
INICÍO A COLUNA comentando o corte do nome da Dire-
tora de novelas da Globo, Amora Mautner, dos caracteres de 
abertura e encerramento dos folhetins que ela dirige. Ela não 
gosta de aparecer e por isso pediu para tirar seu nome da tela, 
durante as exibições das novelas que dirige.

AMORA MAUTNER, ilustra a fama de temperamental e 
arrogante que percorre os longos corredores dos Estúdios da 
Globo. Ela agora, vai dirigir a minissérie ‘Assédio’, e depois a 
próxima novela das seis ‘Filhos da Terra’.  Um dos sucessos da 
direção de Amora, foi Avenida Brasil em 2012  que bateu recorde 
de audiência na ocasião.

A GLOBO, através de sua direção, abriu um parâmetro de 
observação a novos autores e lançamentos de novos atores 
dentro de seu elenco. Muito embora Walcyr Carrasco e Glória 
Perez sejam os preferidos pela grande audiência que conseguem 
com suas novelas, essa abertura dará chance a novos valores 
da dramaturgia brasileira.

O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA reclassifi cou a novela Me-
xicana ‘Amanhã é Para Sempre’, em exibição no SBT. O orgão  
considerou  que o conteúdo apresentado pela trama não cor-
responde ao selo ‘Livre Para Todos Os Públicos’. O folhetim foi 
reclassifi cado agora como não recomendado para menores de 
12 anos, a partir do mês que vem.

A ATRIZ CAROLINA FERRAZ, demitida da Globo, está 
acertando detalhes de seu contrato com a Rede Bandeirantes de 
Televisão. Na última segunda-feira ela participou do programa 
‘Superpoderosas’, ao lado de Ana Paula Padrão. O programa 
é levado ao ar as segundas-feiras, às 21h50. Foi criado para 
prestar serviços as mulheres com orientações de especialistas 
na carreira, na saúde e no seu dia a dia.

JOSÉ LUIZ DATENA desmaiou nos Estúdios da Band e 
quebrou duas costelas na última segunda-feira (9).  Encami-
nhado ao hospital, o médico recomendou descanso, mas ele não 
atendeu o pedido e voltou a trabalhar. Datena, se sentiu mal 
quando tomava café com Neto, âncora esportivo de  ‘Os Donos 
Da Bola’. Segundo os médicos ele teve um mal passageiro.

O ATOR DADO DOLABELLA deixou a cadeia após 60 dias, 
por débito de pensão alimentícia ao fi lho. Ele estava detido com 
outros 41 homens, também com probnlema idêntico ao seu. O 
ator está solto provisoriamente, mas se não quitar a dívida um 
novo pedido de prisão será feito.

A RECORD já tem o cronograma de gravações no exterior da 
novela ‘Jesus’,  que tem estreia marcada para agosto. O elenco 
não está totalmente fechado, mas a emissora corre para sanar 
esse problema. Uma boa parte dos atores já foram contratados. 
A Record aposta nessa nova produção.  

FRASE FINAL:  Se o conhecimento pode criar problemas 
não é através da ignorância que podemos solucioná-los.

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

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 
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

A  decisão dos 

controladores 

de efetuarem o 

cancelamento do 

registro de companhia 

aberta junto à Comissão 

de Valores Mobiliários 

é ato de grande 

importância para os 

acionistas minoritários, 

afetando-os sob três 

aspectos fundamentais 

a saber:

a) Perda de liquidez das 
ações, propiciar liquidez às 
ações é uma das principais 
funções do Mercado de Ca-
pitais; o retorno da empresa 
à condição de Sociedade fe-
chada acarretará, de imediato  
sua iliquidez.

b) Referencia de preço, 
outra perda importante é a 
do referencial de preços das 
ações, obtidos pela cotação 
na Bolsa. O cancelamento do 
registro retira do minoritário 
o referencial de preço, colo-
cando-o na situação de titular 
apenas do valor patrimonial 
das ações. Às vezes de duvi-
dosa avaliação.

c) Perda das informações:
O acesso às informações 

da companhia é de suma 
importância para o minori-

tário,  através de relatórios 
da empresa (trimestrais e 
anuais) que está abrigada a 
encaminhar à Bolsa de Valores 
e à CVM.

Outro ponto relevante é 
a perda da publicação de 
Fatos Relevantes, que a 
companhia aberta é obri-
gada a publicar também. O 
cancelamento do registro 
importará na perda dessas 
informações.

Nessas circunstâncias só 
restará ao investidor suas 
ações, caso não desejar con-
tinuar acionista, vendê-las.

Preço justo a ser ofertado 
no cancelamento:

Deverá a empresa adotar de 
forma isolada ou combinada 
pelo menos dois parâmetros:

a) Patrimônio líquido
b) Preço de mercado das 

ações. O que for maior.

Acionistas discordantes do 
preço ofertado, titulares no 
mínimo de dez por cento das 
ações em circulação.

Poderão convocar assem-
bléia especial a fi m de delibe-
rar sobre nova avaliação atra-
vés de informações obtidas 
de analistas de sua confi ança.

(*) - Direito Empresarial
e Mercado de Capitais.

Cancelamento de registro de 
Companhia aberta e direito 
dos acionistas minoritários

Leslie Amendolara (*)

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: LUCAS MACIEL ROSA VITORINO, estado civil solteiro, profi ssão es-
tudante, nascido em Guarulhos - SP (Registrado nesta Serventia), no dia (24/10/2000), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Maciel dos Santos 
Vitorino e de Tamara Rosa Vitorino. A pretendente: SARAH REGINA DE LIMA RE-
BOUÇAS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, 
no dia (21/06/1999), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Ednaldo Santos Rebouças e de Sueli Aparecida de Lima.

O pretendente: RODRIGO REIS DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, 
nascido nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (28/03/1995), residente e domiciliado 
em Guarulhos - SP, fi lho de João Rodrigues da Costa e de Vanderlí Alves dos Reis da 
Costa. A pretendente: KETHELY AMORIM DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi s-
são assistente contábil, nascida em Dourados - MS (2º Ofício), no dia (11/10/1996), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eduardo de Almeida 
Filho e de Regina Bezerra Amorim de Almeida. Obs.: Bem como cópia recebida da 
Unidade de Serviço do 1º Subdistrito do municipio de Guarulhos, nete Estado, onde 
será realizado o casamento.

O pretendente: DIRCEU MARÇAL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (29/09/1980), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Marçal da Silva e de Garibaldina Rodri-
gues da Silva. A pretendente: FABIANA MARCIELE DE SOUZA GUEDES, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (25/01/1988), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dilso Paulo de Souza 
Guedes e de Zuride Doroti Moreira Guedes.

O pretendente: GUSTAVO CARRASCO ALVES, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (22/03/1979), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Mauro Aloisio Alves e de Maria José Carrasco de Oliveira Alves. 
A pretendente: TATIANA TEODORO DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
gerente administrativa, nascida em São Paulo - SP, no dia (20/07/1982), residente e 
domiciliada em Suzano - SP, fi lha de Moises Batista dos Santos e de Elisabete Pereira 
dos Santos. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do município de 
Suzano, neste Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: ALLAN ESPIRITO ROSA, estado civil solteiro, profissão meta-
lúrgico, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (21/02/1986), residente 
e domiciliado em Santo André - SP, filho de Antonio dos Santos Rosa e de Maria 
Aparecida Espirito Rosa. A pretendente: SUELLEN MIEKO YAMADA, estado civil 
solteira, profissão escriturária, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 
(06/06/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Mauro Yoshiaki Yamada e de Zeli Correia da Silva Yamada. Obs.: Bem como cópia 
enviada a Unidade de Serviço do município de Santo André, neste Estado, onde o 
pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: KLEBER SILVA RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão farmacêutico, 
nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (29/10/1981), residente e domiciliado 
nesta Capital - SP, fi lho de Claudomiro José Ribeiro e de Rosemary Silva Ribeiro. A 
pretendente: GABRIELLA VIEIRA DE ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão artesã, 
nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia (26/07/1990), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ivone Vieira de Andrade. Obs.: Bem como 
cópia enviada a Unidade de Serviço, nesta Capital, onde o pretendente é residente e 
domiciliado.

O pretendente: REINALDO CANDIDO DE MOURA, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (09/02/1973), residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Candido Moura e de Ligia 
Emilia de Moura. A pretendente: VANESSA ALVES BONETTI, estado civil solteira, 
profi ssão analista fi nanceiro, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (12/06/1980), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rubens Bonetti e de 
Wanda Alves Bonetti.

O pretendente: WANDER EXILE, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido na 
Republica do Haiti, no dia (21/09/1984), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Gerome Exile e de Marie Fleurina. A pretendente: MARILIA CRISTINA 
SIQUEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar geral, nascida nesta Capital, Cangaíba 
- SP, no dia (29/08/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Ciro Alves Siqueira e de Iara Regina Pereira Siqueira.

O pretendente: WELLINGTON LUIS DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
ofi cial de manutenção, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (12/08/1976), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Amadeu Silvestre dos Santos e 
de Conceição Pedrina Borges dos Santos. A pretendente: JULIANA ISABELLA SOUZA 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Cangaíba - 
SP, no dia (29/02/2000), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Marco Aurelio dos Santos e de Giseli de Souza Alves.

O pretendente: ROBERTO FRANCISCO DA SILVA GOIS, estado civil solteiro, profi ssão aju-
dante geral, nascido em Recife (8º Distrito) - PE, no dia (29/01/1993), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ernesto Francisco Gois e de Dulcilene Maria da Silva. 
A pretendente: KARINA GOMES SOUSA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida 
nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (16/07/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Carlos Antonio de Sousa e de Sandra Maria Gomes Oliveira Sousa.

O pretendente: JUNIOR CESAR, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, nascido na Repu-
blica do Haiti, no dia (13/07/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Tercius Cesar e de Mimose Pierre. A pretendente: ONITA BERNARD, estado civil 
solteira, profi ssão enfermeira, nascida na Republica do Haiti, no dia (15/12/1982), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alisnor Bernard e de Manita Gerleus.

O pretendente: THIAGO GUIMARÃES MOURA, estado civil solteiro, profi ssão consultor 
de T.I., nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (03/01/1985), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nivaldo Fernandes Moura e de 
Maria Aparecida Guimarães Moura. A pretendente: PATRICIA DE MORAES, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de farmácia, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no 
dia (15/04/1983), residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Benedito Alves de 
Moraes e de Maria Aparecida de Moraes. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de 
Serviço desta Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: EVERTON HENRIQUE PESCHIERA, estado civil solteiro, profi ssão autôno-
mo, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (06/06/1988), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Vilson Peschiera e de Hilda Moriya Peschiera. A 
pretendente: TABATA PEREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão autônoma, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (08/08/1988), residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raifran Pereira dos Santos e de Marcia Pereira dos Santos.

O pretendente: LUCIANO LIMA DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão churras-
queiro, nascido em Belo Horizonte - MG, no dia (13/04/1979), residente e domiciliado 
em Belo Horizonte - MG, fi lho de Maria José Lima de Souza. A pretendente: ADRIANA 
DOS SANTOS LIMA, estado civil solteira, profi ssão cuidadora de idosos, nascida em 
Junqueiro - AL (São Sebastião), no dia (06/05/1988), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Andre de Lima e de Dilma dos Santos Lima. 
Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço do município de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: GILMAR DOS SANTOS PAIXÃO, estado civil solteiro, profi ssão es-
toquista, nascido em Boninal - BA, no dia (22/04/1990), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Olegario da Paixão e de Esmeraldina Lucia 
dos Santos Paixão. A pretendente: DENISE DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão cuidadora de idoso, nascida em Seabra - BA (Registrada em Boninal), no dia 
(17/03/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Juvenal 
Januário da Silva e de Maria dos Santos Silva.

O pretendente: GABRIEL DOS SANTOS FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão 
videomaker, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (18/05/1993), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Fernandes e de Maria 
Lourdes Ferreira dos Santos Fernandes. A pretendente: THAIS DE SOUZA SIRINO, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, 
no dia (22/12/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Flavio Augusto Sirino e de Raquel Aparecida Ramalho de Souza.

O pretendente: EDILSON DE BRITO BOTELHO, estado civil solteiro, profi ssão sub-
chefe de cozinha, nascido nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia (09/11/1977), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ervani Joaquim Botelho e de 
Eurides Neves de Brito. A pretendente: MARIA DAS DORES VELÔSO DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Bom Jardim (Bizarra) - PE, no 
dia (19/03/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Joaquim José da Silva e de Maria de Lourdes Velôso da Silva.

O pretendente: EVANDRO FIDELIS TIAGO SBRAGIA, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista escolar, nascido em Jaú - SP, no dia (06/12/1990), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Tiago Sbragia e de Valeria Fidelis 
Sbragia. A pretendente: SABRINA FILOSI DO NASCIMENTO, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de telemarketing, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(04/03/2000), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Celio 
Clemente do Nascimento e de Ana Lucia Filosi.

Diretoria: Eli Kattan - Diretor, Maurício Vidal da Silva - Contador  - CRC-1SP172841/O-8

Zakat Participações S/A
CNPJ: 09.550.116/0001-79

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2017 e 31 de Dezembro de 2016 - Em Reais

Demonstrações de Resultado 31/12/2017 31/12/2016
Receita Bruta/(+) Dividendos recebidos 358.730,02 368.201,65
(=) Receita Líquida 358.730,02 368.201,65
(-) Despesas Administrativas (2.605,10) (2.225,65)
(-) Despesas Tributárias (188,72) (208,41)
(=) Lucro Operacional 355.936,20 365.767,59
(=) Lucro Contábil
 Líquido antes CSSL/ IRPJ 355.936,20 365.767,59
(=) Lucro/Resultado do Exercício 355.936,20 365.767,59

Balanços Patrimoniais 31/12/2017 31/12/2016

Ativo 2.892.335,25 2.872.420,01

Ativo Circulante 21.712,25 1.797,01

Banco Conta Movimento 20.384,60 469,36

Impostos a Recuperar 1.327,65 1.327,65

Ativo Permanente 2.870.623,00 2.870.623,00

Investimentos 2.870.623,00 2.870.623,00

Balanços Patrimoniais 31/12/2017 31/12/2016
Passivo 2.892.335,25 2.872.420,01
Passivo Circulante 2.622,82 13.695,00
Obrigações 2.622,82 13.695,00
Patrimônio Líquido 2.889.712,43 2.858.725,01
Capital Social 2.871.623,00 2.871.623,00
Capital Social a Integralizar (1.000,00) (1.000,00)
Reserva Legal 17.201,91 -
Lucros (Prejuízos) Acumulados 1.887,52 (11.897,99)

A Íntegra das Demonstrações Financeiras
estão à disposição dos acionistas na sede social.

Agropecuária Agrovalente S.A.
CNPJ/MF nº 17.776.218/0001-35

Convocação
São convocados os Srs. Acionistas à se reunirem em AGOE, no dia 15/05/2018, às 16h, na sede social na Estrada de Lençóis Paulista 
à Avaré, s/n, Lençóis Paulista-SP, para discussão e deliberação sobre a seguinte ordem do dia: No âmbito da AGO: i) Aprovação das 
demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2017; ii) Eleição da diretoria. No âmbito da AGE: i) Alteração do Estatuto 
Social. Encontram-se à disposição dos Srs. acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o artigo133 da Lei 6.404/76. 
Lençóis Paulista-SP., 14/04/2018. A diretoria.  (14, 17 e 18/04/2018)

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

Convocação
São convocados os Srs. Acionistas à se reunirem em AGOE, no dia 15/05/2018, às 10h, na sede social na Estrada de Lençóis Paulista 
à Avaré, S/N, Lençóis Paulista-SP, para discussão e deliberação sobre a seguinte ordem do dia: No âmbito da AGO: i) Aprovação das 
demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2017; ii) Eleição da diretoria. No âmbito da AGE: i) Alteração do Estatuto 
Social. Encontram-se à disposição dos Srs. acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o artigo133 da Lei 6.404/76. 
Lençóis Paulista-SP., 14/04/2018. A diretoria.  (14, 17 e 18/04/2018)

Cooperguará - Cooperativa de Produção
de Materiais Recicláveis de São Paulo

Edital de Convocação
O Presidente da entidade Cooperguará - Cooperativa de Produção de Materiais
Recicláveis de São Paulo, convoca os senhores associados para reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 18 de maio de 2011 em primeira
chamada as 17:00 horas e em segunda chamada as 18:00 horas na sede da entidade
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Recomposição dos Componentes do
Conselho Administrativo; 2. Outros Assuntos de Interesse da Cooperativa; 3. Admissão
de Novos Cooperados; São Paulo, 18 de Outubro de 2011

Ginaldo Otávio da Silva - Vice-Presidente

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

Convocação
São convocados os Srs. Acionistas à se reunirem em AGOE, no dia 15/05/2018, às 14h, na sede social na Estrada de 
Lençóis Paulista à Avaré, S/N, Lençóis Paulista-SP, para discussão e deliberação sobre a seguinte ordem do dia: No âmbito 
da AGO: i) Aprovação das demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2017; ii)) Eleição da diretoria. No âmbito 
da AGE: i) Alteração do Estatuto Social. Encontram-se à disposição dos Srs. acionistas, na sede social, os documentos a 
que se refere o art.133 da Lei 6.404/76. Lençóis Paulista-SP., 14/04/2018. A diretoria. (14, 17 e 18/04/2018)

MARTHOM S.A. - CNPJ/MF nº 01.189.842/0001-04
Relatório da Administração

A Administração da Marthom S.A., cumprindo às disposições legais e estatutárias, submete à apreciação da Assembléia Geral Ordinária, o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração 
das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do Fluxo de Caixa, referente ao exercício findo em 31/12/2017.São Paulo, Abril de 2018.

Ativo    2017    2016
Circulante 5.017 5.939
Disponível (Caixa / Bancos) 8 13
Aplicações Financeiras 4.489 5.469
Impostos e Contribuições a Recuperar 516 455
Adiantamentos 5 2
Não Circulante 1.902 1.802
Realizável a Longo Prazo – 10
Partes Relacionadas / Inter Cias / Mútuo – 10
Investimentos 1.437 1.328
Participações Societárias 1.355 1.245
Incentivos Fiscais 82 82
Imobilizado 465 465
Custo Histórico 467 467
(-) Depreciações       (3)        (3)
Total do Ativo 6.919 7.741

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
    Lucros/
 Capital Reserva Reserva Prejuízo
Mutações  Social de Capital     Legal Acum.  Total
Saldos 31/12/2015: 2.681 82 1.689 1.163 5.616
Lucro (Prejuízo)
 Líquido do Exercício – – – (457) (457)
Dividendos – – – (729) (729)
Saldos 31/12/2016: 2.681 82 1.689 (23) 4.430
Lucro (Prejuízo)
 Líquido do Exercício           –                –             –                684    684
Saldos 31/12/2017:    2.681              82      1.689                662  5.114

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto    2017    2016
A - Atividades Operacionais
Lucro Líquido Ajustado:  1.112   (232)
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício  684   (457)
Resultado de Equivalência Patrimonial  428   224
(Acréscimo) / Decréscimo do Ativo:  (53)  (104)
Tributos a compensar  (61)  (114)
Adiantamentos  (2)  20
Partes relacionadas / Inter Cias / Mútuo  10   (10)
Acréscimo / (Decréscimo) do Passivo:  (1.507)  2.658
Salários e encargos  1  –
Tributos a recolher  (1)  (3)
Dividendos a pagar / JCP  (729)  342
Partes relacionadas / Inter Cias / Mútuo  (778)  2.319
B - Atividades de Investimento  (537)  (27)
Investimentos - Participação Societária  (537)  (127)
(Aquisições) / vendas de imobilizado        –     100
C - Atividades de Financiamento –  (729)
Divid. propostos e pagos e juros s/capital próprio        –    (729)
D - Total dos Efeitos no Caixa (A+B+C)   (985)   1.565
Saldo inicial do caixa  5.482  3.917
Saldo final do caixa  4.496   5.482
Variação no caixa    (985)   1.565

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2016 - (Em R$ mil)
Passivo    2017    2016
Circulante 1.805 3.312
Salários e Encargos Sociais 2 1
Impostos e Contribuições 1 3
Provisão para I.R.P.J./CSL 1 –
Partes Relacionadas/Inter Cias / Mútuo 1.800 2.579
Dividendos a Pagar – 729
Patrimônio Líquido 5.114 4.430
Capital Social 2.681 2.681
Reservas de Capital 82 82
Reservas Legal 1.667 1.667
Lucro (Prejuízos) Acumulados    684         –
Total do Passivo 6.919 7.741

Demonstração do Resultado    2017   2016
Rendimentos de Aplicações Financeiras 565 561
Resultado de Equivalência Patrimonial 428 224
Receita Operacional Bruta 992 785
Receita Operacional Líquida 992 785
Lucro Bruto 992 785
Despesas Operacionais:  (235) (216)
Despesas Gerais Administrativas (192) (216)
Despesas Tributárias (43) –
Resultado das Operações (EBIT) 757 569
Efeitos Financeiros:  (21) (987)
Despesas Financeiras (21) (987)
Lucro (Prejuízo) Operacional 737 (417)
Lucro (Prejuízo) Antes IRPJ / CSSL 737 (417)
Provisão para Contribuição Social (20) –
Provisão para Imposto de Renda  (33)       –
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 684 (417)

Notas Explicativas as Demonstrações Financeiras - (Em R$ mil)
1. Contexto  Operacional - A companhia iniciou suas atividades em fevereiro 
de 1.996, tendo como objeto social a administração de bens móveis ou imóveis 
de sua propriedade, podendo ainda comprar, vender e negociar quaisquer 
bens, inclusive títulos de sua propriedade e a participação no capital de outras 
sociedades, seja como quotista ou acionista. 2. Apresentação das Demons-
trações Financeiras - As Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 
31/12/2017 e 2016 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil, as quais incluem os pronunciamentos técnicos, interpretações 
técnicas e orientações técnicas emitidas pelo - CPC e estão apresentadas em 
conformidade com a Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76 alterada 
pelas Leis nº 10.303/01, 11.638/07 e 11.941/09). 3. Sumário das Práticas 
Contábeis - As Demonstrações Financeiras foram elaboradas, consideran-
do-se as principais práticas contábeis adotadas: a) Ativo Circulante e Não 
Circulante/Realizável a Longo Prazo - estão demonstrados ao valor de custo 
ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos proporcionais, 
as variações monetárias ou cambiais, auferidas até a data de encerramento do 
exercício social. b) Passivo Circulante e Não Circulante - estão demonstrados 
pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 

correspondentes encargos, variações monetárias ou cambiais, incorridas até 
a data de encerramento do exercício social. c) Apuração do Resultado - As 
receitas e despesas são apropriadas ao resultado do exercício, de acordo com 
o regime de competência. d) IRPJ e CSLL - A empresa adota o regime tributário 
de lucro real para apuração do imposto de renda e da contribuição social, que 
são calculados com base nas receitas auferidas e apurados de acordo com 
a legislação em vigor. 4 - Aplicações Financeiras - Referem-se a recursos 
aplicados em operações de Renda Fixa e Fundos DI junto a instituições fi-
nanceiras. Estão registrados pelo valor principal, acrescidos de rendimentos 
auferidos até a data. Sobre tais rendimentos incidirão IRRF  quando do resgate, 
às alíquotas regressivas de 22,5% a 15%, de acordo com o prazo de aplicação, 
sendo esses impostos compensáveis/recuperáveis. 5. Investimentos em Con-
troladas e Coligadas - Os Investimentos relevantes em sociedades controla-
das e coligadas em 31/12/2017 foram avaliados pelo método da equivalência 
patrimonial, compreendendo as seguintes empresas:  
                   2017                      Maracaju STA CPMJ
 Unidade           (*) Cecilia (**)        (***)
Capital Social R$ mil 2.332 3.800 420
Patrimônio Líquido R$ mil 2.719 3.871 333
Lucro (Prejuízo) Líquido R$ mil 1.641 59 (33)
Participação em Ações/Quotas Nº 1 1.459.305 105.000
Percentagem de Participação % 25,00 38,40 25,00
                   2016                        Maracaju Cecilia CPMJ 
 Unidade           (*)             (**)        (***)
Capital Social R$ mil 2.332 3.800 420
Patrimônio Líquido R$ mil 2.351 3.805 365
Lucro (Prejuízo) Líquido R$ mil 291 (4) (9)
Participação em Ações/Quotas Nº 1 1.459.305 105.000
Percentagem de Participação % 25,00 38,40 25,00
(*) Maracaju Adm. de Bens Ltda; (**) Santa Cecilia Adm. de Bens Ltda; (***) 
CMPJ Adm.de Bens Ltda. 6. Partes Relacionadas / Mútuos - Os mútuos a 
pagar referem-se a contratos de empréstimos tomados de acionistas, sobre 
os quais não incidem encargos financeiros. 7. Capital Social - O capital social 
de R$ 2.680.767,00, totalmente subscrito e integralizado, é representado por 

1.212 ações, sendo 1.200 ações ordinárias nominativas e 12 ações preferen-
ciais nominativas, todas sem valor nominal, pertencentes a pessoas físicas 
residentes no país. 

 Diretoria: Maria I. P. Whately - CPF: 151.814.438-18 - Diretora
Inter Control Assessoria Contábil - CRC 2SP 024.560/O-2

Andréia C. M. Baroni - CRC - CT 1SP 248.360/O-5

Foram exportadas 79.932 
toneladas (3.464.239 de 
sacas) do produto, tendo 

como destino 106 países. Com 
esse desempenho, o Brasil per-
deu o que havia conquistado nos 
dois anos anteriores, voltando a 
idêntico volume exportado em 
2014.

O desempenho menor em 
2017, segundo a Associação 
Brasileira da Indústria de Café 

Café solúvel: indústrias buscam 
recuperar exportações em 2018
As exportações de café solúvel em 2017 diminuíram 9.468 toneladas, equivalentes a 410.366 sacas de 
60 kg, uma perda de 11% em relação a 2016 e 2% na comparação com 2015

Solúvel (Abics), foi fruto da 
crise de abastecimento de café 
conilon, ocorrida entre agosto de 
2016 e abril de 2017, em conse-
quência da seca no maior Estado 
produtor de robusta do País, o 
Espirito Santo. Como as vendas 
externas das indústrias de solúvel 
acontecem com antecedência de 
6 a 12 meses, a falta de matéria 
prima naquele período, associada 
à insegurança quanto à safra fu-

tura e aos preços internos muito 
acima do mercado internacional, 
impactou diretamente na perda 
de contratos de fornecimentos, 
cujo resultado se concretizou 
em 2017.

A receita obtida com as ex-
portações no ano passado foi 
6% superior em relação a 2016 
e 10% frente a 2015, mas não 
signifi cou maior rentabilidade às 
indústrias. Os preços internacio-

nais do solúvel foram maiores, 
mas o valor do conilon brasileiro 
foi muito superior ao dos países 
produtores concorrentes, o que 
difi cultou os negócios e as vendas 
foram realizadas com valores 
abaixo do mercado internacio-
nal, exatamente pelo fato de as 
indústrias tentarem evitar perdas 
de clientes tradicionais de longo 
relacionamento com o Brasil.

Dos vinte maiores destinos 
do café solúvel nacional, que 
representaram 80% da receita 
total de 2017, houve diminui-
ção no volume exportado para 
13 deles. Apesar dos esforços 
brasileiros para a manutenção 
de clientes, houve perda de 
contratos de fornecimento para 
indústrias concorrentes da Ásia, 
que reduziram as exportações 
do Brasil para países asiáticos 
como:  Cingapura (-44%); Ma-
lásia (-39%); e  Coreia do Sul 
(-16%). A penetração das indús-
trias asiáticas também reduziu 
as exportações brasileiras de 
café solúvel para outras nações, 
como Ucrânia (-59%), Alemanha 
(-25%), Sérvia (-17%), Turquia 
(-13%) e Arábia Saudita (-11%).

O Vietnã, com sua agressiva 
estratégia comercial de conquista 
de novos mercados para seu café 
solúvel, foi o destaque de cresci-
mento em volume, com evolução 
de 1.870% em relação a 2016. Im-
portando do Brasil, os vietnamitas 
impõem tarifa de importação de 
30% como imposto para a entra-
da do produto em seu país, no 
entanto, como irão reexportá-lo, 
aplicam o regime de “drawback”, 
o que dá isenção de impostos de 
importação, uma vez que o produto 
brasileiro será “blendado” ou em-
balado para ser exportado a outros 
mercados internacionais. Além do 
Vietnã, os destaques de aumento 
das exportações foram Reino 
Unido (+25%), Polônia (+13%) e 
Indonésia (+13%) (ABICS).
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