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São Paulo, sábado a quarta-feira, 10 a 14 de fevereiro de 2018

Nutrientes essenciais que vêm das plantas
Todo processo
de cultivo
e adubação
das plantas é
essencial para
garantir alto teor
nutritivo aos
alimentos

neles contidosque eles contêm são produzidos justamente para
que a planta cresça mais saudável e para o aumento das safras,
considerando que a população está crescendo muito. Quando
utilizamos os fertilizantes de modo responsável conseguimos
produzir mais alimentos na mesma área, e com isso evitamos
a necessidade de desmatar novas áreas”.
O excesso ou a deficiência de um determinado nutriente
em uma planta ou fruto , como, por exemplo, o tomateiro,
são manifestados em suas folhas. Normalmente, os sintomas
são perceptíveis aos olhos e a identificação da presença ou
ausência de nutrientes pode ser feita por análise foliar ou
diagnose visual.
“Nós olhamos a planta e percebemos que ela tem um aspecto
diferente de uma planta normal, o que retrata a deficiência ou
o excesso de um determinado nutriente. Uma planta que apresenta folhas amareladas, por exemplo, pode estar deficiente
em nitrogênio, já que o nitrogênio faz parte de clorofila; ou
pode estar deficiente em enxofre. Uma planta que apresenta

O papa Francisco, em reunião no Vaticano com o “Santa
Marta Group”, associação que
luta contra o tráfico de seres
humanos, disse que é preciso
“examinar seriamente as diversas formas de cumplicidade que
a sociedade tolera e encoraja”.
Como exemplo, o líder católico
citou o “tráfico para fins sexuais
e a exploração de homens, mulheres, crianças e vulneráveis”.
O “Santa Marta Group” foi criado pelo Pontífice em 2014, e o
encontro deste ano visa a trazer
uma perspectiva mundial sobre
o ser humano e suas “modernas
formas de escravidão”. Assim, o
Papa, no seu “concreto objetivo
de acabar com a rede criminal”,
disse que a sociedade deve se
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CONVÊNIO MÉDICO PARA OS SÓCIOS
Empresa pretende efetuar convênio médico só para os sócios, com
descontos no pró-labore, como proceder? Saiba mais acessando a
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
EMPRESA PODE PAGAR UM VALOR FIXO COMO AUXÍLIO MORADIA
NA FOLHA DE PAGAMENTO AO FUNCIONÁRIO?
O valor de auxílio moradia deve obrigatoriamente ser informado em folha
de pagamento, conforme prevê o artigo 225 § 9º do Decreto 3048/99.
Informamos que o valor não goza de natureza indenizatória como previsto no artigo 457 § 2º e 458 § 2º da CLT, portanto deve ser considerado
como parcela salarial, inclusive passível de contribuição de INSS e FGTS.
PRAZO PARA RECONTRATAÇÃO
Qual o tempo para fazer a recontratação do funcionário no mesmo
CNPJ? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS
Empresa possui funcionário que durante o mês efetua algumas
despesas de combustível e pedágio. O valor corresponde à 6% de seu
salário. Podemos pagar como Reembolso de Despesas, terá incidências? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
CONCEDER AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE
Empresa pretende conceder ajuda de custo para alguns funcionários que utilizam seus carros para irem e voltarem do trabalho. De
acordo com a reforma trabalhista a ajuda de custo não integra à
remuneração e nem constitui base para os encargos, como proceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
DESCONTO DE FALTAS DO COMISSIONADO
Vendedor comissionado que tem controle de jornada, pode ser descontado de faltas não justificadas ou atrasos ocorridos durante a jornada de
trabalho? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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atentar aos “mais vastos setores”, como “o uso da tecnologia
e meios de comunicação”, e até
mesmo às “implicações éticas
dos modelos de crescimento
econômico que privilegiam a
exploração das pessoas”.
“Esperançoso” com o futuro,
Francisco ainda alertou para
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Francisco alertou para a
complexidade da situação.

a complexidade da situação.
“A experiência mostra que as
formas modernas de escravidão
são bem mais confusas do que
se imagina, mesmo - para nossa
vergonha e escândalo - dentro
das associações mais próximas
da nossa sociedade”, disse.
Por outro lado, Jorge Bergoglio pareceu seguro quanto
aos resultados futuros. “Estou
confiante que as discussões
desses dias nos ajudarão a incrementar a conscientização da
crescente necessidade de ajudar as vítimas destes crimes.”
Para ele, as pessoas afetadas
devem ser acompanhadas “em
um caminho de reintegração na
sociedade e de restabelecimento de suas dignidades” (ANSA).

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

36ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0071790-45.2017.
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 36ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Stefânia Costa Amorim Requena, na forma da lei, etc. FAZ SABER a MARCO AURELIO OLIMPIO,
CPF.022.773.478-50, que ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE SÃO PAULO, ajuizou-lhe uma ação de
Cobrança, que foi julgada procedente, estando em fase de Cumprimento de Sentença, condenandoo ao pagamento de R$40.728,75 (atualizado até 31/08/2017). 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 NCPC.
ADVERTÊNCIA: Terá o executado, independentemente de nova intimação, 15 dias a fluir após os 20 dias
supra, para oferecer impugnação, sob pena de ser considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial (Art. 257, IV do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS.
1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de
Usucapião, PROCESSO Nº 0046985-72.2010.8.26.0100 (USUC 1019) O(A) Doutor(a) Paulo César
Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, d a
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Gilberto Thomé e Maria José Oliveira Thomé, ajuizaram
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua
Desembargador Joaquim Bandeira de Mello, nº 504, lote 23, Qd. 1, CJ. 31 - Vista Verde - Pirituba São Paulo - SP, com área de 163,62 m², contribuinte nº 124.091.0928-3, alegando posse mansa e
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias,
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

Em dezembro de 2017, o
faturamento real do setor de
serviços na cidade de São Paulo
registrou alta de 8,7% em relação ao mesmo mês de 2016,
atingindo R$ 25,3 bilhões. É a
maior cifra para o mês desde
o início da série histórica da
pesquisa, em 2010. O resultado
apurado em dezembro consolida o processo de recuperação
do setor de serviços paulistano
após dois anos de desempenhos
negativos, quando em 2015
e 2016 o faturamento recuou
2,8% e 3,4%, respectivamente.
No ano de 2017, as receitas
do setor cresceram 6,1%, em
termos reais, atingindo R$ 287,7
bilhões, o segundo maior montante anual desde 2010, inferior
apenas ao volume de vendas
de 2014 (R$ 288,9 bilhões). Os
dados são da pesquisa que traz
o primeiro indicador mensal de
serviços em âmbito municipal,
elaborado pela FecomercioSP
com base nos dados de arrecadação do ISS do município de
São Paulo. A cidade São Paulo
tem grande relevância nos resultados estaduais e nacionais
do setor de serviços, representando aproximadamente 20%
da receita total gerada no País.
De acordo com a assessoria
da FecomercioSP, a conjuntura
de inflação mais baixa, juros em
queda, confiança em recuperação e início de retração da taxa
de desemprego - além da injeção
de recursos do FGTS de contas
inativas - contribuiu para o bom
desempenho do setor ao longo do
ano. Mantendo-se as condições
atuais, a expectativa é de que
setor continue a registrar crescimento em 2018. Entretanto, a
FecomercioSP ressalta que o País
precisa concretizar as suas reformas estruturais (previdenciária e
tributária) e reduzir o tamanho
do Estado para que a economia
possa voltar a crescer de forma
sustentável, gerando emprego e
renda e elevando a capacidade
de investir das empresas (AI*/
FecomercioSP).

Este documento foi assinado digitalmente por Jornal Empresas e Negócios Ltda.. Para verificar a assinatura clique no link: https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/BCB6-C77E-2EE9-AA2B

Papa diz que sociedade ‘tolera’
e ‘encoraja’ tráfico sexual

Fair Corretora de Câmbio S/A

CNPJ/MF nº 32.648.370/0001-26
Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 e semestre findo em 31 de dezembro de 2016 (Valores expressos em R$ mil)
2016 2015
Balanços Patrimoniais
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Ativo/Circulante
38.710 30.073
Capital Reserva Reservas Lucros a Disposição Ajuste a Valor Lucros/Prejuizos
Disponibilidades
17.090 8.123
Social de Capital
Legal
Acionistas de Mercado
Acumulados Total
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez: Carteira Própria 642
923 Saldos em 01/01/2015
3.617
19
144
1.561
3.745
– 9.086
Titulos e Valores Mobiliários Instrumentos Financeiros Derivativos
Lucro do Período
–
–
–
–
6.227 6.227
Carteira Própria
12.534 10.725 Ajuste a Valor de Mercado
–
(19)
–
–
(3.684)
– (3.703)
8.420 10.278 Reserva Legal
Outros Créditos
–
–
311
–
–
(311)
–
Câmbio
2.129 4.587 A Disposição dos Acionistas
–
–
–
5.916
–
(5.916)
–
Rendas a receber
2.709 2.955 Saldos em 31/12/2015
3.617
–
455
7.477
61
– 11.610
Diversos
3.742 3.099 Mutações do Período
–
(19)
311
1.561
–
– 2.524
Provisão Outros Créditos Liquidação Duvidosa
(160) (363) Saldos em 01/01/2016
3.617
–
455
7.477
61
– 11.610
Outros Valores
24
24 Aproveitamento de Reserva Legal
455
–
(455)
–
–
–
–
Despesa Antecipadas
24
24 Aproveitamento de Reservas Especiais
4.545
–
–
(4.545)
–
–
–
Não Circulante
–
– Lucro do Período
–
–
–
–
–
3.176 3.176
10.088 7.712 Reserva Legal
Outros Créditos
–
–
158
–
–
(158)
–
Impostos a Recuperar
36
– A Disposição Acionistas
–
–
–
3.018
–
(3.018)
–
Diversos
10.052 7.712 Saldos em 31/12/2016
8.617
–
158
5.950
61
– 14.786
582
641 Mutações do Período
Permanente
5.000
–
(297)
1.561
– 3.176
Investimentos
81
81 Saldos em 01/07/2016
3.617
–
546
9.210
61
– 13.434
Outros Investimentos
81
81 Aproveitamento de Reserva Legal
455
–
(455)
–
–
–
–
Imobilizado de uso
475
540 Aproveitamento de Reservas Especiais
4.545
–
–
(4.545)
–
–
–
Outras Imobilizaçãoes de Uso
475
540 Lucro do Período
–
–
–
–
–
1.352 1.352
26
20 Reserva Legal
Intangivel
–
–
67
–
–
(67)
–
Software e outros intangiveis
26
20 A Disposição Acionistas
–
–
–
1.285
–
(1.285)
–
8.617
–
158
5.950
61
– 14.786
Total do ativo
49.380 38.426 Saldos em 31/12/2016
Mutações
do
Período
5.000
–
(388)
(3.260)
–
–
1.352
Passivo
2016 2015
Demonstração de Resultados
Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Indireto
2º Semestre
Exercícios
21.294 15.935
Circulante
2º Semestre
Exercícios
2016 2016 2015 Fluxo de Caixa das
Relações Interdependências
7.852
– Descrição
atividades
operacionais
2016 2016 2015
Receitas
da
intermediação
financeira
16.608
31.061
37.178
Ordens de Pagamentos
7.852
–
1.352 3.176 6.227
15.741 29.341 31.022 Resultado do semestre/exercício
Outras Obrigações
13.442 15.935 Resultado de Operações de Câmbio
60
119
104
Câmbio
7.377 10.302 Resultado operações com títulos valores mobiliários 867 1.720 6.156 Depreciação e amortização
–
– (4.868)
16.608 31.061 37.178 Ajuste ao valor de mercado – TVM e Derivativos
Fiscais e Previdenciárias
2.403 2.445 Resultado bruto intermediação financeira
–
– 1.124
(14.193) (25.445) (26.305) Impostos Diferidos
Diversas
3.662 3.188 Outras receitas/despesas operacionais
7.312 (518) (6.682)
15.618 30.957 25.297 Aumento/Redução em outros créditos
Não Circulante
–
– Receitas de prestação de serviços
(4.001) 7.778 9.305
13
202 (191) Aumento/Redução em outras obrigações
Outras Obrigações
13.300 10.881 Provisão para Créditos Liquidação Duvidosa
(5.098) (9.498) (7.572) Disponibilidades líquidas geradas pelas
Fiscais e Previdenciarias
11.452 9.041 Despesas de pessoal
(21.297) (40.817) (38.312) (aplicadas nas) atividades operacionais
4.723 10.555 5.210
Diversos
1.848 1.840 Outras despesas administrativas
Despesas
tributárias
(3.224)
(6.070) (5.253) Fluxo de Caixa das atividades de investimentos
14.786 11.610
Patrimônio líquido
(205) (219) (281) Compras de Imobilizado
(7)
(60) (165)
De domiciliados no país
8.617 3.617 Outras despesas operacionais
–
–
7 Disponibilidades líquidas geradas pelas
Reserva de Lucros
6.108 7.932 Outras receitas operacionais
2.415 5.616 10.873 (aplicadas nas) atividades de investimentos
Ajuste a Valor de Mercado
61
61 Resultado operacional
(7)
(60) (165)
Lucros a Disposição dos Quotistas
5.950 7.477 Resultado antes da tributação sobre os
Fluxo de Caixa das atividades de financiamento
2.415 5.616 10.873 Aumento/Redução líquido(a) de caixa e
49.380 38.426 lucros e participações
Total do passivo
(1.063) (2.440) (4.646) equivalentes de caixa
4.716 10.495 5.045
Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras Imposto de Renda e Contribuição Social
1.352 3.176 6.227 Aumento (Redução) nas disponibilidades:
Lucro líquido do período
4.716 10.495 5.044
1. Contexto Operacional – A Fair Corretora de Câmbio S/A tem por objeQuantidade de ações
5.306 5.306 5.306 No inicio do semestre/periodo
25.550
19.771 14.727
tivo social a intermediação de operações de câmbio, inclusive em Bolsas de
Lucro líquido por ações do capital social
0,2548 0,5986 1,1736 No final do periodo/período
30.266 30.266 19.771
Mercadorias e Futuros e a prática de operações no mercado de taxas flutuantes. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras – A Diretoria da 6.2. Não Circulante
2016 2015 pressupostos, o principal caso classificado como risco possível são os proFair autorizou a conclusão da elaboração das Demonstrações Financeiras COFINS – Interposição de Recursos
7.072 4.661 cessos relativos ao COFINS/CSLL no valor de R$ 1.137 mil, que a Corem 03/02/2017. Tais Demonstrações foram elaboradas de acordo com as Recursos trabalhistas
123
107 retora atendendo ao Princípio Contábil da Prudência, provisiona em seu
normas regulamentares constantes do Plano Contábil das Instituições do Depósito Judicial – PMSP
210
207 Passivo Circulante, considerando os depósitos judiciais até a resolução
Sistema Financeiro Nacional – COSIF, e estão sendo apresentadas em con- Deposito Judicial COFINS
690
690 das questões legais correspondentes, para serem utilizados em pagamento
formidade com a atual legislação societária e com as práticas contábeis, Depósito Judicial – CVM Pool Net
1.027 1.027 do débito ou levantamento do saldo, quando do desfecho do processo. A
em observância aos Pronunciamentos Contábeis homologados pelo Banco Depósito Judicial
15
15 Corretora figura como parte em dois processos que versam sobre matéCentral do Brasil, que incluem estimativas e premissas, como a mensuração Fair Serviços e Participações Ltda.
–
90 ria fiscal, avaliados pelos assessores jurídicos como sendo uma ações de
de provisões para perdas de créditos a receber, estimativas do valor justo Impostos a compensar e recuperar
36
– risco possível no valor de R$ 8.046 mil. As contingências fiscais referem-se,
de certos instrumentos financeiros, estimativas para a determinação da vida Outros pagamentos a ressarcir
915
915 principalmente, às discussões judiciais relativas à fiscalização da Receita
útil de ativos e provisões necessárias para passivos contingentes, portanto, Total
10.088 7.712 Federal relativos a COFINS. Processos de natureza cível: Em 31/12/2016
os resultados efetivos podem ser diferentes destas estimativas e premissas. 7. Investimentos
2016 2015 a Corretora figurava como parte em 03 processos judiciais, que versam
3. Resumo das Principais Práticas Contábeis – a) Apuração dos Resul- BBM – Bolsa Brasileira de Mercadorias
81
81 sobre matéria cível, instaurados pela CVM, e avaliados pelos Assessores
tados: As receitas e Despesas são contabilizadas de acordo com o regime Total
81
81 Jurídicos com a probabilidade de risco possível, porém sem a previsão de
de competência; b) Caixa e Equivalentes de Caixa: São representados 8. Imobilizado
2016
2015 honorários de êxito. Ressaltamos que os referidos processos, pertencem
por disponibilidades em moeda nacional e aplicações no mercado aberto,
Custo de Depreciação Valor Valor à época da Diretoria anterior, onde a Corretora ainda operava com valocujos vencimentos das operações na data da efetiva aplicação são iguais
Taxa Aquisição Acumulada Líquido Líquido res mobiliários. Processos de natureza trabalhista: A Fair Corretora é
ou inferiores a 90 dias, apresentando risco insignificante de mudança de
Instalações
10%
228
196
32
38 parte (polo passivo) em duas ações trabalhista avaliada pelos Assessores
valor justo, e são utilizadas com objetivo de gerenciar os compromissos de
634
352 282 312 Jurídicos como sendo de risco possível sem mensuração com suficiente
curto prazo. As aplicações interfinanceiras de liquidez estão reconhecidas Móveis e equipamentos 10%
segurança devido a eventos futuros incertos, no montante de R$ 123 mil.
81
78
3
5 com depósito judicial até a resolução das questões legais correspondentes,
pelos valores de aquisição (papéis de compra), cujos rendimentos incorridos Sistema de comunicação 10%
estão reconhecidos até a data do balanço. c) Moeda estrangeira: Transa- Sistema de Processamento
para serem utilizados em pagamento do débito ou levantamento do saldo,
20%
589
450 139 157 quando do desfecho do processo. 12. Capital Social – O Capital Social
ções em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas que não realizadas na de dados
moeda funcional, são convertidas pela taxa de câmbio das datas de cada Sistemas de segurança 10%
20
13
7
10 em 2016 – R$ 8.617 mil e em 2015 – R$ 3.617 mil sendo representado
transação. Ativos e passivos monetários em moeda estrangeira são conver- Sistema de Transportes 20%
28
16
12
18 por 5.306 mil ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. O aumento
tidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data do fechamento. Total
1.580
1.105 475 540 de capital realizado em 31/08/2016 foi através da incorporação de Reserva
Os ganhos e as perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos 9. Intangível
2016
2015 Legal R$. 455 mil e Reservas Especiais de Lucros – Outras R$. 4.544 mil.
e os passivos monetários são reconhecidos na demonstração de resultaCusto de Amortização Valor Valor 13. Partes Relacionadas – A corretora não possui transações com outras
dos. d) Ativo Circulante e Não Circulante: Demonstrados pelos valores
Taxa Aquisição Acumulada Líquido Líquido partes relacionadas. 14. Distribuição de Dividendos – No ano de 2016
de custo e/ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos
25%
16
3
13
8 e 2015 não houve distribuição de dividendos. 15. Remuneração do Pesauferidos até a data do balanço; e) Permanente: Demonstrado pelo valor Software
soal Chave da Administração – A remuneração total do pessoal chave da
12
–
12
12
–
do custo de aquisição, está sujeito à avaliação do valor recuperável em perí- Marcas e Patentes
administração para o exercício findo em 31/12/2016 foi de R$. 600 mil, (600
29
3
26
20 mil em 2015), a qual é considerada benefício de curto prazo. 16. Gerenciaodos anuais ou em maior freqüência se as condições ou as circunstâncias Total
2016 2015 mento De Risco Operacional – Em cumprimento da Resolução nº 3380/06
indicarem a possibilidade de perda dos seus valores e sua avaliação con- 10. Outras Obrigações – Circulante
7.377 10.302 do CMN, a corretora gerencia seus riscos operacionais em total consonânsidera os seguintes aspectos: • Investimentos: São avaliados pelo método Carteira de Cambio
2.403 2.445 cia com as disposições regulamentares e as melhores práticas do mercado.
de custo de aquisição, deduzidos de provisão para perda, quando aplicável. Fiscais e Previdenciárias
3.662 3.188 Sua diretoria está plenamente engajada no processo, definiu e aprovou a
• Imobilizado: A depreciação do imobilizado é feita pelo método linear, com Despesas Administrativas e de Pessoal
13.442 15.935 política de gerenciamento e coordena as atividades relacionadas ao risco
base nas seguintes taxas anuais: edificações – 20% para sistema de pro- Total
2016 2015 operacional e disponibilizou adequados recursos humanos e materiais. È
cessamento de dados, 10% instalações e 10% para sistema de segurança, 10.1. Outras Obrigações Diversas – Circulante
Despesa
de
Pessoal
805
631 responsável pelas informações e promoveu ampla divulgação aos clientes
moveis e equipamentos e sistema de comunicação. f) Ativos Intangíveis:
2.857 2.525 e colaboradores em seu site na rede mundial de computadores, disponível
São demonstrados ao custo de aquisição, líquidos das respectivas amor- Outras Despesas Administrativas
–
32 a todos os interessados. 17. Gerenciamento de Risco de Mercado – Em
Diversos
tizações acumuladas. As amortizações são calculadas pelo método linear
3.662 3.188 cumprimento da Resolução nº 3849/2010 do CMN, que implantou a estrude acordo com a vida útil-econômica estimada dos direitos de uso. O qua- Total
2016 2015 tura de gerenciamento de risco de mercado, a qual é compatível com a
dro de amortização com as taxas praticadas está demonstrado na Nota 09; 11. Não Circulante
11.452 9.041 natureza das operações, a complexidade dos produtos e a dimensão da
g) Provisões, Ativos e Passivos Contingentes: O reconhecimento, a men- Cofins
1.137 1.137 exposição em taxas de juros, taxas de cambio, cotação de mercadorias,
suração e a divulgação das provisões, das contingências ativas e passivas Provisão para passivos contingentes
711
703 da instituição. As aplicações são controladas pela Diretoria, que avalia a
e também das obrigações legais são efetuadas de acordo com os critérios Vlres a pagar de ações preferenciais
13.300 10.881 necessidade de diluição do Risco. 18. Ouvidoria – O componente organizadefinidos pelo CPC 25, o qual foi aprovado pela Resolução nº 3.823/09 do Total
11.1.
Provisão
para
riscos
tributários:
A
Corretora
mantém
acompanhaCMN, sendo: Ativos Contingentes, não são reconhecidos contabilmente,
cional de ouvidoria encontra-se em funcionamento e a sua estrutura atende
exceto quando a Administração possui controle da situação ou quando há mento de todos os processos administrativos e judiciais em que a institui- às disposições estabelecidas por meio da Resolução nº 4433/15 do Banco
garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não caibam ção é autora ou ré. Cada processo esta suportado por avaliação de sua Central do Brasil.
mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo. Provi- Assessoria Jurídica, que considera o risco de perda envolvida e classifica
Valdemir Soprani – Contador CRC-1SP 88.327/O-0
sões, são constituídas levando em consideração a opinião dos assessores o caso como de risco provável, possível ou remoto. Considerando estes A Diretoria
Relatório dos Auditores Independentes
jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores,
operações. Os responsáveis pela governança da Corretora são aqueles com
a complexidade e o posicionamento de tribunais, sempre que a perda for Aos Diretores e Administradores da
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonsavaliada como provável, o que ocasionaria uma provável saída de recursos Fair Corretora de Câmbio S/A – São Paulo-SP
para a liquidação das obrigações, e quando os montantes envolvidos forem Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Fair Corretora de trações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das
mensuráveis com suficiente segurança. Passivos Contingentes, de acordo Câmbio S/A, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2016 e demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoácom o CPC 25, é o termo utilizado para passivos que não são reconhecidos as respectivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio vel de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres
contabilmente, pois a sua existência somente será confirmada pela ocor- líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro,
rência ou não de um ou mais eventos futuros e incertos que não estejam as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável
totalmente sob o controle da Administração. Os passivos contingentes não políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos assuntos descritos na é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
satisfazem os critérios de reconhecimento, pois são considerados como per- seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalvas”, as demonstra- realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
das possíveis, devendo ser apenas divulgados em notas explicativas. As ções contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorobrigações classificadas como remotas não são provisionadas e nem divul- aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fair Corretora de ções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevangadas. h) Passivo Circulante e Não Circulante: Demonstrado por valores Câmbio S/A, em 31/12/2016, o desempenho de suas operações e os seus tes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de
das obrigações assumidas e provisionadas até a data do balanço. i) Provi- fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
são para IRPJ/CSLL: O IRPJ e a CSLL foram calculados com base no lucro contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Instituições autorizadas a fun- com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria
cionar pelo Banco Central do Brasil. Base para opinião com ressalvas: A
tributável ajustado nos termos da legislação pertinente.
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito4. Caixa e Equivalentes de Caixa
2016 2015 Fair Corretora de Câmbio S/A, optou pelo parcelamento instituído pela Lei ria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional
Caixa
2.164 1.225 nº 11.941/09, que estabelece condições de redução de multas e encargos ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de
Depósitos Bancários
3.302 5.003 moratórios, o qual foi consolidado pelos órgãos competentes no exercício de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se
2011. A contabilização dessa obrigação está sendo realizada pelo Regime
Depósitos Bancários em Moedas Estrangeiras
11.624 1.895
de Caixa, por ocasião das parcelas recolhidas mensalmente. Como parte causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
Títulos de Renda Fixa
2.901 11.648 integrante dos procedimentos para os exames de auditoria independente, auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de audi10.275
– efetuamos pedidos de confirmações junto aos Assessores Jurídicos da toria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de
Fundos de Investimentos
30.266 19.771 Fair Corretora de Câmbio S/A, nestas respostas identificamos um processo não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que
Total
5. Composição dos Títulos em Carteira Própria – Estão contabilizados administrativo instaurado pelo Banco Central do Brasil no montante esti- o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
pelo valor de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data mado de R$ 7.676 mil. O Assessor Jurídico responsável por este processo, controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
do balanço, com base na taxa de remuneração e em razão da fluência dos não identificou em sua resposta a probabilidade de perda, em observância intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes
prazos dos papéis, de acordo com a Circular nº 3.068/01, e estão classifica- ao disposto na Resolução nº 1.219/2009 do Conselho Federal de Conta- para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
dos nas seguintes categorias: Títulos para Negociação – Considerando que bilidade, contudo evidencia que a multa do referido montante foi mantida, às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
foram adquiridos com o objetivo de serem negociados frequentemente e de porém em 31/12/2016, não foi constituída em observância ao Princípio Con- eficácia dos controles internos da Corretora. • Avaliamos a adequação das
forma ativa, são contabilizados a valor de mercado, com as perdas e ganhos tábil da Prudência a respectiva Provisão para Contigências. Nossa auditoria políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
reconhecidos diretamente no resultado do período; e Títulos Disponíveis foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi- e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a
para Venda – Títulos e valores mobiliários que não se enquadram como para toria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
negociação nem como mantidos até o vencimento, ajustados pelo valor de descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
mercado em contrapartida à conta destacada no Patrimônio Líquido, líquido auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em rela- incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
dos correspondentes efeitos tributários. De acordo com o estabelecido na ção à Corretora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
Circular nº 3082/2002 os instrumentos financeiros derivativos são contabili- Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitizados pelo valor de mercado, com as valorizações e desvalorizações reco- das pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais Corretora. Se concluirmos que existe incerteza relevante devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
nhecidas diretamente no resultado do período.
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que
5.1. Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
2016 2015 a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as
642
923 nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
Certificado Depósito Bancário
642
923 pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela ela- nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
Total
5.2. Títulos e Valores Mobiliários Instrumentos
boração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo eventos ou condições futuras podem levar a Corretora a não mais se manter
2016 2015 com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Instituições em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura
Finaceiros Derivados
Certificado Depósito Bancário
1.941 1.896 autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles inter- e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as
Letras de Cambio
318
– nos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os
10.275 8.829 demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Fundos de Investimentos
12.534 10.725 se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contá- Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre
Total
6. Outros Créditos Diversos – 6.1 Circulante:
2016 2015 beis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Fair outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constaCarteira de Cambio
2.129 4.587 Corretora de Câmbio S/A continuar operando, divulgando, quando aplicável, tações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências signifiCorretagem e Assess. de Câmbio a Receber
2.709 2.955 os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa cativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Adiantamentos diversos
3.742 3.099 base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que
São Paulo, 10 de março de 2017.
(160) (363) a administração pretenda liquidar a Corretora ou cessar suas operações,
PDD
Sacho – Auditores Independentes – CRC 2SP 017.676/O-8
8.420 10.278 ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
Total
Marcelo Machado de Andrade – CRC 1SP 223.997/O-8

pontas amareladas pode estar deficiente em ferro”, acrescenta
o professor Luiz Roberto.
Ele destaca, ainda, a crescente preocupação das indústrias
com relação ao teor nutritivo dos produtos produzidos. “As indústrias de alimentos trabalham com sistemas de processamento
cada vez mais modernos para evitar que os produtos naturais
percam nutrientes, já que produzir alimentos com maior valor
nutricional é importante para a saúde humana. Vale ressaltar
que o fato de um produto in natura ser preparado em casa não
assegura necessariamente maior teor de nutrientes, comparado
a um produto processado, porque muitas vezes a maneira de se
preparar o alimento provoca perdas”, comenta Dr. Luiz Roberto.
A escassez de alguns nutrientes no solo está diretamente
relacionada à condição particular dos trópicos. A transformação
dos solos no Brasil é muito mais acentuada do que em outros
países como, por exemplo, a Argentina, porque as chuvas e
as temperaturas são mais acentuadas.
De maneira geral, isso deixa o nosso solo mais pobre devido
à remoção de nutrientes por processos naturais de formação
do solo. A despeito desse complicador, em função não só da
tecnologia, mas também do uso correto de fertilizantes, o
País, que era dependente de importação de alimentos até a
década de 1970, hoje produz acima do suficiente, podendo
exportar seus produtos.
“O Brasil é o maior exportador mundial de soja e o segundo maior exportador de milho. São fatos concretos que
comprovam que o uso adequado de insumos, como calcário
e fertilizante, é benéfico para aumentar a produção e, com
isso, alimentar não só para atender a demanda da nossa população, mas também atender o mercado externo”, ressalta
o professor Luiz Roberto Guilherme. “Temos nossa posição
de grande provedor mundial de alimentos já assegurada e
o nosso próximo desafio é fornecer ao mundo alimentos de
melhor qualidade nutricional. O uso corretor de fertilizantes
é fundamental para isso”, conclui (IPNI).
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lguns são denominados de macronutrientes primários
e podem, por exemplo, ser componentes de proteínas,
enquanto outros são relevantes para uma série de processos ligados ao equilíbrio iônico do organismo. Há também os
chamados macronutrientes secundários e os micronutrientes,
que participam de uma série de processos e reações benéficas
não somente à saúde das plantas, mas também à saúde humana.
Estes nutrientes fazem parte do dia-a-dia da produção
agrícola e são fornecidos às plantas por meio do solo e dos
fertilizantes. Todo processo de cultivo e adubação das plantas
é essencial para garantir alto teor nutritivo aos alimentos.
Seguidas as regras de manejo responsável, trazem também
resultados benéficos à produção e à saúde humana, sem
agredir o meio ambiente.
A missão da iniciativa Nutrientes para a Vida (NPV), lançada no Brasil há cerca de um ano, é esclarecer e informar a
sociedade sobre os benefícios dos fertilizantes (ou adubos)
na produção dos alimentos, bem como sobre sua utilização
adequada. A NPV atua somente com informações embasadas cientificamente, de modo a explicar claramente o papel
essencial dos diversos tipos de fertilizantes na segurança
alimentar e nutricional, além de seu efeito multiplicador na
produtividade de culturas.
“Todo ser vivo necessita de nutrientes para o seu desenvolvimento. Eles são incorporados ao seu metabolismo para
manter o ciclo vital. Portanto, as plantas também precisam
de nutrientes, e é justamente nos fertilizantes que eles se
encontram”, afirma Dr. Luís Ignácio Prochnow, Diretor do
Instituto Internacional de Nutrição de Plantas (IPNI) do Brasil.
A mesma visão tem o professor da Universidade Federal
de Lavras, Dr. Luiz Roberto Guimarães Guilherme, uma das
principais autoridades em agronegócio no Brasil. “Aplicados
de maneira correta, na dose correta, os fertilizantes promovem
aumento da produtividade e permitem a produção em larga
escala, com produtos de melhor qualidade. Todos os nutrientes
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O ser humano, assim como as plantas, precisa de nutrientes para o seu crescimento e desenvolvimento saudável. Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio,
enxofre, cobre, zinco, ferro, manganês, molibdênio e boro são alguns exemplos de elementos imprescindíveis, geralmente encontrados nas plantas.

