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TUBOPEÇAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A
CNPJ: 46.296.018/0001-83

Relatório da Administração
Prezados Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e às normas estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sªs, o Balanço Patrimonial, e as Demonstrações Financeiras referente aos exercícios findos em 31/12/2.016 e 2.015.

Balanço Patrimonial dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2.015 e 2.016 - Valores em Reais
ATIVO CIRCULANTE 2.016 2.015
Caixa e Bancos 1.280.197,01 222.586,82
Aplicações Financeiras 800.423,01 5.787.754,30
Devedores por Duplicatas 1.797.237,08 389.315,66
Outros Créditos 125.646,23 146.572,14
Impostos Recuperáveis 631.825,52 35.173.40
Estoques 1.475.470,63 1.894.111,65
Despesa do Exercício Seguinte 24.147,61 0,00
TOTAL DO CIRCULANTE 6.134.947,09 8.475.513,97
Realizável a Longo Prazo 210.571,45 199.383,10
Impostos Recuperáveis 13.782,66 11.977,37
Depósitos para Recursos 196.788,79 187.405,73
Imobilizado 11.647.221,79 12.791.333,55
Investimentos 5.857,57 5.857,57
Intangível 15.846,80 15.846,80
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 11.879.497,61 13.012.421,02
TOTAL DO ATIVO 18.014.444,70 21.487.934,99

PASSIVO CIRCULANTE 2.016 2.015
Fornecedores Nacional Produtos 389.264,53 100.327,72
Honorários a Pagar 18.580,48 18.622,43
Ordenados e Salários a Pagar 255.580,16 243.817,34
Obrigações Fiscais e Tributárias 505.923,89 273.114,37
Obrigações Diversas 5.674,27 11.844,82
Provisões Trabalhistas 211.681,31 264.688,45
TOTAL DO CIRCULANTE 1.386.704,64 912.415,13
Exigível a Longo Prazo 200.496,04 200.496,04
Créditos de Acionistas 200.496,04 200.496,04
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 200.496,04 200.496,04
Capital Social 1.000.000,00 1.000.000,00
Reserva Legal 570.106,55 570.106,55
Lucro à Disposição da AGO 14.857.137,47 18.804.917,27
TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO 16.427.244,02 20.375.023,82

TOTAL DO PASSIVO 18.014.444,70 21.487.934,99
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2.016 e 2.015 - Valores em Reais

Capital Social Reserva de Lucros Lucro a Disposição AGO Patrimônio Liquido
Saldo em 01/01/2.015 1.000.000,00 570.106,55 23.916.745,81 25.486.852,36
31/12/2015 - Resultado do Exercício - - (5.156.660,31) (5.156.660,31)
31/12/2015 - Retificação de Lançamento - - 44.831,77 44.831,77
Saldo em 31/12/2.015 1.000.000,00 570.106,55 18.804.917,27 20.375.023,82
31/12/2016 - Resultado do Exercício - - (3.947.779,80) (3.947.779,80)
Saldo em 31/12/2.016 1.000.000,00 570.106,55 14.857.137,47 16.427.244,02

2.016 2.015
Receita Bruta de Vendas 14.373.723,01 13.910.371,94
Impostos Incidentes Sobre Vendas (4.158.179,70) (3.118.060,80)
Devoluções de Vendas (9.988,69) (20.197,25)
Abatimentos de Vendas (21.301,95) (32.797,16)
RESULTADO LÍQUIDO DAS VENDAS 10.184.252,67 10.739.316,73
Custo das Vendas (12.426.721,18) (13.724.035,70)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO (2.242.468,51) (2.984.718,97)
Custeio da Administração (2.271.004,05) (2.515.419,82)

Demonstração do Fluxo de Caixa
dos Exercícios 2.016 e 2.015 - Valores em Reais

 2.016 2.015
Atividades Operacionais
Lucro Liquido do Exercício (3.947.779,80) (5.156.660,31)
Depreciação/Amortização 1.431.236.83 1.443.997,71
Provisão de Férias 211.681,31 264.688,45
Reversão de Provisão de Férias (264.688,45) (293.586,87)
Ganho na Venda do
Ativo Permanente (100.395,17) 0,00

Lucro Líquido Ajustado (2.669.945,28) (3.741.561,02)
Devedores por Duplicatas (1.407.921,42) 197.504,81
Impostos Recuperáveis (598.457,41) 12.756,47
Outros Créditos 11.542,85 51.825,06
Estoques 418.641,02 1.382.564,38
Despesas Antecipadas (24.147,61) 3.202,21
Variação do Ativo Circulante (1.600.342,57) 1.647.852,93
Fornecedores Nacionais de Produtos 288.936,81 (243.028,59)
Obrigações Trabalhistas 11.720,87 (42.968,38)
Obrigações Fiscais E Tributárias 232.809,52 (203.021,48)
Obrigações Diversas (6.170,55) 2.215,69
Variação do Passivo Circulante 527.296,65 (486.802,76)
Total das Atividades Operacionais (3.742.991,20) (2.580.510,85)
Atividades de Investimentos
Venda do Imobilizado 112.925,00 0,00
Aquisições do Ativo Imobilizado (299.654,90) (263.635,68)
Total Atividade de Investimentos (186.729,90) (263.635,68)
Atividades de Financiamentos
Distribuição de Dividendos 0,00 (5.146,12)
Financiamento do Imobilizado 0,00 (110.868,90)
Total das Atividades
de Financiamentos 0,00 (116.015,02)

Variação de Caixa e Equivalente (3.929.721,10) (2.960.161,55)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 6.010.341,12 8.970.502,67
Saldo Final de Caixa e Equivalentes 2.080.620,02 6.010.341,12

Custeio das Vendas (72.380,91) (91.142,85)
Despesas Fiscais (175.620,61) (804.181,51)
Despesas Financeiras (9.829,23) (17.896,48)
Receitas Financeiras 446.955,74 854.774,06
Outras Receitas Operacionais 276.172,60 401.925,26
RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL (4.048.174,97) (5.156.660,31)
Outras Despesas (12.529,83) 0,00
Outras Receitas 112.925,00 0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (3.947.779,80) (5.156.660,31)

Demonstração dos Resultados dos Exercícios de 2.016 e 2.015 - Valores em Reais

NOTAS EXPLICATIVAS: 1- As demonstrações foram apuradas nos termos da legislação e das normas de contabilidade adotadas no país; 2- O capital social, no valor de R$ 1.000.000,00 esta dividido em 1.000.000 de ações ordinárias
sem valor nominal.                                                                                                                               Luiz Carlos Golin - Diretor • Arlinda Golin de Almeida - Diretora • Antonio Sette - Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP064074/O-8

Relatório da Administração

Demonstrações dos Resultados para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (em reais)

As Demonstrações Financeiras completas
estão à disposição na sede da Companhia.

Ativo 2016 2015    
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 766.302,14 704.391,75
Partes relacionadas 220.980,42 220.980,42    
 987.282,56 925.372,17
Não Circulante
Imobilizado 10.293.059,70 10.293.059,70    
 10.293.059,70 10.293.059,70    

Total do Ativo 11.280.342,26 11.218.431,87    

Passivo 2016 2015    
Circulante
Fornecedores 1.760,00 -
Obrigações tributárias 200.932,79 184.803,85
Obrigações sociais 1.962,00 1.962,00    
 204.654,79 186.765,85
Patrimônio Líquido
Capital social 8.810.491,87 8.810.491,87
Reserva de lucros 2.265.195,60 2.221.174,15    
 11.075.687,47 11.031.666,02    
Total do Passivo 11.280.342,26 11.218.431,87    

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (em reais)

ITAPEVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
CNPJ/MF 05.619.906/0001-02

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (em reais)
   Reserva de Lucros      
 Capital Social Reserva Legal Reserva de Lucros Lucros Acumulados Total          
Saldo em 1º de janeiro de 2015 8.810.491,87 1.762.098,37 458.339,62 - 11.030.929,86
Lucro líquido do exercício - - - 5.347.906,71 5.347.906,71
Distribuição de dividendos - - - (5.347.170,55) (5.347.170,55)
Constituição da reserva de lucros - - 736,16 (736,16) -
Saldo em 31 de dezembro de 2015 8.810.491,87 1.762.098,37 459.075,78 - 11.031.666,02
Lucro líquido do exercício - - - 5.486.897,93 5.486.897,93
Distribuição de dividendos - - - (5.442.876,48) (5.442.876,48)
Constituição da reserva de lucros - - 44.021,45 (44.021,45) -
Saldo em 31 de dezembro de 2016 8.810.491,87 1.762.098,37 503.097,23 - 11.075.687,47

 2016 2015    

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os exercícios
fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (em reais)

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 2016 e 2015.

São Paulo, 09 de março de 2017.  A Diretoria.

 2016 2015    
Receita operacional bruta 6.471.073,56 6.308.098,08
Impostos sobre as vendas (236.194,25) (230.245,68)
Receita operacional líquida 6.234.879,31 6.077.852,40
Lucro bruto 6.234.879,31 6.077.852,40
Administrativas e gerais (65.939,43) (66.603,40)
Tributárias (1.175,07) (357,64)
Resultado fi nanceiro (152,53) (155,23)

Atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 5.486.897,93 5.347.906,71
Aumento/(Redução) de passivos
Fornecedores 1.760,00 (1.485,00)
Obrigações tributárias 16.128,94 1.509,64
Obrigações sociais - 162,00
 17.888,94 186,64    
Caixa líquido (aplicado)/proveniente 
 de atividades operacionais 5.504.786,87 5.348.093,35    
Atividades de fi nanciamentos
Distribuição de dividendos (5.442.876,48) (5.347.170,55)    
Caixa líquido (aplicado) proveniente 
 de atividades de fi nanciamentos (5.442.876,48) (5.347.170,55)    
Aumento ou redução líquido em 
 disponibilidade 61.910,39 922,80
Modifi cações nas disponibilidades 
 líquidas
Saldo no início do exercício 704.391,75 703.468,95
Saldo no fi nal do exercício 766.302,14 704.391,75
Aumento ou redução do líquido em 
 disponibilidades 61.910,39 922,80

A Diretoria

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

 2016 2015    
Lucro operacional 6.167.612,28 6.010.736,13
Lucro antes do imposto de renda e 
 contribuição social 6.167.612,28 6.010.736,13
Imposto de renda e contribuição social (680.714,35) (662.829,42)
Lucro líquido do exercício 5.486.897,93 5.347.906,71
Quantidade de ações 881.049.187 881.049.187
Lucro por ação - R$ 0,01 0,01

Almeida Prado Comercial e Pecuária S/A
CNPJ nº 04.806.543/0001-51 - NIRE 51300009676

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária
Almeida Prado Comercial e Pecuária S/A, nos termos dos artigos do Estatuto Social, de
conformidade com o artigo 124 da Lei 6.404 de 15 de Dezembro de 1.976, convocam os
senhores acionistas, para a Assembleia Geral Ordinária / Extraordinária a realizar-se na
Rua das Garoupas, 108, Jurere Internacional, Florianópolis/SC, CEP: 88053-360, no dia
30 de Março de 2017, às 10h00min. A assembleia geral ordinária instalar-se-á, em primeira
convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 do capital
social com direito de voto e, em segunda convocação, com qualquer número (artigo 125
da Lei nº 6.404/76), ressalvadas as exceções previstas em lei. A partir desta data, 16 de
Março de 2017, até 29 de Março de 2017, às 17 horas, os ilustres acionistas poderão
inscrever chapas para o pleito indicando nomes para os cargos de Presidente e Vice
Presidente da sociedade. Os acionistas deliberaram sobre as seguintes ordens do dia:
1 - Eleição da Diretoria. 2 - Alteração de endereço da Sociedade Anônima. 3 - Modificação/
Adequação do Estatuto. Florianópolis - SC, 16 de Março de 2017.

YERANT S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ nº. 01.924.030/0001-57

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. O Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas
esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer outros esclarecimentos que
julgarem necessários. São Paulo, 18 de janeiro de 2017 A Diretoria

 Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais
Ativo       31.12.2016       31.12.2015
Circulante
Disponibilidades 10.105,21 38.263,04
Títulos de Renda Fixa 46.883.383,68 36.855.790,44
Contas à Receber 103.684,46 100.401,93
Total do Ativo Circulante 46.997.173,35 36.994.455,41
Não Circulante
Realizável à Longo Prazo 90.232.125,88 90.229.926,60
Imóveis 87.998.548,17 87.996.348,89
Impostos à Recuperar 1.024.633,68 1.024.633,68
Depósitos Judiciais 1.208.944,03 1.208.944,03
Permanente
Imobilizado 584.664,07 701.963,20
Móveis e Utensílios 109.420,38 101.127,77
Sistema de Processamento de Dados 5.458,26 5.458,26
Veículos 995.479,94 927.471,67
Instalações 37.470,07 37.470,07
( - ) Depreciações Acumuladas (563.164,58) (369.564,57)
Total do Ativo Não Circulante 90.816.789,95 90.931.889,80
Total do Ativo 137.813.963,30 127.926.345,21

Passivo e Patrimônio Líquido       31.12.2016       31.12.2015
Circulante
Contribuições e Encargos a Recolher 74.533,28 59.193,27
Impostos à Pagar 130.689,32 140.094,85
Provisão para Pagamento de Férias 109.590,92 109.616,60
Provisão para Imposto de Renda 563.257,60 620.777,09
Provisão para Contribuição Social 308.268,09 333.594,58
Total do Passivo Circulante 1.186.339,21 1.263.276,39
Não Circulante
Patrimônio Líquido
Capital Social 76.000.000,00 76.000.000,00
Reserva Legal 15.608.015,82 13.856.742,54
Outras Reservas 491.935,10 491.935,10
Reserva de Lucros 44.527.673,17 36.314.391,18
Total do Patrimônio Líquido 136.627.624,09 126.663.068,82
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 137.813.963,30 127.926.345,21

Demonstração do Resultado do Exercício encerrado
 em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais

Receita Operacional Bruta       31.12.2016       31.12.2015
Receitas de Locação de Imóveis 41.260.393,92 44.305.757,09
Lucro Bruto 41.260.393,92 44.305.757,09
Despesas e Receitas Operacionais
Despesas Administrativas
  e Encargos Sociais (3.433.566,59) (3.364.848,97)
Despesas Tributárias (1.507.414,01) (1.618.680,82)
Despesas Imobiliárias (530.282,14) (459.713,10)
Outras Despesas Administrativas (1.298.180,48) (1.008.915,57)
Depreciações (193.600,01) (184.065,22)
Outras Despesas (118,52) (2.842,31)
Receitas Financeiras 7.868.733,92 1.585.052,81
Resultado das Despesas
  e Receitas Operacionais 905.572,17 (5.054.013,18)
Lucro Antes do Imposto de Renda
  e da Contribuição Social 42.165.966,09 39.251.743,91
Provisão para Contribuição Social (1.896.485,40) (1.418.660,56)
Provisão para Imposto de Renda (5.244.015,00) (3.916.723,76)
Lucro Após o Imposto de Renda
  e a Contribuição Social 35.025.465,69 33.916.359,59
Reserva Legal (1.751.273,28) (1.695.817,98)
Saldo à Disposição da Diretoria 33.274.192,41 32.220.541,61

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais

Mutações do Capital Reserva Outras Reservas
Patrimônio Líquido            Social            Legal        Reservas         de Lucros               Totais
Saldo em 31.12.2014 76.000.000,00 12.160.924,56 491.935,10 32.258.427,83 120.911.287,49
(-) Dividendos Pagos - - - (27.324.578,26) (27.324.578,26)
(-) Participação da Diretoria - - - (840.000,00) (840.000,00)
Lucro Líquido do Exercício - - - 33.916.359,59 33.916.359,59
(-) Reserva Legal - 1.695.817,98 - (1.695.817,98) -
Saldo em 31.12.2015 76.000.000,00 13.856.742,54 491.935,10 36.314.391,18 126.663.068,82
(-) Dividendos Pagos - - - (24.220.910,42) (24.220.910,42)
(-) Participação da Diretoria - - - (840.000,00) (840.000,00)
Lucro Líquido do Exercício - - - 35.025.465,69 35.025.465,69
(-) Reserva Legal - 1.751.273,28 - (1.751.273,28) -
Saldo em 31.12.2016 76.000.000,00 15.608.015,82 491.935,10 44.527.673,17 136.627.624,09

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício encerrado
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015- Em Reais

      31.12.2016       31.12.2015
Atividades Operacionais 35.219.065,70 34.100.424,81
Lucro Líquido do Exercício 35.025.465,69 33.916.359,59
Depreciações (193.600,01) (184.065,22)
Acréscimo e Decréscimo de Ativos (81.782,69) 173.971,76
Contas à Receber (3.282,53) 265.900,07
Imóveis (2.199,28) (19.944,75)
Impostos à Recuperar - 132,21
Veículos (68.008,27) (70.696,67)
Móveis e utensílios (8.292,61) (1.419,10)
Acréscimo e Decréscimo de Passivos (25.137.847,60) (29.207.716,21)
Contribuições e Encargos a Recolher 15.340,01 2.579,45
Impostos à Pagar (9.405,53) 4.761,48
Contas a Pagar - (1.069.079,04)
Provisão para pagto de Férias (25,68) 13.936,50
Provisão para Imposto de Renda (57.519,49) 32.190,85
Provisão para Contribuição Social (25.326,49) (27.527,19)
Pagamento Participação da Diretoria (840.000,00) (840.000,00)
Dividendos Pagos (24.220.910,42) (27.324.578,26)
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente a Caixa 9.999.435,41 5.066.680,36
Caixa e Equivalente de Caixa
  no inicio do Exercício 36.894.053,48 31.827.373,12
Caixa e Equivalente de Caixa
  no fim do Exercício 46.893.488,89 36.894.053,48
Aumento no Caixa e Equivalente a Caixa 9.999.435,41 5.066.680,36

devidos sobre o 4º trimestre de 2016 e serão recolhidas nos devidos prazos.
O Capital Social totalmente subscrito e integralizado está representado por
76.000.000 ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$1,00 cada
uma. Foi distribuído aos acionistas no ano de 2016, dividendos no valor de
R$ -24.220.910,42. O lucro líquido apurado em 31 de dezembro de 2016, fica
a disposição da diretoria. As receitas e despesas do presente exercício,
foram contabilizadas pelo regime de competência. O regime tributário adota-
do pela empresa no ano calendário de 2016, foi o de Lucro Presumido. A
provisão para contribuição social sobre o lucro, foi constituída conforme
previsto na legislação à alíquota de 9% sobre a receita ajustada, e a provi-
são para o imposto de renda foi constituída à alíquota de 15% sobre a receita
ajustada e acrescida do adicional de 10% sobre o excedente em cada trimes-
tre. 4 -Caixa e Equivalente de Caixa - Caixa e equivalente de caixa, consis-
tem em numerário disponível na sociedade, saldos em poder de bancos, e
aplicações financeiras de curto prazo. Caixa e equivalentes de caixa, inclu-
ídos na demonstração do fluxo de caixa são: Caixa e saldos em bancos =
10.105,21; Aplicações financeiras de curto prazo = 46.883.383,68; Caixa e
equivalentes de caixa = 46.893.488,89. São Paulo, 18 de janeiro de 2017

Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis em 31 de Dezembro de 2016

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto a locação de imóveis
próprios. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstra-
ções contábeis referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2016, foram preparadas de acordo com as disposições contidas nas práticas
contábeis adotadas no Brasil, bem como obediência às normas estabeleci-
das pelas Legislações Societárias e Fiscais 3 - Principais Práticas Contá-
beis - Os Títulos de Renda Fixa estão representados por aplicações de curto
prazo e registrados ao custo de aquisição.O imóvel contabilizado no Realizá-
vel a Longo Prazo, está lançado pelo seu custo de aquisição. Os depósitos
judiciais estão em garantia de processos de IPTU sobre imóvel, processo
trabalhista e como depósito em garantia de IRPJ . O imobilizado está regis-
trado ao custo de aquisição e a depreciação foi calculada pelo método linear,
com base em taxas que levam em consideração a vida útil-economica dos
bens e reconhecida no resultado do exercício. Os impostos à pagar, referem-
se a obrigações tributárias à vencer e de responsabilidade da empresa. As
provisões para imposto de renda e contribuição social sobre o lucro são

Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente Maria José Sales Norte - Contadora - CRC 1SP060707/O-5

Agulhas Negras Distribuidora de Automóveis Ltda., torna público que solicitou à
Secretaria de Gestão Ambiental a Renovação da Licença de Operação p/ atividade:
serviços de manutenção e reparação mecânica e de lanternagem ou funilaria e pintura
de veículos automotores; venda de veículos automotores novos e usados, sito à Av.
Dr. Rudge Ramos, 837, R. Ramos, SBC, SP.

No último dia 13, o governo do Ceará lançou edital para 
contratar empresa responsável pela elaboração de uma 
planta de dessalinização na região metropolitana de For-

taleza, com capacidade para gerar 1 metro cúbico por segundo 
(m³/s) de água potável para a rede de abastecimento. Esse volume 
equivale a cerca de 15% do consumo de Fortaleza.

Desde 2016, os 17 municípios da região, nos quais moram 
quase metade da população cearense, são submetidos a uma 
tarifa de contingência para economizar água. De acordo com 
o diretor da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 
Ambiental (Abes), Francisco Vieira Paiva, “a dessalinização faz 
parte de um contexto mundial. A indústria usa a dessalinização 
para processos industriais. Com relação ao consumo humano, 
países semelhantes ao Brasil, com regiões climáticas parecidas 
com as do Nordeste, têm experimentado essa tecnologia, porque 
é uma forma de minimizar o impacto às populações. No Ceará, 
isso salvaguardaria nossos açudes”, explicou.

O assunto foi tema de simpósio da Abes, na última semana, em 
Fortaleza. Oportunidade em que alguns especialistas nacionais 

Países com clima semelhante ao do Nordeste,

têm experimentado essa tecnologia.

Seca prolongada no Nordeste 
desperta interesse por dessalinização
A escassez de água, em decorrência da seca que já dura cinco anos no Nordeste, despertou o interesse 
de empresas e governos para soluções de tecnologia que promovam a dessalinização da água do mar

falaram sobre os impactos das tecnologias de dessalinização na 
matriz hídrica do país e também sobre reúso das águas. Embora 
seja uma realidade em outros países, como Israel e Arábia Saudita, 
a dessalinização ainda está em seus primeiros passos no Brasil. 
Fernando de Noronha é o exemplo pioneiro de alcance público: 
possui uma usina de dessalinização para consumo humano que 
apoia o sistema de abastecimento da ilha, especialmente nos pe-
ríodos de estiagem. O distrito estadual possui apenas um açude, 
o Xaréu, além de poços.

Outras experiências são de iniciativa privada, especialmente 
industrial. Sérgio Hilsdorf, gerente de aplicações e processos da 
empresa Veolia, dá o exemplo de uma usina termelétrica que será 
implantada em Sergipe, que vai utilizar água dessalinizada em 
seus processos. Ele considera prioritário o uso das tecnologias 
de dessalinização para atender o consumo humano. Ele afi rmou 
que “a água dessalinizada pode ser utilizada na indústria, mas 
grandes plantas foram construídas com o objetivo de fornecer 
água potável para a população das cidades litorâneas com pro-
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blemas crônicos de falta de chuva. Considero que lançar mão de 
uma técnica que não é barata, deveria ser para uso nobre, que 
é o uso potável”.

Segundo o diretor da Abes, o uso de água dessalinizada para 
abastecimento de cidades já era debatido no Ceará 15 anos atrás. 
Mas, à época, não havia políticas públicas para abranger a inova-
ção. Apesar de a ideia apenas agora começar a tomar contornos 
reais, Paiva considera que o momento é ideal.

“Acredita-se, sempre, que até dia 19 de março [dia de São José, 
padroeiro do Ceará] vai chover, mas vemos que a realidade não 
é mais essa. A população, as indústrias e o consumo aumentam. 
De alguma forma, à adesão a esta nova tendência está atrasada, 
mas sempre é o momento para começar”, lembrou ele.

O volume de vendas do varejo 
nacional deve cair 3,6% de 
setembro de 2016 a setembro 
de 2017, de acordo com estima-
tivas do Instituto de Economia 
da Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP).  Apesar da 
previsão de queda, a estima-
tiva indica uma recuperação 
de três pontos percentuais em 
um ano. No período anterior 
(setembro de 2015 a setembro 
de 2016), o volume de vendas 
do comércio varejista brasileiro 
recuou 6,6%.

“A perspectiva é de uma re-
cuperação lenta do varejo nos 
próximos meses, mas ainda no 
campo negativo. O aumento do 
desemprego, a queda na renda 
do trabalhador e a escassez de 
crédito difi cultam uma retoma-
da mais rápida”, disse o presi-
dente da ACSP, Alencar Burti. 
Para ele, o ano de retomada 
do setor varejista será 2018, 
quando taxas expressivas de 

crescimento devem voltar a ser 
registradas. “O ano de 2017 é de 
transição: estamos superando 
os efeitos da crise. No ano que 
vem, tudo sinaliza para tempos 
melhores.”

Para o professor da Escola 
Brasileira de Economia e Fi-
nanças da FGV, Antonio Porto, 
a variação do volume de vendas 
do varejo será mais positiva que 
a expectativa da ACSP porque, 
segundo ele, a economia está 
se recuperando, com melhorias 
visíveis para o mercado inter-
no. “O consumidor está com 
mais segurança, o empresário 
está com mais segurança. Há 
queda de juros, perspectiva de 
recuperação de emprego, por-
que já se começou a gerar um 
pouco de emprego. Não chega 
a crescer muito porque a queda 
no ano anterior foi tão grande 
que zerou até setembro. Não 
vejo queda continuada, vejo 
recuperação” (ABr).

Vendas do varejo devem 
cair 3,6%, mas tendência 

é de recuperação

6 meses para 
estados e municípios 
reformarem 
Previdência

O presidente da República, 
Michel Temer, quer dar um 
prazo de seis meses para que 
os governos estaduais e mu-
nicipais aprovem uma refor-
ma previdenciária para seus 
servidores. O governo federal 
fará uma emenda ao texto que 
tramita no Congresso, adicio-
nando essa sugestão. De acordo 
com a nova proposta, estados 
e municípios se submeterão à 
regra federal, que atualmente 
tramita na Câmara, caso não 
façam a própria reforma no 
tempo determinado.

Na semana passada,Temer 
anunciou que estados e muni-
cípios seriam retirados do pro-
jeto de reforma que tramita na 
Câmara. A avaliação do Planalto 
e dos deputados federais é que 
os governadores estavam “muito 
à vontade”, sem precisar passar 
pelo desgaste de rever seus pró-
prios sistemas de Previdência. A 
saída dos servidores municipais 
e estaduais poderá acelerar os 
debates e a tramitação do proje-
to, na avaliação do governo.

A ideia de defi nir um prazo 
para que os entes federados 
organizem suas propostas surgiu 
de uma reunião ocorrida entre 
o ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, e o secretário 
da Previdência Social, Marcello 
Caetano. O objetivo é fazer com 
que as mudanças ocorram mais 
rápido em todo o país (ABr).


