
A evolução tecnológica 

está cada vez mais 

presente no cotidiano 

das pessoas, se 

transformando em alta 

velocidade

Afi nal, enquanto o rádio 
demorou anos para 
alcançar milhões de 

ouvintes, o Facebook atingiu 
a marca de 100 milhões de 
usuários em um ano. Apesar 
da existência da inovação no 
dia a dia, o mundo corporativo 
ainda caminha para alcançar o 
mesmo patamar. Novas tecno-
logias e tendências costumam 
ter grande resistência por par-
te dos tomadores de decisão. 

No mercado de digitaliza-
ção, por exemplo, por mais 
que as companhias tenham a 
consciência da necessidade 
de serviços desse tipo, o setor 
ainda sofre com a resistência 
das corporações. Muitas vezes, 
as empresas identificam o 
processo de digitalização como 
um novo custo e não como um 
investimento futuro. 

A tecnologia necessária, 
dependendo do tamanho do 
negócio, pode apresentar um 
valor elevado, que em conjunto 
com a barreira que algumas 
pessoas possuem em acreditar 
que precisam manter a versão 
física do documento, difi cul-
tam o avanço no setor.

No Brasil, mesmo com a forte 
aderência às novas tecnologias 
digitais e mobile, existem ou-

tros obstáculos. A Resolução 
nº 4.474, que regula a digita-
lização e gestão de documen-
tos digitalizados relativos às 
instituições fi nanceiras, por 
exemplo, não representou 
grande avanço, pois as próprias 
entidades do setor fi nanceiro 
ainda não chegaram em um 
consenso sobre o modelo ideal.

Em contrapartida, a área 
de recursos humanos, em-
bora seja a que mais precisa 
guardar o documento físico, 
é a que possui maior quantia 
de regulamentações e, conse-
quentemente, maior suporte 
referente à facilidade de aces-
so, representando o setor com 
maior potencial para aderir 
à digitalização em um curto 
período de tempo.

Apesar da necessidade das 
regulamentações nos mais 
variados segmentos, o mer-
cado não sofrerá nenhuma 
mudança brusca enquanto 
houver a insegurança, por 
parte das empresas, referente 
ao descarte da versão física 
dos documentos. 

Os negócios que já fazem a 
digitalização e a gestão deles 
encaram o trabalho como um 
investimento, percebendo a 
necessidade da mudança dos 
processos para poderem se 
manter em crescimento.

(*) - É gerente de desenvolvimento 
da Access, segunda maior empresa 

do mundo no segmento de gestão de 
documentos e informações, presente 

nos Estados Unidos, Austrália,
Brasil, Costa Rica, Panamá

e Trinidade e Tobago.

A evolução digital 
corporativa no Brasil

e no mundo
Juliana Trindade Esteves (*)
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3ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 0013495-
25.2011.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Rogério Aguiar Munhoz Soares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
Flávia Cristiane Maximino, CPF 276.229.988-85, que AMC - Serviços Educacionais LTDA lhe 
ajuizou uma ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 14.424,60 (Maio/2011) decorrentes do 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes das mensalidades vencidas 
e não pagas. Estando a requerida em local ignorado, foi deferida a sua citação por edita l para que no 
prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o debito atualizado isenta de custas e honorários 
ou, no mesmo prazo ofereça embargos, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo, 
convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 702 do NCPC. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 27 de janeiro de 2017. 

GTIS XXXI Brasil Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 13.735.830/0001-09 - NIRE 35.225.482.966

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 22/5/17
Aos 22/5/17, 10 hs, na sede. Convocação: Dispensadas. Mesa: Presidência da mesa e secretariado da reunião: João Rodrigues 
Teixeira Júnior. Deliberação: (i) aprovar a redução do capital social da Sociedade em R$15.000.000,00, por ser excessivo em relação às 
atividades constantes do seu objeto social, com o consequente cancelamento e extinção de 1.500.000.000 de quotas sociais, com valor 
nominal de R$0,01 cada uma, de titularidade da sócia majoritária GTIS BF II Limitada Manager III LLC, sendo que: (a) R$533.682,16, 
correspondente ao cancelamento de 53.368.216 quotas de sua titularidade, correspondem à parcela não integralizada do capital social 
da Sociedade; e (b) R$14.466.317,84, correspondente ao cancelamento de 1.446.631.784 quotas de sua titularidade, serão devolvidos 
à sócia GTIS BF II Limitada Manager III LLC em moeda corrente nacional; (ii) consignar que a redução de capital social ora deliberada 
só será efetivada após decorrido o prazo legal de 90 dias para manifestação dos credores, contados das publicações exigidas por 
lei, sendo que a Alteração de Contrato Social pertinente será arquivada, concomitantemente com a presente, pelos meios próprios, 
perante a Jucesp; (iii) consignar, ainda, que após efetivada a redução ora deliberada, o capital da Sociedade passará para o valor total 
de R$256.500.000,00, dividido em 25.650.000.000 de quotas, com valor nominal de R$0,01 cada uma, totalmente integralizadas em 
moeda corrente nacional, distribuídas entre as sócias da seguinte forma: (a) 25.649.999.900 quotas, no valor total de R$256.499.999,00, 
de titularidade da sócia GTIS BF II Limitada Manager III LLC; e (b) 100 quotas, no valor total de R$1,00, de titularidade da sócia GTIS 
BF II Limitada III LLC; e (iv) autorizar o Gerente Geral da Sociedade a praticar todos e quaisquer atos ou documentos necessários à 
implementação da deliberação ora aprovada. Nada mais. João Rodrigues Teixeira Júnior - Gerente Geral, Presidente e Secretário da Mesa.

Balanço patrimonial Exercícios findos em 2016 e 2015 - (Em Reais)
Ativo 31/12/2016 31/12/2015
Circulante 3.543.618 6.393.199
Caixa e equivalentes de caixa 282.921  1.354.867
Contas a receber 2.368.295  3.951.680
Crédito diversos 10.122  8.232
Imóveis Destinados a venda 882.279  1.078.419
Não-circulante 2.293.231  4.719.942
Contas a receber 2.293.231  4.719.942

Total ativo 5.836.849 11.113.141

Passivo e Patrimônio Líquido 31/12/2016 31/12/2015
Circulante 216.228  808.281
Fornecedores 8.295  47.891
Obrigações Tributárias 207.933  760.390
Não-circulante 156.618 –
Obrigações Tributárias 156.618 –
Patrimônio líquido 5.464.002 10.304.860
Capital social 200.000  200.000
Afac 44.457  44.457
Reserva de àgio 2.816.538  2.485.500
Reserva Legal 40.000  40.000
Reservas de Lucros 2.363.007  7.534.903
Total passivo + patrimonio liquido 5.836.849  11.113.141

Demonstrações consolidadas de resultado
 Exercícios findos em 2016 e 2015 - (Em Reais)

Resultado Operacional     31/12/16      31/12/15
 Receitas Operacionais 2.730.424 13.303.802
 (-) Custos operacionais (393.297)  (1.965.310)
Despesas administrativas     (377.313)     (777.615)

1.959.814 10.560.877
Resultado Financeiro        31.208        11.092

      31.208        11.092
Resultado Bruto antes Impostos 1.991.022  10.571.969
Impostos e Contribuições       (69.718)      (415.757)
Lucro/(prejuízo) do exercicio 1.921.304   10.156.212

INRODA DESENVOLINRODA DESENVOLINRODA DESENVOLINRODA DESENVOLINRODA DESENVOLVIMENTO URBANO S/AVIMENTO URBANO S/AVIMENTO URBANO S/AVIMENTO URBANO S/AVIMENTO URBANO S/A
CNPJ 19.494.054/0001-89

Demonstrações Financeiras

Demonstração da mutuação do patrimônio líquido Exercícios findos em 2016 e 2015 -(Em Reais)
Capital (-) Capital/Ágio Adiantamento Reservas Reservas Reservas Lucro(Prejuizo)

      Social   a integralizar              Afac   de Legal     de Ágio  de Lucros      acumulados        Totais
Saldo em 31 de dezembro de 2014  200.000  (3.310.000) – –  3.200.000 –  (42.625)  47.375
 Integralização de capital –  110.000 – – – – –  110.000
 Ágio integralizado –  2.485.500 – – – – –  2.485.500
 Adiantamento para aumento capital – –  44.457 – – – –  44.457
 Lucro líquido do exercício – – – – – –  10.156.212  10.156.212
 Reserva legal – – –  40.000 – –  (40.000) –
 Reservas lucros  – – – – –  7.534.903  (7.534.903)  –
 Dividendos Pagos – – – – – –  (2.538.684)  (2.538.684)
Saldo em 30 de dezembro de 2015  200.000  (714.500)  44.457  40.000  3.200.000  7.534.903 – 10.304.860

Capital (-) Capital/Ágio Adiantamento Reservas Reservas Reservas Lucro(Prejuizo)
      Social   a integralizar              Afac   de Legal   de Ágio  de Lucros     acumulados        Totais

Saldo em 31 de dezembro de 2015  200.000  (714.500)  44.457  40.000  3.200.000  7.534.903 – 10.304.860
 Ágio integralizado – 331.038 – – – – – 331.038
 Lucro líquido do exercício – – – – – – 1.921.304 1.921.304
 Reservas lucros – – –  – – 1.921.304  (1.921.304) –
 Dividendos Pagos – – – – – (7.093.200)  –)  (7.093.200)
Saldo em 30 de dezembro de 2016  200.000  (383.462)  44.457  40.000  3.200.000  2.363.007 – 5.464.002

Notas Explicativas
1. Apresentação das demonstrações financeiras individuais: As de-
monstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contá-
beis emanadas pela legislação societária, incluindo as alterações
introduzidas pela Lei nº 11.638 de 28 de dezembro de 2007, e consubstan-
ciada pelos pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis. Foram aplicados os pronunciamentos mandatórios para
os exercicios 2016 e 2015. Principais práticas contábeis: As políticas
contábeis descritas a seguir foram aplicadas consistentemente no exercí-
cio e período apresentado nas demonstrações financeiras. a. Apuração do
resultado: As receitas e despesas são apropriadas de acordo com o regi-
me de competência, observando-se o critério pro rata dia para as de natu-
reza financeira. b. Investimentos: A Companhia é proprietária do empreen-
dimento imobiliario Loteamento denominado Terras Altas aprovado confor-
me Decreto nº 4.108 de 12 de fevereiro de 2015 pela Prefeitura Municipal de
Avaré/SP; c. Imoveis em estoque a comercializar: São registrados nesta
rubrica os custos de aquisição de terreno, de construção e outros custos
relacionados aos projetos em construção e concluídos cujas unidades ain-
da não foram vendidas. d. Imobilizado: São registrados pelo custo de aqui-
sição. e. Ativos e passivos: Os ativos foram demonstrados pelos valores

de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações
monetárias auferidas (em base pro rata dia) e a provisão para perda, quan-
do julgada necessária. Os passivos demonstrados incluem os valores co-
nhecidos e calculáveis, acrescidos dos encargos e das variações monetá-
rias incorridas (em base pro rata dia). f. Provisões: Uma provisão é reco-
nhecida caso, em consequência de ocorrência passada, a Sociedade pos-
sua obrigação legal ou constituída que possibilite uma estimativa confiável
e desde que seja a perda avaliada como provável. As provisões são deter-
minadas descontando-se os fluxos de caixa futuros estimados a uma taxa
que reflita as condições de mercado em vigor e os riscos característicos
do passivo. g. Imposto de renda, contribuição social e outros impostos:
A Sociedade optou pelo regime de apuração do lucro presumido, o qual se
subordina ao volume total de receita bruta auferida por trimestre. Para de-
terminação da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) aplica-se o
percentual de 8% e 12% respectivamente sobre a receita bruta, acrescen-
do-se os resultados financeiros. Os referidos tributos são calculados a
alíquotas de 15%, mais adicional de 10% para IRPJ e 9% para a CSLL,
respectivamente, sobre a base apurada e recolhidos de acordo com criterio
de caixa. As alíquotas de PIS e COFINS são de 0,65% e 3%, respectiva-

mente, e incidem sobre o total de receitas. Quanto ao ISS a Sociedade esta
desobrigada pois, não tem em seu objeto social nenhum tipo de prestação
de serviços que a submeta a tributação municipal e recolhidos de acordo
com criterio de caixa. h. Estimativas contábeis: A elaboração de demons-
trações financeiras requer que a Administração use de julgamento na de-
terminação e no registro de estimativas contábeis. A liquidação das transa-
ções que envolvam essas estimativas poderá resultar em valores diferen-
tes dos estimados, em razão das imprecisões inerentes ao processo de
sua determinação. A Sociedade revisa as estimativas e premissas pelo
menos anualmente. i. Patrimonio Liquido: O capital social esta totalmente
integralizado e as reservas estão constituidas de acordo com a legislação
societária e normas contabeis. j. Lucro por ação: O Lucro básico por ação
é calculado por meio do resultado do exercício / período atribuível aos
acionistas da Sociedade e pelas ações em circulação no exercício / perí-
odo. Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, não há fatores que representem
efeitos diluídos do lucro.

Demonstração dos fluxos de caixa Período de 2016 e 2015 - (Em Reais)
Fluxo de caixa de atividades operacionais      31/12/16     31/12/15
Lucro antes do imposto de renda e da
  contribuição social 1.921.304  10.156.212
Ajustes para reconciliar o lucro antes do
  imposto de renda e da contribuição social:
Aumento de Estoque 196.140  (1.035.947)
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Variação do ativo 4.008.206  (8.679.854)
(Redução) aumento nos passivos operacionais:
Variação do passivo (435.435)  808.281
Disponibilidades líquidas geradas pelas
 atividades operacionais 5.690.216 1.248.692
Atividades de investimentos
Integralização de capital 331.038  2.595.500
Pagamento de Dividendos (7.093.200)  (2.538.684)
Aquisição do ativo imobilizado – –
Fluxo de caixa das atividades de investimentos (6.762.162)  56.816
Atividades de financiamento
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital –  44.457
Fluxo de caixa das atividades de financiamento –  44.457
Total do fluxo de caixa (1.071.947)  1.349.965
Aumento/(diminuição) líquido de caixa e
 equivalentes de caixa (1.071.947)  1.349.964
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 1.354.867  4.903
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 282.921  1.354.867

Inroda Desenvolvimento Urbano S/A - Diretoria  -  Efforts Profissionais Contábeis - Arnaldo M. Trindade - CRC. 1SP183550/0-9

Sanca GTIS Embu II Empreendimentos Ltda. - CNPJ/MF nº 13.813.041/0001-49 - NIRE 35.225.483.857
Ata de Reunião de Sócios realizada em 24 de Março de 2017

Data, Hora e Local: 24/3/17, às 11 hs, na sede. Convocação: Dispensadas. Mesa: Presidente: Cláudio Kluger e Secretário: 
Renato Kluger. Deliberação Unânime: (i) aprovar a redução do capital social em R$8.000.000,00, por ser excessivo em 
relação às atividades constantes do seu objeto social, com consequente cancelamento e extinção de 800.000.000 quotas 
sociais, no valor nominal de R$0,01 cada uma, de titularidades da sócia majoritária Sanca GTIS Participações Ltda.; (ii) 
consignar que a redução de capital social ora deliberada só será efetivada após decorrido o prazo legal de 90 dias para 
manifestação dos credores, contados das publicações exigidas por lei; (iii) consignar, ainda, que após efetivada a redução 
ora deliberada, o capital social passará para o valor total de R$151.827.989,62, dividido em 15.182.798.962 quotas, com 
valor nominal de R$0,01 cada uma: distribuído entre as sócias: (a) 15.182.798.862 quotas, no valor de R$151.827.988,62, 
para a sócia Sanca GTIS Participações Ltda.; e (b) 100 quotas, no valor de R$1,00, para a sócia Sanca Desenvolvimento 
Urbano Ltda.; e (iv) autorizar a administração da Sociedade a assinar e praticar todos e quaisquer atos ou documentos 
necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 24/3/2017. Mesa: Cláudio Kluger-Presidente e Renato Kluger-Secretário.

Sanca GTIS Embu Empreendimentos Ltda. - CNPJ/MF nº 13.812.877/0001-29 - NIRE 35.225.483.865
Ata de Reunião de Sócios realizada em 24 de Março de 2017

Data, Hora e Local: 24/3/17, 10 hs, na sede. Convocação: Dispensadas. Mesa: Presidente: Cláudio Kluger e Secretário: Renato Kluger. 
Deliberação Unânime: (i) aprovar a redução do capital social em R$ 8.000.000,00, por ser excessivo em relação às atividades constantes 
do seu objeto social, com consequente cancelamento e extinção de 800.000.000 quotas sociais, no valor nominal de R$ 0,01 cada uma, 
mediante a devolução: (a) à sócia Sanca GTIS Participações Ltda., do valor de R$ 7.600.000,00, correspondente ao cancelamento de 
760.000.000 de quotas de sua titularidade; e (b) à sócia Sanca Desenvolvimento Urbano Ltda., do valor de R$ 400.000,00, correspon-
dente ao cancelamento de 40.000.000 de quotas de sua titularidade; (ii) consignar que a redução de capital social ora deliberada só será 
efetivada após decorrido o prazo legal de 90 dias para manifestação dos credores, contados das publicações exigidas por lei; (iii) o capital 
social passará para o valor total de R$ 130.139.856,43, dividido em 13.013.985.643 quotas, com valor nominal de R$ 0,01 cada uma, 
distribuído entre as sócias: (a) 12.363.286.360 quotas, no valor de R$ 123.632.863,60, para a sócia Sanca GTIS Participações Ltda.; e (b) 
650.699.283 quotas, no valor de R$ 6.506.992,83, para a sócia Sanca Desenvolvimento Urbano Ltda.; e (iv) autorizar a administração a 
assinar e praticar todos e quaisquer atos ou documentos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas. Encerramento: 
Nada mais. São Paulo, 24/3/2017. Cláudio Kluger-Presidente da Mesa e Renato Kluger-Secretário da Mesa.
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DESCONTAR O DSR DE FUNCIONÁRIO MENSALISTA
Empresa pode descontar o DSR sobre faltas e atrasos do funcionário 
mensalistas, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O PRAZO QUE PRECISA SER COMPENSADO O BANCO DE HORAS 
PELO FUNCIONÁRIO?

Esclarecemos que o prazo para compensação do banco de horas é de 
1 (um) ano, conforme art.59, §2º da CLT.

ESTAGIÁRIO NA PRÓPRIA EMPRESA
Funcionário deseja ser estagiário na própria empresa, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRABALHADOR AUTÔNOMO APOSENTADO
Profissional autônomo aposentado que volta a trabalhar, empresa deve 
descontar o valor da previdência social no RPA? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRESTAR SERVIÇO EM OUTRA FUNÇÃO
Empresa possui funcionário na função de recepcionista, sendo o 
mesmo fotógrafo profissional, caso faça alguns trabalhos foto-
grafando alguns eventos da empresa pode caracterizar acúmulo 
de função, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMISSÃO COM PENSÃO ALIMENTÍCIA
Funcionário que é descontado pensão alimentícia está saindo da 
empresa, temos que informar o juiz do processo? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

NEGAR O ABONO PECUNIÁRIO
Empresa pode se negar a conceder o abono pecuniário ao 
funcionário, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 20 de Abril de 2017.
01 - Data, Hora e Local: Aos 20/04/2017, às 14 horas, na sede social estabelecida Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 
3.477, 9º Andar, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, em São Paulo/SP. 02 - Convocação e Presença: Em atendimento 
à convocação realizada pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 14 do Estatuto Social 
da Companhia, estiveram presentes, além do Presidente, os Conselheiros, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes 
Guimarães, João Annes Guimarães, Roberto Faldini. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo 
Sr. Bernard Camille Paul Mencier, Presidente do Conselho de Administração, e secretariados pela Sra. Deise Peixoto 
Domingues. 04 - Ordem do Dia: 1) Ratifi cação de Cessões Fiduciárias de (LTF - Letras Financeiras do Tesouro) em 
Garantia vinculadas às operações de Swap e Opção realizadas entre Banco BMG S.A. e Banco Itau Unibanco S.A. 05 
- Deliberações: Tendo em vista a realização de diversas operações de Swap e Opção no período de 14.06.2013 a 
17.10.2016, e em atendimento ao disposto no artigo 16, letras “g” do Estatuto Social, os senhores Conselheiros 
deliberaram por unanimidade sem qualquer ressalva ou restrição pela ratifi cação da autorização e aprovação das 32 
operações de Swap e 09 de Opção entre o Banco BMG S.A. e Banco Itaú Unibanco S.A., com constituição de garantia 
de cessão fi duciária de LTF - Letras Financeiras do Tesouro, realizadas no período compreendido entre 14.06.2013 a 
17.10.2016, delegando à diretoria da instituição as responsabilidades e competências, pela correta formalização de 
referidas operações em nome do Banco BMG S.A.. 06 - Lavratura da Ata: Foi autorizada a lavratura desta ata em 
forma de sumário. 07 - Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião do Conselho de 
Administração, da qual se lavrou a presente Ata, em forma de sumário, que, lida e achada conforme, foi por todos os 
presentes aprovada e assinada. São Paulo, 20/04/2017. (a.a.). Bernard Paul Camille Mencier. Ângela Annes Guimarães. 
Regina Annes Guimarães. João Annes Guimarães. Roberto Faldini. Confere com a original, Lavrada em livro próprio. 
Bernard Camille Paul Mencier - Presidente da Mesa, Deise Peixoto Domingues - Secretária da mesa. JUCESP 
nº 257.435/17-7 em 06.06.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Manuel Alegre: escritor português vencedor 

do Prêmio Camões 2017.

Manuel Alegre nasceu na cidade 
portuguesa de Águeda, em 1936. 
No campo da poesia, começou a 

ganhar destaque com as coletâneas Po-
emas Livres, datadas entre 1963 e 1965. 
Seu reconhecimento foi ampliado com a 
publicação de dois volumes de poemas: 
Praça da Canção (1965) e O Canto e as 
Armas (1967). Em 1989 Manuel Alegre 
estreou na fi cção com o livro Jornada 
de África. 

O escritor assina diversas outras obras. 
No entanto, foram estas as consideradas 
pelo júri de 2017 para condecorá-lo com 
o principal prêmio da língua portuguesa. 
Instituído em 1989 por Portugal e pelo 
Brasil, o Prêmio Camões é concedido 
anualmente a um escritor de língua 
portuguesa cuja obra tenha contribuído 
para a projeção e reconhecimento da 
língua em todo o mundo. O valor pago 

Escritor português Manuel Alegre 
vence Prêmio Camões 2017

O escritor Manuel Alegre venceu a 29ª edição do Prêmio Camões 2017, concedido pela Fundação 
Biblioteca Nacional

pelo prêmio é 100 mil euros e o governo 
brasileiro paga a metade (50 mil euros) 
do valor.

O juri da Fundação Biblioteca Nacional 
se reuniu no último dia 8 de junho, no 
Rio de Janeiro, para escolher o vence-
dor da 29ª edição do prêmio. A escolha 
foi publicada no Diário Ofi cial da União 
de hoje. Vários escritores brasileiros já 
ganharam este prêmio. O primeiro brasi-
leiro a recebê-lo foi João Cabral de Melo 
Neto (1990). Também foram premiados 
a escritora Rachel de Queiroz (1993), 
Jorge Amado (1994), Antonio Cândido 
(1998), Autran Dourado (2000), Rubem 
Fonseca (2003), Lygia Fagundes Telles 
(2005), João Ubaldo Ribeiro (2008), 
Ferreira Gullar (2010), Dalton Trevisan 
(2012) e Alberto da Costa e Silva (2014). 
Em 2016, o prêmio foi concedido ao 
escritor brasileiro Raduan Nassar (ABr).
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A pauta de exportação do 
agronegócio em maio foi lide-
rada pelo complexo soja, cujas 
vendas atingiram US$ 4,72 bi-
lhões, o que representa 48,8% 
do total dos embarques do setor. 
A cifra representa acréscimo de 
7,5% sobre o valor registrado no 
mesmo mês do ano passado. Os 
dados constam da balança co-
mercial do agronegócio, divul-
gada ontem (13) pela Secretaria 
de Relações Internacionais do 
Agronegócio (SRI) do Ministé-
rio da Agricultura.

Esse desempenho foi puxado 
pelos embarques de soja em 
grão, que totalizaram 10,96 mi-
lhões de toneladas, com receita 
de US$ 4,06 bilhões. De acordo 
com a SRI, o volume embarcado 
de soja em maio foi recorde em 
relação a todos os meses da 
série histórica e é também o 
segundo mês consecutivo em 
que o volume ultrapassa 10 
milhões de toneladas. Ainda 
segundo a secretaria, um dos 
fatores do crescimento de 
participação complexo soja 
na balança comercial é a safra 
recorde de soja que o Brasil 

TERRA DOS VALES S.A.
CNPJ/MF nº 07.697.895/0001-04 - NIRE 35.300.333.918

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria da TERRA DOS VALES S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 123 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de
1976 (“Lei das Sociedades Anônimas”), convoca os acionistas da Companhia para a Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária da Companhia, que será realizada na sede social do BTG Pactual, situada na cidade de São Paulo, esta-
do de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 12º andar, CEP 04538-133, em primeira convocação, no dia
22 de junho de 2017, às 11:00hrs, para tratar da seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Extraordinária: (i)
Deliberar sobre o orçamento anual para o ano de 2017 proposto pela Diretoria da Companhia; e (ii) Definir os novos
periódicos nos quais serão realizadas as publicações da Companhia, conforme exigidas pela Lei das Sociedades Anônimas.
Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
do exercício social encerrado em 2016, publicadas em 12 de maio de 2017 no Diário Oficial do Estado do Estado de
São Paulo, página 35, e no jornal “Empresas e Negócios”, página 6. (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido
da Companhia do exercício social de 2016 e a distribuição de dividendos, se houver; e (iii) Reeleger os atuais Diretores
da Companhia para novos mandatos de 1 (um) ano. São Paulo– SP, 14 de junho de 2017. CARLOS ALBERTO GUER-
REIRO-Diretor Presidente. ANDRÉ MACHADO MASTROBUONO-Diretor Administrativo e Financeiro.    (14.15.20/06/2017)

Soja representou quase 50%
das exportações do agronegócio

colhe nesta temporada. A Co-
nab estima uma produção de 
113,9 milhões de toneladas da 
leguminosa.

A título de comparação, a 
safra brasileira de soja é muito 
próxima à norte-americana, 
estimada em 117,2 milhões de 
toneladas. Até maio, o país já 
havia exportado 34,8 milhões 
de toneladas (+12,9%). O Brasil 
incrementou sua produção de 
soja em 18,5 milhões de tone-
ladas na última safra e ampliou 
suas exportações em quase 4 

milhões de toneladas, passando 
de 30,8 milhões de toneladas 
exportadas entre janeiro e maio 
de 2016 para 34,8 milhões de 
toneladas entre janeiro e maio 
de 2017. 

Caso a expansão das expor-
tações, o Brasil exportará mais 
de 56 milhões de toneladas de 
soja neste ano, ultrapassando as 
vendas externas norte-america-
nas do produto, projetadas em 
55,8 milhões de toneladas pelo 
Departamento de Agricultura 
dos Estados Unidos (Mapa).

Mercedes-Benz 
reduz previsão 
de alta para 
caminhões 

São Paulo - O presidente da 
Mercedes-Benz, Philipp Schie-
mer, afi rmou nesta terça-feira, 
13, que o fraco desempenho 
do mercado de caminhões em 
2017, que cai 19,4% no acu-
mulado de janeiro a maio, o 
forçou a rever para baixo a sua 
projeção para o segmento no 
ano inteiro. Antes, ele apostava 
em crescimento de 10%. Agora, 
diz que vai se sentir satisfeito 
se as vendas fi carem estáveis 
em relação a 2016.

“Nós já esperávamos um 
primeiro trimestre difícil, com 
uma recuperação a partir do 
segundo semestre, mas hoje 
isso está ameaçado. Pelo andar 
da carruagem (as vendas em 
2017), que está bem abaixo 
do ano passado, temos pouco 
tempo para recuperar esse atra-
so”, disse. “Tudo depende da 
instabilidade política, que não 
ajuda na recuperação, então 
hoje estou mais cético. Pode-
mos fi car satisfeitos se repetir 
o resultado do ano passado”, 
acrescentou (AE).

As Forças Armadas Revolucio-
nárias da Colômbia (Farc) inicia-
ram ontem (13) a entrega à Missão 
da ONU de um segundo lote de 
armas que constituem 30% de seu 
arsenal, em um ato na zona rural 
de La Elvira, no departamento 
de Cauca, no Sudoeste do país. 
“Esta é uma mostra do 30% que 
está sendo feito no dia de hoje 
e continuará amanhã em todo o 
território colombiano”, disse um 
observador argentino da ONU 
após receber e descarregar as 
armas, entre as quais havia fuzis, 
pistolas, lança-granadas e lança-
-foguetes, que depois depositou 
em um contêiner sob custódia do 
organismo internacional. 

Na quinta-feira (8) as Farc já 
tinham anunciado a entrega à ONU 
de um primeiro lote equivalente 
a 30% do seu armamento. Desta 
forma, ao fi nal do procedimento, a 
guerrilha terá entregado 60% das 
suas armas à ONU, em uma proces-
so que deve terminar no próximo 
dia 20 de junho com o 40% restante. 
O ato de hoje não foi presenciado 
pelo presidente colombiano, Juan 
Manuel Santos, devido ao mau 
tempo na região que impediu a 
aterrissagem do helicóptero em 
que Santos viajava na companhia 
do ex-presidente de governo da 
Espanha, Felipe González, e do 
ex-presidente do Uruguai, José 
Mujica (Agência EFE).

Farc entregam 30% de 
seu arsenal à ONU


