compa-
nhia para expressar uma opinião sobre as demonstrações. Somos respon-
sáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria da Companhia 
e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os 
responsáveis pela administração, a respeito, entre outros aspectos, do al-
cance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles in-
ternos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo (SP), 20 de abril de 2018
ARC & ASSOCIADOS
Auditores Independentes S/S Antônio Ricardo Fernandes da Cunha
CRC-PE-000355/O-2 - “S” - SP Contador - CRC-PE-005508/O-“S” SP

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
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