
Você já recebeu uma 

ligação no seu telefone 

fi xo ou no celular com 

a gravação de algum 

artista ou personalidade 

tentando lhe vender 

algum tipo de produto 

ou serviço? 

Provavelmente, quase 
todos já receberam 
algumas dessas cha-

madas.
Essas ligações, especial-

mente com celebridades, 
são exemplos do chamado 
telemarketing ativo, ou 
seja, quando um fornece-
dor liga para o cliente ou 
possível consumidor para 
lhe oferecer produtos ou 
serviços, estratégia que tem 
sido cada vez mais utilizada 
por muitas empresas para 
aumentarem suas vendas.

O problema é a grande 
quantidade dessas ligações, 
muitas vezes em horários 
inoportunos, perturbando 
o descanso das pessoas que 
são alvo do negócio. Dez, 
quinze, trinta vezes por 
dia, seja durante o horário 
comercial, à noite, na ma-
drugada ou em pleno fi nal 
de semana... não há limites 
para a irritante insistência 
de tais empresas, o que faz 
a ação de marketing tornar-
-se abusiva.

Porém, esse telemarke-
ting ativo está prestes a ter 
que obedecer regras de ho-
rário e de comportamento 
para não ser considerado 
abusivo e, assim, não gerar 
multas para quem o pratica, 
calculadas de acordo com a 
gravidade da infração, a van-
tagem auferida e a condição 
econômica do fornecedor. É 
o que estabelece o projeto  
apresentado pelo senador 

Roberto Muniz (PP-BA).
Entre suas regras, o proje-

to limita a três ligações para 
o mesmo consumidor no 
mesmo dia e estabelece seus 
horários – entre 10h e 21h, 
de segunda a sexta-feira, e 
entre 10h e 13h, aos sába-
dos –, bem como proíbe a 
realização de telemarketing 
ativo com o uso de números 
telefônicos que não possam 
receber chamadas de retor-
no e a repetição de oferta já 
recusada pelo consumidor.

Caso seja aprovado, o 
projeto acrescentará o 
artigo 41-A ao Código de 
Defesa do Consumidor, o 
que, além de vir em muito 
boa hora (basta conferir, 
por exemplo, o vertiginoso 
crescimento do número das 
reclamações de pessoas 
irritadas com tais ligações 
no site Reclame Aqui ou 
no Procon-SP), certamente 
trará mais segurança jurídi-
ca para os consumidores e 
até mesmo para as próprias 
empresas que praticam o 
telemarketing ativo.

Para os consumidores, 
porque poderão exigir des-
sas empresas perante suas 
centrais de atendimento 
ou mesmo em sede ad-
ministrativa ou judicial o 
respeito aos seus direitos, 
que estarão clara e legal-
mente previstos. E, para 
as empresas, porque terão 
definidos os parâmetros 
legais que devem observar 
para evitarem sanções e, as-
sim, poderão redefi nir mais 
adequadamente a forma de 
utilização do telemarketing 
ativo, bem como controlar 
melhor o resultado dessa 
estratégia de vendas.

 
(*) - É advogado, mestre e doutor em 
Direito Processual Civil, sócio do es-
critório Meirelles Milaré Advogados.

Conseguiremos o esperado
 fi m do telemarketing abusivo?

Gustavo Milaré (*)
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(Valores em milhares de reais - R$) Reservas de capital Reserva lucros
  Correção      Outros
 Capital monetária Incentivos  Outras Retenção Lucros resultados
 social do capital fi scais Legal reservas de lucros acumulados abrangentes Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015 79.455 1 22 6.726 607 15.797 - (42.531) 60.077
Distribuição de dividendos - - - - - (5.157) - - (5.157)
Reversão da provisão para perda sobre hedge
  de fl uxo de caixa de 2015 - - - - - - - 66.911 66.911
Provisão para perda sobre hedge de fl uxo de caixa - - - - - - - 28.923 28.923
Reversão de IRPJ e CSLL diferido ativo sobre a
  provisão para perda sobre hedge de fl uxo de
    caixa de 2015 - - - - - - - (22.929) (22.929)
IRPJ e CSLL diferido ativo sobre a provisão
  para perda sobre hedge de fl uxo de caixa - - - - - - - (9.834) (9.834)
Diferenças cambiais sobre conversão de
  operações estrangeiras - - - - - - - (289) (289)
Juros sobre capital próprio proposto - - - - - - (6.936) - (6.936)
Lucro líquido do exercício - - - - - - 19.023 - 19.023
Reserva legal - - - 604 - - (604) - -
Reserva para retenção de lucros - - - - - 11.483 (11.483) - -
Saldos em 31 de dezembro de 2016 79.455 1 22 7.330 607 22.123 - 20.251 129.789
Distribuição de dividendos - - - - - (11.481) - - (11.481)
Reversão da provisão para perda sobre hedge
  de fl uxo de caixa de 2016 - - - - - - - (28.923) (28.923)
Provisão para perda sobre hedge de fl uxo de caixa - - - - - - - - -
Reversão de IRPJ e CSLL diferido ativo sobre a
  provisão para perda sobre hedge de fl uxo
  de caixa de 2016 - - - - - - - 9.834 9.834
IRPJ e CSLL diferido ativo sobre a provisão
  para perda sobre hedge de fl uxo de caixa - - - - - - - - -
Diferenças cambiais sobre conversão
  de operações estrangeiras - - - - - - - (22) (22)
Juros sobre capital próprio proposto - - - - - - (4.863) - (4.863)
Lucro líquido do exercício - - - - - - 10.728 - 10.728
Reserva legal - - - 293 - - (293) - -
Reserva para retenção de lucros - - - - - 5.572 (5.572) - -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 79.455 1 22 7.623 607 16.214 - 1.140 105.062
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CNPJ/MF n° 60.884.756/0001-72

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Diretoria da MARUBENI BRASIL S/A, tem a satisfação de apresentar o Relatório das Atividades da Sociedade, acompanhado do Balanço Patrimonial, 
do Demonstrativo do Resultado, Demonstração dos Fluxos de Caixa e das Mutações Patrimoniais, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017. São Paulo, 18 de abril de 2018.
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Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores em milhares de reais - R$) Demonstrações do Resultado para os Exercícios fi ndos
em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Valores em milhares de reais - R$, exceto o lucro por ação)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016
(Valores em milhares de reais - R$)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

Notas explicativas às demonstrações fi nanceiras 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstrações dos Resultados abrangentes fi ndo
em 31 de dezembro de 2017 e 2016

1. Contexto operacional: A Companhia tem como objetivo a exploração 
do comércio em geral, importação, exportação, representação comercial 
e participação em outras sociedades. 2. Políticas contábeis: As 
demonstrações fi nanceiras da Companhia para o exercício fi ndo em 
31 de dezembro de 2017 foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil que compreendem: a legislação societária 
brasileira e os Pronunciamentos, interpretações e Orientações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. As demonstrações 
fi nanceiras da Companhia foram elaboradas de acordo com diversas 
bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas 
contábeis envolvidas na preparação das demonstrações fi nanceiras foram 
baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da 
administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas 
demonstrações fi nanceiras. Itens signifi cativos sujeitos a essas estimativas 
e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de 
sua recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos fi nanceiros pelo 
valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, assim como da análise 
dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para 
contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas 
poderá resultar em valores signifi cativamente divergentes dos registrados 
nas demonstrações fi nanceiras devido ao tratamento probabilístico 
inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas 
e premissa periodicamente, em prazo não superior a um ano. A Companhia 
adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) que estavam em 
vigor em 31 de dezembro de 2017. As demonstrações fi nanceiras foram 
preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto pela 
valorização de certos ativos e passivos como instrumentos fi nanceiros, 
os quais são mensurados pelo valor justo. 3. Sumário das principais 
práticas contábeis: a) Apuração do resultado: O resultado das operações 
é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de 
exercício. As receitas de vendas estão sendo apresentadas brutas, ou 
seja, incluem os impostos incidentes sobre as mesmas, os quais estão 
apresentados como contas redutoras das receitas. As receitas e despesas 
de juros são reconhecidas pelo método da taxa efetiva de juros na rubrica 
de receitas ou despesas fi nanceiras. b) Moeda funcional e de apresentação 
das demonstrações fi nanceiras: A moeda funcional da Companhia é o 
Real. Para a controlada localizada no exterior, a Administração concluiu 
que por possuírem independência administrativa, fi nanceira e operacional, 
portanto sendo uma subsidiária, os seus ativos e passivos são convertidos 
para Reais pela taxa de câmbio das datas de fechamento dos balanços 
e os resultados apurados pelas taxas médias mensais dos períodos. Tal 
controlada é avaliada pelo método de equivalência patrimonial, cujos 
resultados anuais são reconhecidos na proporção da participação da 
Companhia pelo método de equivalência patrimonial. As atualizações da 
conta de investimentos decorrente de variação cambial são registradas 
em conta de outros resultados abrangentes, no patrimônio líquido. c) 
Transações denominadas em moeda estrangeira: Os ativos e passivos 
monetários denominados em moeda estrangeira, são convertidos para 
a moeda funcional (Real) usando-se a taxa de câmbio vigente na data 
dos respectivos balanços patrimoniais. Os ganhos e perdas resultantes 
da atualização desses ativos e passivos verifi cados entre a taxa de 

Ativo 2017 2016
Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 91.517 118.853
  Contas a receber 2.848 8
  Contas a receber - partes relacionadas 7.011 748
  Estoques 3.820 4.488
  Impostos a recuperar 10.360 6.416
  Despesas antecipadas 702 57
  Outros ativos fi nanceiros - 23.771
  Outros créditos 147 4.304
Total do ativo circulante 116.405 158.645
Não circulante
  Depósitos judiciais 1.377 587
  Imposto de renda e contribuição social diferido 8.545 -
  Investimentos 14.497 14.335
  Imobilizado 1.619 1.312
  Intangível 53 60
Total do ativo não circulante 26.091 16.294

Total do ativo 142.496 174.939

Passivo 2017 2016
Circulante
  Fornecedores 5.568 335
  Empréstimos a pagar - 13.335
  Impostos e contribuições a recolher 320 619
  Salários e encargos a pagar 1.111 738
  Juros sobre capital próprio 4.255 6.071
  Outras contas a pagar 1.057 401
Total do passivo circulante 12.311 21.499
Não circulante
  Imposto de renda e contribuição social diferido - 11
  Provisão para demandas judiciais 25.123 23.640
Total do passivo não circulante 25.123 23.651
Patrimônio líquido
  Capital social 79.455 79.455
  Reservas de capital 23 23
  Reservas de lucros 24.445 30.061
  Outros resultados abrangentes 1.139 20.250
Total do patrimônio líquido 105.062 129.789
Total do passivo 142.496 174.939

 2017 2016
Receita operacional líquida 435.626 469.906
  Custo dos produtos vendidos (435.203) (441.518)
Lucro bruto 423 28.388
Receitas (despesas) operacionais:
  Despesas com vendas (294) (426)
  Despesas gerais e administrativas (11.521) (13.171)
  Despesas com pessoal (15.472) (15.515)
  Participação em sociedades controladas 184 257
  Outras receitas (despesas) operacionais líquidas (12) 9
Lucro antes do resultado fi nanceiro (26.692) (458)
  Despesas fi nanceiras (10.658) (77.566)
  Receitas fi nanceiras 51.114 103.266
Lucro antes do IR e da contribuição social 13.764 25.242
Imposto de renda e contribuição social
  Corrente (1.758) (12.161)
  Diferido (1.278) 5.942
 (3.036) (6.219)
Lucro líquido do exercício 10.728 19.023
Lucro por ação - em reais 0,135 0,239

 2017 2016
Lucro do exercício 10.728 19.023
Diferenças cambiais sobre conversão
  de operações estrangeiras (22) (289)
 10.706 18.734
Provisão para perda sobre hedge de fl uxo de caixa (28.923) 95.835
Efeito de imposto de renda 9.834 (32.763)
Total dos resultados abrangentes (8.383) 81.806

 2017 2016
Fluxo de caixa de atividades operacionais
  Lucro líquido do exercício 10.728 19.023
  Depreciação e amortização 461 466
  Equivalência patrimonial (162) (257)
  Provisões para contingências 1.483 2.556
  Provisão para obsolescência nos estoques (88) (120)
  Hedge accounting (19.089) 128.598
  Diferido do Hedge (9.834) (32.764)
  Imposto de renda e contribuição social corrente 1.757 12.161
  Imposto de renda e contribuição social diferido 1.278 (5.942)
 (13.466) 123.721
Diferenças cambiais sobre conversão de
  operações estrangeiras (22) 289
Ajustes de capital de giro:
  (Aumento) redução em ativos
  Contas a receber (2.839) (2)
  Contas a receber - partes relacionadas (6.263) 16.399
  Impostos a recuperar (819) 2.074
  Estoques 756 (4.233)
  Outros ativos fi nanceiros 23.771 (23.416)
  Demais ativos 2.722 (3.907)
  Aumento (redução) em passivos
  Fornecedores 5.233 (1.804)
  Impostos e contribuições a recolher (300) (257)
  Salários e encargos a pagar 374 91
  Outros ativos fi nanceiros - (42.438)
  Outras contas a pagar 656 (197)
Caixa proveniente das atividades operacionais 9.803 66.320
  Imposto de renda e contribuição social pago (4.883) (18.577)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 4.920 47.743
Atividades de investimento
  Resultado de venda de imobilizado 8 6
  Adições ao ativo imobilizado e intangível (769) (619)
Caixa líquido utilizado nas atividades
  de investimentos (761) (613)
Atividade de fi nanciamento
  Empréstimos a pagar (13.335) (164.273)
  Imposto de renda retido na fonte sobre
    juros sobre capital próprio (608) (867)
  Dividendos pagos (11.481) -
  Juros sobre capital próprio pagos (6.071) (11.226)
Caixa líquido gerado (utilizado) nas
  atividades de fi nanciamento (31.495) (176.366)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa (27.336) (129.236)
Caixa e equivalentes de caixa
  Saldo inicial 118.853 248.089
  Saldo fi nal 91.517 118.853
Aumento do caixa e equivalentes de caixa (27.336) (129.236)

câmbio vigente na data da transação e os encerramentos dos exercícios 
são reconhecidos como receitas ou despesas fi nanceiras no resultado. 
d) Investimentos fi nanceiros: Os instrumentos fi nanceiros somente 
são reconhecidos a partir da data em que a Companhia se torna parte 
das disposições contratuais dos instrumentos fi nanceiros. Quando 
reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido dos 
custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou 
emissão. e) Caixas e equivalentes de caixa: Estão representadas por caixa, 
saldos positivos em conta movimento, aplicações fi nanceiras resgatáveis 
no prazo de 90 dias das datas dos balanços e com risco insignifi cante 
de mudança de seu valor de mercado. As aplicações fi nanceiras são 
demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos apurados até a data 
do balanço, não excedendo o valor de realização. f) Contas a receber 
de clientes: Estão apresentadas a valores de realização, sendo que as 
contas a receber de clientes no mercado externo estão atualizadas 
com base nas taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações 
fi nanceiras. Foi constituída provisão em montante considerado sufi ciente 
pela Administração para os créditos cuja recuperação é considerada 
duvidosa. g) Estoques: Estão demonstrados ao custo médio de aquisição, 
que não excede o valor de realização. As provisões para estoques são 
constituídas quando consideradas necessárias pela Administração e 
são periodicamente revisadas e avaliadas quanto à sua sufi ciência. h) 
Investimentos: O investimento em controlada (na qual a Companhia possui 
infl uência signifi cativa) é avaliado pelo método de equivalência patrimonial. 
i) Imobilizado: O ativo imobilizado é registrado ao custo de aquisição. A 
depreciação é calculada pelo método linear e leva em consideração o 
tempo de vida útil estimada dos bens. j) Outros ativos e passivos: Os ativos 
e passivos são classifi cados como circulantes quando se estima que sua 
realização ou liquidação ocorrerá nos próximos 12 meses, caso contrário, 
são demonstrados como não circulantes. k) Tributação: As receitas de 
vendas e serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, 
pelas seguintes alíquotas básicas:
 Impostos e contribuições Alíquotas
PIS 1,65%
Cofi ns 7,60%
ISS 5,00%
Esses encargos são apresentados como deduções de vendas e 
serviços na demonstração do resultado. Os créditos decorrentes da não 
cumulatividade do PIS/COFINS são apresentados dedutivamente do 
custo dos produtos vendidos na demonstração do resultado. l) Imposto de 
renda e contribuição social corrente e diferidos: A tributação sobre o lucro 
compreende o imposto de renda e a contribuição social. O imposto de 
renda é computado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido 
do adicional de 10% para os lucros que excederem R$240 no período de 
12 meses, enquanto que a contribuição social é computada pela alíquota 
de 9% sobre o lucro tributável, reconhecidos pelo regime de competência; 
portanto, as inclusões ao lucro contábil de despesas, temporariamente não 
dedutíveis, ou exclusões de receitas, temporariamente não tributáveis, para 
apuração do lucro tributável corrente geram créditos tributários diferidos. 
As antecipações ou valores passíveis de compensação são demonstrados 
no ativo circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua 
realização. m) Estimativas contábeis: São utilizadas para a mensuração e 

reconhecimento de certos ativos e passivos das demonstrações fi nanceiras 
da Companhia. A determinação dessas estimativas levou em consideração 
experiências de eventos passados e correntes, pressupostos relativos a 
eventos futuros, e outros fatores objetivos e subjetivos. n) Demonstração 
do fl uxo de caixa: As demonstrações dos fl uxos de caixa foram preparadas 
e estão apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil CPC 
03. o) Instrumentos fi nanceiros derivativos e contabilidade de hedge: A 
Companhia utiliza instrumentos fi nanceiros, como contratos a termo de 
moeda (NDF) e trava de câmbio de adiantamentos sobre contratos de 
câmbio. Quaisquer ganhos ou perdas resultantes de mudanças no valor 
justo de derivativos durante o exercício são lançados diretamente na 
demonstração de resultado, com exceção da parcela efi caz dos hedges 
de fl uxo de caixa, que é reconhecida diretamente no patrimônio líquido 
em outros resultados abrangentes, e, posteriormente reclassifi cada para o 
resultado quando o item de hedge afetar o resultado. 4) Capital Social: O 
capital social é representado por 79.454.740 ações ordinárias nominativas, 
assim distribuídas:
 Quantidade de ações R$ %
Marubeni Corporation - Japão 79.439.429 79.440 99,98
Tadaaki Kurakake 15.311 15 0,02
 79.454.740 79.455 100,00
5. Cobertura de Seguros: A Companhia mantém cobertura de seguros 
para riscos operacionais e outros para resguardar seus ativos. O valor 
dos seguros contratados em 31 de dezembro de 2017 é considerado 
sufi ciente, segundo a opinião de assessores especialistas em seguros, 
para cobrir eventuais perdas. 6. Parecer dos Auditores Independentes: 
A companhia é auditada pela Ernst & Young Auditores Independentes, e 
o Parecer dos Auditores “sem ressalvas” encontra-se à disposição dos 
acionistas e demais interessados na Sede da Companhia.
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Demonstrações Financeiras - Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2017 (Expresso em Milhares de Reais)
Balanço Patrimonial encerrado em Dezembro de 2017  (Expresso em Milhares de Reais)

Ativo  31/12/17 31/12/16
Circulante 201.946  183.058
Caixas e Bancos 39.125 20.656
Contas a receber 120.777  127.539
Contas a Receber de Partes relacionadas 3.318  2.356
Impostos a recuperar 17.102  12.249
Outros creditos 14.466 10.166
Adiantamentos de Fornecedores 2.380  4.907
Despesas do exercício seguinte 4.779  5.187
Nâo Circulante: Realizável a Longo Prazo 83.876  87.884
Impostos a recuperar - NC -  289
Imposto de Renda Diferido Ativo 51.691 57.351
Contas a receber de partes relacionadas - NC 25.340 23.364
Adiantamento a fornecedores - NC - –
Despesas do exercício seguinte - NC 1.046  1.046
Depósito em caução 5.799  5.834
Permanente 727.500  600.160
Imobilizado líquido 721.417  593.011
Intangível 6.083  7.149
Total 1.013.322 871.103

Passivo    31/12/17 31/12/16
Circulante 184.742  181.623
Fornecedores 114.200  100.893
Obrigações sociais 28.956  30.969
Impostos a recolher 15.743  26.480
Contas a pagar com partes relacionadas - –
Adiantamentos de clientes 25.843  23.282
Financiamentos - CP - –
Financiamentos parte relacionadas - –
Outros Débitos - –
Não Circulante: Exigível a Longo Prazo: 487.071  476.110
Impostos a recolher - NC -  3.820
Financiamentos parte relacionadas - LP 5.252  34.918
Contas a pagar de partes relacionadas - NC 178.831  131.007
Provisão para contingências 119.155  116.864
Adiantamentos de clientes - LP 183.833  189.501
Patrimônio Líquido 341.508  213.370
Capital social 97.110  20.000
Lucros (Prejuízos) acumulados 244.398  193.370
Total 1.013.322  871.103

Demonstração de Resultado   31/12/17 31/12/16
Receita Bruta 1.075.507  989.358
Deduções de vendas (264.287)  (204.676)
Receitas Líquidas 811.220  784.682
Custo Terceiros (109.567)  (106.209)
Custo Intercompany (68.470)  (62.374)
Custo de Acesso (163.270)  (143.569)
Custo das Vendas (13.514)  (13.747)
Custos com Pessoal (96.900)  (86.476)
 Total Custos (451.721)  (412.375)
Lucro (Prejuizo) Bruto 359.499  372.307
Gastos com Pessoal (66.426)  (58.437)
Gastos Administrativos (65.367)  (65.968)
Gastos Comerciais (3.891)  (3.050)
 Total Gastos (135.683)  (127.455)
Lucros antes Juros, Impostos, Depreciação
 e Amortização 223.815  244.852
Receitas (despesas) com variação cambial (4.081)  8.614
Outras receitas (despesas) financeiras líquidas (16.381)  (10.611)
Depreciações/Amortizações  (126.287) (104.596)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais 5.697  8.533
Total Receitas (Despesas) Financeiras/Depreciação/
  Amortização Não Operacional (141.053)  (98.059)
Lucro (Prejuizo) Operacional 82.763  146.793
Resultado do exercício antes da Apuração do IR e CS 82.763  146.793
Imposto de Renda e Contribuição Social (26.074)  (42.124)
Imposto de Renda /CSLL Diferido (5.660)  (3.789)
Lucro/Prejuizo do exercício 51.029  100.880
Quantidade de Quotas 20.000 20.000
Lucro/Prejuízo por Quota do Capital Social 5,04  6,20

Fluxo de caixa das atividades operacionais       2017     2016
Lucro líquido do exercício 51.029  100.880
Ajustes para: Depreciação e amortização 126.303  104.596
Provisão de devedores duvidosos 1.397  (7.230)
Provisão para contingencias 2.292  (8.221)
Baixas Ativo Imobilizado -  –
Imposto de renda e contribuição social Diferidos 5.660  3.789
Aumento no contas a receber e outras contas a receber 2.427 31.794
Redução (aumento) nos estoques - -
Redução (aumento) em impostos a recuperar (4.565)  2.204
Aumento nas despesas antecipadas 408  (936)
Aumento em outros créditos (1.738)  5.700
Redução no realizável a longo prazo  - -
(Redução) aumento de fornecedores 13.307  16.454
(Redução) aumento de salários e férias a pagar (2.013)  2.019
Aumento (redução) de Adiantamento de Clientes  (3.108) (29.212)
Aumento (redução) de outras contas a pagar 18.158  872
Aumento (redução) obrigações fiscais (14.557)  8.256

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Reserva Lucros Total do

Capital de acumu- patrimônio
  social   lucros       lados       líquido

Saldo em 31/12/2016 20.000  193.370 –  213.370
Lucro líquido do exercício – –  51.029 51.029
Reserva de lucros  –  51.029  (51.029) –
Aumento de Capital 77.110 - - 77.110
Saldo em 31/12/2017 97.110  244.399 (0)  341.508

Impostos de renda e contribuição social pagos        2017      2016
Fluxo de caixa líquido decorrente das
 atividades operacionais 195.001  230.966
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aquisição de imobilizado/Intangível (253.642) (248.012)
Caixa usado em atividades de investimento (253.642) (248.012)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Emprestimos e Financiamento Pagos -  (337)
Aumento de Capital (Integralização) 77.110 –
Caixa usado nas atividades de financiamento 77.110  (337)
Aumento (redução) líquido em caixa
 e equivalentes de caixa 18.469  (17.384)
Caixa e equivalentes de caixa em 1o. de janeiro 20.656  38.040
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 39.125  20.656
Aumento (redução) do saldo de caixa e
 equivalentes de caixa 18.469  (17.384)

Demonstração do Fluxo de Caixa

“As demonstrações financeiras completas acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, encontra-se à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.”

Marcos Malfatti   -  Representante Legal  -  CPF083.608.218-44
 Marcio Batista da Silva  -  CRC 1SP-224.029 -  CPF 032.172.228-06

2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS PROCESSO Nº 1010707-67.2015. 
8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Sueli Juarez Alonso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GREICE LUCAS 
GIMENES (CPF 320.664.618-90) que CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A Universidade 
Cruzeiro do Sul, lhe ajuizou uma ação de Procedimento Comum, objetivando a condenação da 
requerida no pagamento R$ 6.456,41 (Maio/2015), bem como ao pagamento de custas processuais, 
honorários e demais cominações legais, oriundos das mensalidades vencidas e não pagas referentes 
á prestação de serviços educacionais no ano de 2014. Encontrando-se a requerida em lugar ignorado, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após os 30 
dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, 
caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente 
edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, aos 16 de abril de 2018. 

36ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO DE CARLOS AUGUSTO GALIER - Requerente: Ana Cristina 
Cerruti, Processo nº 1005709-87.2014.8.26.0008. A Exma. Dra. Paula da Rocha e Silva Formoso, 
Juíza de Direito da 36º Vara Cível da Comarca da Capital – SP, Fórum Central. Faz Saber a Carlos 
Augusto Galier, RG nº 13.256.530, CPF/MF nº 029.878.888-80, que foi ajuizada ação de Dissolução 
de Sociedade da Sonhos Medical LTDA., CNPJ 13.462.133/0001-21, pela sócia ANA CRISTINA 
CERRUTI, RG nº 0.165.1132SSP/SP, CPF/MF nº 027.368.598-80. Encontrando-se o Requerido em 
lugar incerto e não sabido, e para que chegue ao conhecimento de todos, e ninguém possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital, publicado em jornal na forma da Lei, para que Requerido 
ofereça a sua contestação, prazo 15 dias com a advertência de que será nomeado curador especial 
em caso de revelia, Art. 257, IV, Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. Dra. 
Paula da Rocha e Silva Formoso, Escrivão Judicial Cristiano Dos Santos Montero. 

9ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE INTIMAÇÃO, Processo nº 0057218-66.2012.8.26.0001. O(A) 
MM.Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Clóvis Ricardo de Toledo Júnior, na forma da Lei, etc. Por meio desta decisão, que servirá como 
EDITAL (PRAZO DE 20 DIAS), FAÇO SABER a RENAN DA SILVA FRANCA, CPF 367.764.538-70, 
que AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o 
recebimento de R$16.889,95 (Jan/2013), oriundos das mensalidades não pagas do Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando o réu em lugar ignorado, 
CITADO fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embargue a 
ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de 
mandato inicial em título executivo, sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso 
de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. São Paulo, 20 de março de 2018. Intime-se. São Paulo, 20 de março de 2018. 

Macerata Administração e Participações Ltda.
CNPJ/MF. 07.695.203/0001-99

Edital de Convocação
São convocados apenas e exclusivamente os senhores e senhoras sócios da
Macerata Administração e Participações Ltda. para se reunirem em Assembleia no dia
09 de maio de 2018, em primeira convocação às 16:00 horas, e em segunda convoca-
ção às 17:00 horas, excepcionalmente no Escritório “2” localizado na Avenida Pedro
Blanco da Silva, nº 729, conjunto 22, Jardim Santa Adelaide, município de Jundiaí,
Estado de São Paulo, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
a) Análise, discussão e votação das Contas da Diretoria, relativas aos anos calendário
de 2016/2017, acompanhados do Parecer do Conselho Fiscal; b) Eleição para os car-
gos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, para o biênio 2018/2019; c) Outros
assuntos de interesse da sociedade. Consoante disposto no artigo 1.074 da Lei
nº 10.406/2002, em primeira convocação a Assembleia será instalada com a presença
de, no mínimo, 3/4 (três quartos) do capital social, e, em segunda convocação, com
qualquer número. São Paulo (SP), 19 de abril de 2018. Joaquim Storani Neto (Diretor
Geral) - José Roberto Cazarin (Diretor Secretário).                            (21, 24 e 25)

Rio Jordão Papéis S/A
CNPJ/MF - 77.961.431/0001-49

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Pelo presente Edital, ficam convidados os senhores acionistas, para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 03 de maio de 2018, às 09:00
horas, na sede social, Rua Vergueiro, nº 2087 - conjunto 408 - bairro Vila Mariana, CEP
04.101-000, São Paulo (SP), para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
a) Rerratificação das deliberações constantes nos itens “a” e “b” da Ata da 28ª AGE,
realizada em 03/04/17, relativas à alteração do endereço da sede social e extinção de
filial; b) Consolidação do Estatuto Social; c) Outros assuntos de interesse social.
São Paulo, 24 de abril de 2018. Flavio José Martins.                                (24, 25 e 26)

Composição da Diretoria
 Antônio João Oliveira Rocha Renato Ribas Pessôa
 Diretor Presidente Diretor

José Affonso Junqueira Netto
Ladi Biezus

Marcos Albuquerque Contrucci

Composição do Conselho da Administração

Carlos Roberto Bertola - Contador CRC1SP085590/O-0

As demonstrações fi nanceiras completas estão à disposição na sede da Companhia.

Logos Tecnocom S.A.
CNPJ/MF 04.209.741/0001-38

Balanço Patrimonial do Exercício fi ndo em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em reais)
Ativo 2017 2016    
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 125.007,42 149.398,57
Impostos a recuperar 5.990,14 5.319,36    
 130.997,56 154.717,93    

Total do Ativo 130.997,56 154.717,93    

Passivo 2017 2016    
Circulante
Obrigações Tributárias 29,12 76,18
Partes relacionadas 416,06 15.297,64    
 445,18 15.373,82
Patrimônio líquido
Capital social 8.271.000,00 8.271.000,00
Prejuízo acumulados (8.140.447,62) (8.131.655,89)    
 130.552,38 139.344,11    
Total do Passivo 130.997,56 154.717,93    

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 março de 2018.   A Diretoria

 2017 2016    
Atividades operacionais
Prejuízo líquido do exercício (8.791,73) (16.683,56)    
 (8.791,73) (16.683,56)    

(Aumento)/Redução de ativos
Impostos a recuperar (670,78) 1.217,12    
 (670,78) 1.217,12

Aumento/(Redução) de passivos
Obrigações tributárias (47,06) (10,27)
Partes relacionadas (14.881,58) 15.297,64    
 (14.928,64) 15.287,37    

Caixa líquido (aplicado)/proveniente
 de atividades operacionais (24.391,15) (179,07)    

Aumento ou redução líquido em
 disponibilidade (24.391,15) (179,07)    

Modifi cações nas disponibilidades
 líquidas
Saldo no início do exercício 149.398,57 149.577,64
Saldo no fi nal do exercício 125.007,42 149.398,57    

Aumento ou redução do líquido em
 disponibilidades (24.391,15) (179,07)    

Demonstração dos Resultados para os Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em reais)

Despesas operacionais
Administrativas e gerais (19.058,90) (19.480,28)
Tributárias (2.644,68) (16.854,30)
Resultado fi nanceiro 12.911,85 19.651,02    
Prejuízo operacional (8.791,73) (16.683,56)    
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social (8.791,73) (16.683,56)    
Imposto e Contribuição Social - -    
Prejuízo líquido do exercício (8.791,73) (16.683,56)    
Prejuízo por ação - R$ (0,01) (0,01)
Quantidade de ações 1.137.755 1.137.755

Demonstração do Fluxo de Caixa para os Exercícios em
31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em reais)

 2017 2016    

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

Saldo em 1º de janeiro de 2016 8.271.000,00 (8.114.972,33) 156.027,67      
Prejuízo líquido do exercício - (16.683,56) (16.683,56)      
Saldo em 31 de dezembro de 2016 8.271.000,00 (8.131.655,89) 139.344,11      
Prejuízo líquido do exercício - (8.791,73) (8.791,73)      
Saldo em 31 de dezembro de 2017 8.271.000,00 (8.140.447,62) 130.552,38      

  Prejuízos
 Capital Social Acumulados Total      
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