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1ª Vara da Família e Sucessões - Regional Jabaquara. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Samara Tie Maia Yamashita, 
REQUERIDO POR Manabu Yamashita - PROCESSO Nº1011772-12.2015.8.26.0003. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Adriana Menezes Bodini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 10.01.2017, foi decretada a 
INTERDIÇÃO de Samara Tie Maia Yamashita, CPF 235.450.838-70, RG 32.429.598-4, declarando-a 
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado como CURADOR, 
em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Manabu Yamashita, RNE W-207349N, CPF 660.998.978-87. O 
presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de abril de 2017. 

1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional I - Santana. EDITAL PARA CONHECIMENTO 
DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE HERMELINDA TORQUATO 
FERNANDES, REQUERIDO POR HELOÍSA TORQUATO FERNANDES KAJIMOTO - PROCESSO 
Nº1000295-95.2015.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do 
Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Samira de Castro Lorena, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 24/11/2016, foi decretada a INTERDIÇÃO de HERMELINDA TORQUATO FERNANDES 
RG. 1.128.028-1, CPF 046.832.268-04 declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente 
os atos da vida civil por apresentar “comprometimento do raciocínio lógico, não conseguindo exprimir 
desejos ou necessidades, o que a impossibilita de imprimir diretrizes da vida. Há restrição total para 
os atos da vida negocial e patrimonial, como fazer empréstimos, conciliar, dar quitação, alienar, 
hipotecar, demandar ou ser demandado. O quadro descrito é irreversível (fls. 118)”,  e nomeada como 
CURADORA, em caráter DEFINITIVO, a Sra. HELOÍSA TORQUATO FERNANDES KAJIMOTO, RG. 
6.002.820 e CPF. 021.922.608-30. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de 
dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 
de abril de 2017. 

AGROPECUÁRIA ORIENTE S.A. - CNPJ/MF 54.828.736/0001-81 - NIRE 353.0010863-9 - Ata das Assembleias Gerais Ordinária e 
Extraordinária, Realizadas em 26/04/2017 - Data, Hora e Local: 26.04.2017, às 09:00hs., na sede social, na avenida Paulista, 352, 12º 
andar, sala 113, nesta Capital. Convocação: edital publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Empresas & Negócios 
dos dias 14, 15 e 16/03/2017. Presença: acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto. Composição da Mesa: 
Presidente da Mesa: Guilherme Azevedo Soares Giorgi; Secretário: Rogério Giorgi Pagliari. Forma da Ata: a assembleia deliberou, por 
unanimidade, lavrar a ata na forma sumária do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. Deliberações: - os acionistas, por unanimidade, abstendo-
-se de votar os legalmente impedidos, deliberaram: Em Assembleia Geral Ordinária: 1. aprovar o relatório da administração, balanço e 
contas do exercício social findo em 31.12.16, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios do dia 
13/04/2017, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam à disposição através de publicações insertas 
nos mesmos jornais, nos dias 14, 15 e 16/03/2017; 2. eleger para compor a Diretoria, com mandato até a posse dos diretores que vierem a 
ser eleitos em 2020: Diretor-Presidente: Guilherme Azevedo Soares Giorgi, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identi-
dade RG. nº 1.903.877-X-SSP/SP. e do CPF/MF. 004.905.128-87, residente e domiciliado na rua dos Goivos, 190, nesta Capital; Diretor-
-Superintendente: Roberto Azevedo Soares Giorgi, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 2.924.914-
SSP/SP. e do CPF/MF. nº 060.465.508-82, residente e domiciliado na avenida Dr. Alberto Penteado, 84, nesta Capital; Diretor-Secretário: 
Rogério Giorgi Pagliari, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 4.593.629-SSP/SP. e do CPF/MF. nº 
091.320.908-20, residente e domiciliado na praça Renzo Pagliari nº 167, nesta Capital; e, Diretor sem designação especial: Flávio de 
Bernardi, brasileiro, casado, técnico contábil, portador da cédula de identidade RG. nº 3.594.899-SSP/SP. e do CPF/MF. nº 035.540.238-68, 
residente e domiciliado na rua Tamarataca, 239, 6º andar, nesta Capital; Os diretores eleitos, em anexo específico, apresentam decla-
ração de desimpedimento. e, 3. fixar em R$ 0,00 (zero) o valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos membros da 
Diretoria, a partir do corrente mês. Em Assembleia Geral Extraordinária: aprovar a consolidação do Estatuto Social da sociedade em 
conformidade com a redação constante do documento em apartado, o qual, autenticado pela mesa, integra a presente Ata de Assembleia 
como Anexo I da mesma. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi 
lavrada esta ata em forma sumária. São Paulo, 26 de abril de 2017. (aa.) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Presidente da Mesa; Rogério 
Giorgi Pagliari, Secretário. Acionistas: Helofredo Participações Ltda., p/ Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares 
Giorgi; Rolenir Sociedade de Participações Ltda., p/ Lenira Pereira de Oliveira Giorgi Pagliari; Roberto Azevedo Soares Giorgi; Begônias 
Participações Ltda., p/ Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Goivos Participações Ltda., pp. Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi e Flávio de Bernardi; Glicínea Empreendimentos e Participações Ltda., p/ Roberto Azevedo Soares Giorgi e Rogério 
Giorgi Pagliari; Limantos Participações Ltda., p/ Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Refinaria Nacional de Sal S.A., 
p/ Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; e, Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., p/ Roberto Aze-
vedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 26 de abril de 2017. Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi - Presidente da Mesa; Rogério Giorgi Pagliari - Secretário. JUCESP nº 298.230/17-3 em 03/07/2017.
Anexo I - Integrante da Ata das Assembleias Ordinária e Extraordinária realizadas conjuntamente em 26/04/2017 - Estatuto Social 
Consolidado - Agropecuária Oriente S.A. - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Foro, Fins e Duração - Artigo 1º- A Agropecuária 
Oriente S.A., com sede e foro jurídico nesta Capital do Estado de São Paulo, à avenida Paulista nº 352, 11º andar, sala 113, é uma socie-
dade anônima que reger-se-á por estes Estatutos e pelas demais leis que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º- A sociedade tem por fim a explo-
ração da atividade agrícola e pecuária em geral, comércio, indústria, importação e exportação de produtos agrícolas e agropecuários e to-
das as demais atividades conexas e derivadas, locação e arrendamento de bens móveis e imóveis, comercialização de imóveis próprios, 
podendo instalar filiais, agências e depósitos em qualquer cidade do país ou exterior, a critério da Diretoria, desde que essas atividades 
independam de autorização governamental. Artigo 3º - O prazo de duração da sociedade é indeterminado. Capítulo II - Do Capital Social 
e das Ações - Artigo 4º - O capital social é de R$ 952.901,00 (novecentos e cinquenta e dois mil e novecentos e um reais), integralizado 
e representado por 690.450.594 (seiscentos e noventa milhões, quatrocentas e cinquenta mil, e quinhentas e noventa e quatro) ações or-
dinárias ou comuns, sem valor nominal. § 1º - As ações terão a forma exclusivamente nominativa. § 2º- As ações são representadas por 
certificados simples ou múltiplos e, provisoriamente, por cautelas, uns e outros assinados sempre por dois diretores, com designação es-
pecial. § 3º - As ações são indivisíveis em relação à sociedade e cada uma delas dará direito a um voto nas assembleias gerais. Artigo 
5º- O direito à transferência das ações é limitado em virtude do direito de preferência que os demais acionistas têm à sua aquisição na 
proporção das ações que possuírem. § 1º - O acionista que desejar alienar as suas ações, no todo ou em parte, sujeitar-se-á às seguintes 
disposições: a) deverá comunicar o seu propósito à Diretoria que, no prazo de 10 (dez) dias, cientificará os demais acionistas, notificando-
-os, mediante carta registrada, para que exerçam o seu direito de preferência, se o desejarem, dentro do prazo de 30 (trinta) dias da data 
do recebimento da notificação; b) se algum acionista deixar de exercer o direito de preferência dentro do referido prazo, os demais acionis-
tas terão um prazo adicional de 10 (dez) dias para o exercício do direito de preferência com relação as ações restantes; c) se nenhum 
acionista exercer o direito de preferência, as ações serão adquiridas pela sociedade, observadas as prescrições e limitações legais perti-
nentes; igual procedimento será observado quanto as ações que remanescerem depois de escoado o prazo adicional a que alude a alínea 
b; e, d) se a sociedade não dispuser de recursos para adquirir as ações, poderá o acionista ofertante aliená-las a terceiros, desde que o 
faça no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da expiração do prazo de preferência, após o qual será obrigado a renovar o oferecimen-
to. § 2º - A preferência à aquisição em favor dos demais acionistas, bem assim à aquisição das ações pela sociedade, serão asseguradas 
pelo valor correspondente ao do patrimônio líquido, com base em balanço especialmente levantado para esse fim. § 3º - O pagamento ao 
alienante poderá se dar mediante 10 (dez) prestações semestrais iguais e consecutivas, corrigíveis monetariamente mediante a aplicação 
dos índices de variação das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, ou dos que venham a ser criados, em substituição, pelo Gover-
no Federal. § 4º - Ressalva-se em favor de qualquer dos acionistas o direito de exigir, de quem as houver adquirido, as ações vendidas com 

inobservância das prescrições estabelecidas nestes Estatutos. Capítulo III - Da Administração - Artigo 6º - A sociedade será administra-
da por uma Diretoria composta de 03 (três) a 04 (quatro) membros, acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela assembleia geral, 
sendo 01 (um) Diretor-Presidente, 01 (um) Diretor-Superintendente, 01 (um) Diretor-Secretário e 01 (um) Diretor sem designação específi-
ca, com mandato por 03 (três) anos, permitida a reeleição. § 1º - Os diretores perceberão a remuneração mensal que for estabelecida indi-
vidual ou globalmente pela assembleia geral. Além dessa remuneração, farão eles jus também a uma participação nos lucros do exercício 
social, fixada pela assembleia geral, atendido, porém, o disposto no artigo 152 §1º da Lei nº 6.404/76. § 2º - Os diretores serão investidos 
nos seus respectivos cargos mediante assinatura do termo de posse no livro de “Atas de Reuniões de Diretoria”, no prazo de 30 (trinta) dias 
da eleição, sob pena de perda do mandato para o qual foram eleitos, ressalvado o disposto no artigo 149, parágrafo único da Lei nº 6.404/76. 
Artigo 7º - Nos seus impedimentos ocasionais os diretores, Presidente, Superintendente ou Secretário se substituirão uns aos outros na 
ordem de sua nomeação e, nos casos de ausência ou impedimentos definitivos, renúncia ou falecimento de qualquer um deles, a Diretoria 
escolherá o substituto para que exerça as funções respectivas até a primeira assembleia geral que se realizar, quando então será eleito o 
substituto definitivo, cujo mandato será o que restava ao substituído, percebendo os mesmos honorários. Artigo 8º- A sociedade será vali-
damente representada, em todos e quaisquer atos, por dois diretores ou por qualquer um deles em conjunto com um procurador especial-
mente constituído através de instrumento no qual se mencionem os atos que poderá praticar. § 1º - A representação em Juízo, ativa ou 
passivamente, reputar-se-á válida através de qualquer dos diretores ou através de procurador especialmente constituído. § 2º - Em casos 
excepcionais, poderá a sociedade se fazer representar por dois ou mais procuradores para, sempre em conjunto de dois, praticarem os atos 
explicitados no respectivo instrumento de mandato, cujo prazo de validade será nele fixado. Artigo 9º- As atribuições específicas dos dire-
tores são as seguintes: 1) do Diretor-Presidente: presidir as reuniões da Diretoria e as que esta realizar em conjunto com o Conselho 
Fiscal, quando em funcionamento; 2) do Diretor-Superintendente: (a) substituir o Diretor-Presidente nas suas ausências, faltas e impedi-
mentos; (b) dirigir e organizar os negócios ordinários da sociedade; (c) coordenar a atividade industrial e comercial da companhia; (d) dirigir 
e administrar as fábricas; e, (e) dirigir os serviços propriamente técnicos das fábricas; 3) Diretor-Secretário: (a) elaborar programas de 
planejamento, coordenação e controle da companhia; (b) ter sob sua guarda, direção e fiscalização os serviços do escritório, contabilidade 
e respectivo pessoal; (c) exercer a direção da tesouraria, tendo sob sua guarda e fiscalização os valores e documentos da sociedade; (d) 
contratar e efetuar vendas de mercadorias; e, (e) estudar e resolver as questões de caráter comercial da empresa; e, 4) do Diretor sem 
designação específica: colaborar com os demais diretores nas suas respectivas atribuições, nos limites deste Estatuto. Artigo 10º - Os 
mandatos dos diretores terão início com o termo de posse de seus titulares, terminando com a investidura dos novos titulares. Artigo 11º 
- São atribuições da Diretoria: a) administrar os negócios da sociedade, cumprindo e fazendo cumprir a lei e os presentes estatutos; e, b) 
efetuar operações de crédito e celebrar todos os contratos e negócios de legítimo interesse da sociedade. Artigo 12º - A Diretoria, nos limi-
tes estabelecidos nestes Estatutos, fica autorizada a alienar e hipotecar bens imóveis, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive 
caução de títulos ou de direitos creditórios, e dar bens móveis em alienação fiduciária em garantia. Artigo 13º - A Diretoria reunir-se-á or-
dinariamente de acordo com a periodicidade previamente estabelecida e extraordinariamente sempre que convocada pelo seu Presidente 
ou pela maioria de seus membros. § 1º - O quórum para a instalação da reunião de Diretoria será o da maioria simples de seus membros. 
§ 2º - As deliberações da Diretoria serão tomadas por maioria de votos e deverão constar de ata lavrada em livro próprio e assinadas por 
todos os diretores presentes à reunião quantos assegurem o quórum das deliberações. Artigo 14º - Serão obrigatoriamente objetos de 
deliberações da Diretoria: I. - a alienação e a oneração de bens do ativo permanente; e, II. - a abertura, transferência ou extinção de filiais 
em qualquer parte do território nacional ou no exterior, e a fixação da dotação do correspondente capital. Artigo 15º - Serão arquivadas no 
Registro de Comércio e publicadas as atas das reuniões da Diretoria que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante ter-
ceiros. Artigo 16º - Os diretores eleitos serão empossados independentemente de caução. Capítulo IV - Das Assembleias Gerais - Artigo 
17º- Haverá anualmente uma assembleia geral ordinária que se realizará nos quatro primeiros meses que se seguirem ao término do 
exercício social, para resolver sobre os assuntos que a lei lhe atribui, e assembleias gerais extraordinárias sempre que os interesses sociais 
o exigirem. § ÚNICO: As assembleias gerais serão convocadas na forma do art. 124, da Lei nº 6.404/76, e serão instaladas pelo Diretor-
-Presidente ou, na sua ausência, por qualquer outro Diretor presente, o qual, após verificação do quórum legal, convidará os acionistas a 
designarem um dentre eles para presidi-la. O escolhido ou aclamado para presidente da mesa convidará um outro, acionista ou não, para 
secretariá-lo. Artigo 18º- Nas assembleias gerais que tenham por objeto alteração de qualquer artigo deste estatuto, relativo à transferência 
de ações, somente será válida a deliberação aprovada por acionistas que representem, no mínimo, 85% (oitenta e cinco por cento) do ca-
pital social. Capitulo V - Do Conselho Fiscal - Artigo 19º - A sociedade terá um Conselho Fiscal composto de 3 (três) membros efetivos e 
3 (três) suplentes, que somente será instalado por deliberação da assembleia geral nos casos previstos no § 2º do art. 161 da Lei nº 
6.404/76. § 1º - O funcionamento do Conselho Fiscal irá até a primeira assembleia geral ordinária que se seguir à sua instalação. § 2º - os 
honorários dos membros efetivos do Conselho Fiscal serão fixados pela assembleia geral que os eleger e não poderão ser inferiores ao 
referido no § 3º do art. 162 da Lei nº 6.404/76. Capitulo VI - Do Exercício Social, Demonstrações Financeiras, Lucros e sua Aplicação 
- Artigo 20º - O exercício social coincidirá com o civil. Artigo 21º - No fim de cada exercício social será levantado o balanço geral e o lucro 
líquido apurado, após as amortizações e depreciações admitidas em Lei, terá a seguinte destinação: a) 5% (cinco por cento) para a consti-
tuição do Fundo de Reserva Legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social; b) 12% (doze por cento) sobre o capital social nominal 
a título de dividendos aos acionistas, podendo, no entanto, a critério da assembleia geral, ser utilizada a faculdade prevista no § 3º do item 
III do art. 202 da Lei nº 6.404/76; c) A participação dos diretores, que somente será devida quando aos acionistas forem atribuídos dividen-
dos iguais ou superiores a 25% (vinte e cinco por cento), na forma do § 1º do artigo 152 da Lei nº 6.404/76; e, d) O restante terá o destino 
que a assembleia determinar. Capitulo VII - Da Liquidação - Artigo 22º - A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, 
competindo à assembleia geral que resolver a liquidação nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período da liqui-
dação. São Paulo, 20 de abril de 2017. Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Presidente da Mesa; Rogério Giorgi Pagliari - Secretário.
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TERÇA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 2017

ALTERAR FUNÇÕES 
Empresa pretende alterar algumas funções, poderá ser efetuada a 
qualquer momento, terá que alterar o salário? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO PEDIU DEMISSÃO COM AVISO TRABALHADO, ENTRE-
TANTO CONSEGUE NOVO EMPREGO, QUAIS AS DATAS DA BAIXA E 
DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS?

No caso concreto, a data da baixa em CTPS será a aquela da solicitação 
da dispensa em definitivo, ou seja, da comunicação do novo emprego. 
O pagamento das verbas rescisórias é em 10 dias corridos, desde que 
não ultrapasse o último dia do aviso prévio (30º dia).

CONTRATAR SEM A CARTEIRA DE RESERVISTA
Empresa pode contratar funcionário que não possui carteira de 
reservista, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SOFRE ACIDENTE DURANTE AS FÉRIAS
Funcionário no gozo de férias sofre acidente e recebe atestado 
de 30 dias, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DURAÇÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
Qual o tempo máximo do contrato de experiência, qual a base legal. 
Para contratação de temporário, quais empresas podem aderir. Como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

JORNADA DE TRABALHO PARCIAL DO APRENDIZ
Aprendiz com jornada de 20hs semanais terá gozo de férias propor-
cional? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DIREITOS DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO
Aposentado que continua trabalhando, quais seus direitos caso 
peça demissão ou for demitido, terá direito a multa de 40%? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA - Semestre Findo
em 31/12/16 e Exercícios Findos em 31/12/16 e 2015 (R$ mil)

  2º Sem.            Exercícios
Fluxos de Caixa das Atividades Operac.     2.016     2.016     2.015
Lucro/Prejuízo do Semestre e Exercício        501        895        120
Ajustes por:   - Depreciação 26 54 50
Ajuste ao valor mercado - TVM e

Instrum. Financeiros Derivativos            -            -            -
527 949 170

(Aumento) Dimin. em Ativos Operacionais
Títulos e Valores Mobiliários - - 3
Outros Créditos - 502 - 383 - 263

Aumento (Dimin.) em Passivos Operacionais
Outras Obrigações        606     1.702   - 1.812

Caixa Líquido Proveniente
  das Atividades Operacionais 631 2.268 - 1.902
Fluxos de Caixa Ativid. de Investimentos

Baixa de Ativo Imobilizado        - 48       - 82       - 47
Caixa Líquido Usado Ativid. de Investim.       - 48       - 82       - 47
Aumento (Red.) Caixa e Equiv. de Caixa        583     2.186   - 1.949
Caixa e Equiv. de caixa início do período 2.846 1.243 3.190
Caixa e Equiv. de caixa no fim do período     3.429     3.429     1.242
Aumento (Red.) Caixa e Equiv. de Caixa        583     2.186   - 1.948

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - Semestre Findo em 31/12/2016
e Exercícios Findos em 31/12/2016 e 2015 (R$ mil)

  2º Sem.             Exercícios
     2.016      2.016      2.015

Receita da Intermediação Financeira      6.607    10.712       5.880
Resultado de Operações de Câmbio 6.190 9.683 4.561
Rendas Prestação de Serviços 417 1.029 1.319
Resultado de  Operações com TVM -
  Renda Fixa e Variavel - - -

Resultado Bruto da Intermed. Financ.      6.607    10.712       5.880
Outras Receitas/Despesas Operacion.    - 5.893    - 9.444     - 5.729

Despesas de Pessoal - 1.423 - 2.203 - 1.386
Outras Despesas Administrativas - 4.364 - 7.067 - 4.541
Despesas Tributárias - 23 - 54 - 74
Outras Receitas Operacionais 262 537 660
Outras Despesas Operacionais - 319 - 603 - 336
Despesas de Depreciação e Amortiz. - 26 - 53 - 51

Resultado Operacional         714      1.269         151
Resultado não Operacional - 2 - 2 -
Resultado Antes da Tributação
 sobre o Lucro e Participações         711      1.266         151
IR e Contribuição Social       - 210       - 371         - 31
Provisão para Imposto de Renda - 111   - 194     - 15
Provisão para Contribuição Social - 100 - 177 - 16
Lucro/Prejuízo Semestre e Exercício         501         895         120
Nº de Cotas 1.325 1.325 1.325
Lucro/Prejuízo por quotas R$        0,38        0,68        0,09

PASSIVO    31.12.16    31.12.15
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE        3.093        1.096

Outras Obigações        3.093        1.096
Câmbio a liquidar 1.644 -
Sociais e Estatutárias 293 -
Fiscais e Previdenciárias 696 981
Diversas 460 115

PATRIMÔNIO LÍQUIDO        1.325           723
Capital        1.325  1.325

De domiciliados no país 1.325 1.325
Lucro/prejuízo acumulado - - 602

              .               .
TOTAL DO PASSIVO        4.418        1.819

ATIVO    31.12.16    31.12.15
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE        4.223        1.654

Disponibilidades        3.429        1.243
TVM e Instrumentos Financ. Derivativos             33            33

Título de renda fixa 33 33
Outros Créditos           761           378

Câmbio a Liquidar 713 -
Rendas a receber 41 245
Diversos 7 133

PERMANTE           195           165
Imobilizado de uso           195           165

Imobilizações de uso 421 363
(-) Depreciações acumuladas         - 226         - 198

TOTAL DO ATIVO        4.418        1.819

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em Milhares de Reais)

TORRE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ(MF) nº 57.582.264/0001-18

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercícios Findos em 31/12/2016 e 2015 (Em R$ Mil)

1. Contexto Operacional. A Corretora tem por objetivo a intermediação
em operações de câmbio e a prática de operações no mercado de cam-
bio, além de prestar serviços de consultoria neste segmento. 2. Apre-
sentação das Demonstrações Contábeis. As demonstrações contábeis
foram elaboradas em conformidade com os dispositivos da Lei das Soci-
edades por Ações e Instruções do Banco Central do Brasil, e estão
sendo apresentadas segundo as disposições constantes do Plano
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. 3.
Principais Práticas Contábeis. a) Os títulos e valores mobiliários estão
classificados de acordo com as normas previstas na Circular no 3.068
de 08.11.01 do Banco Central do Brasil. Os títulos classificados nas ca-
tegorias para negociação e disponíveis para venda estão avaliados por
seus valores de mercado na data do balanço. O registro da valorização
ou da desvalorização e efetuado no patrimônio líquido em conta especi-
fica denominada "Ajustes ao Valor de Mercado - TVM" pelo valor liquido
dos efeitos tributários (imposto de renda e contribuição social sobre o
lucro). b) O imobilizado de uso é demonstrado ao custo de aquisição,
corrigido monetariamente até 31/12/1995. As depreciações são calcula-
das pelo método linear, com base em taxas que contemplam a vida útil
econômica dos bens. c) As férias a pagar são constituídas com base no
direito adquirido pelos empregados até a data do balanço, incluindo os
correspondentes encargos sociais. d) Os ativos e passivos monetários
denominados em moedas estrangeiras foram convertidos para Reais
pela taxa de câmbio da data de fechamento do balanço e as diferenças
decorrentes da conversão de moeda foram reconhecidas no resultado
do período na rubrica "Resultados de Operações de Câmbio". 4. Caixa e
Equivalentes de Caixa. Caixa e Equivalentes de Caixa são representa-
dos por disponibilidade em moeda nacional e estrangeira. Os valores em
moeda estrangeira estão convertidos às taxas oficiais de câmbio em vi-
gor na data de encerramento do exercício.

Descrição      2.016      2.015
Disponível moeda nacional 282 980
Depósitos bancários 2.673 177
Disponível moeda estrangeira 473         85
Total      3.428      1.242
5. Outros Créditos - Diversos. Outros créditos - rendas a receber são re-
presentadas por valores de corretagem de cmbio a receber:
Descrição      2.016      2.015
Corretagens de câmbio a receber 712 0
Adiantamento salariais 1 4
Impostos de renda à compensar 6 46
Devedores diversos no País         41        329
Total        760        379
6. Outras Obrigações.
Descrição      2016      2015
Câmbio vendido a liquidar 1.644 0
Fiscais e previdenciárias        696        980
Diversas        752       116
Total     3.092     1.096
7. Capital Social. O capital social de R$ 1.325.000,00 totalmente subscrito
e integralizado está representado por 1.325.000 quotas de R$ 1,00 cada
uma. 8. Gerenciamento de Riscos. 8.1. Risco Operacional. A Torre
Corretora, visando aprovar políticas e procedimentos a serem adotados para
o cumprimento do disposto na Resolução nº 3.380 do CMN, que sejam con-
sistentes com os negócios da instituição implementou uma estrutura de
Gerenciamento do Risco Operacional alinhado com a realidade e o objetivo
do negócio. A diretoria definiu seu compromisso no sentido de estabelecer

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Semestre Findo em 31/12/16 e Exerc. Findos em 31/12/16 e 15 (R$ mil)

Capital  Luc/Prej.
EVENTOS   Realizado Acumulado         Total
Saldo em 01/07/16         1.325          - 208        1.117
Lucro do semestre - 501 501
Distribuição de Lucros - - 293 - 293
Saldo em 31/12/16         1.325                -        1.325
Mutações do período                -            208               -
Saldo em 01/01/16         1.325          - 602           723
Lucro do exercício - 895 895
Distribuição Lucros - 293 - 293
Saldo em 31/12/16         1.325                -        1.325
Mutações do período                -            602               -
Saldo em 01/01/15         1.325          - 722           603
Lucro do exercício - 120 120
Saldo em 31/12/15         1.325          - 602           723
Mutações do período - 120 -

diretrizes para o contínuo aprimoramento do gerenciamento dos riscos as-
sociados ao negócio, estando capacitada a identificar, avaliar e monitorar e
controlar os riscos. Foi ainda deliberada como melhor prática de gerencia-
mento de riscos a aplicação do programa de auto avaliação, e através dos
seus colaboradores atuarem preventivamente mediante a avaliação dos ris-
cos e controles, registro e tratamento de perdas e a implementação de pla-
nos de ação para mitigado dos riscos operacionais. Tal política foi aprovada
pela diretoria e comunicada aos colaboradores e partes relevante para o
necessário cumprimento. Será ainda revisada criteriosamente em período
anual ou quando mudanças significativas ocorrerem, assegurando a contí-
nua pertinência, adequação e eficácia. 8.2. Risco de Mercado . A política de
gerenciamento de risco de mercado em atendimento a Resolução CMN nº
3.464 foi implementada na instituição visando adotar procedimentos que
sejam consistentes com a estratégia dos negócios da Corretora, sua
expertise e tolerância a risco. Tal política estabelece diretrizes e responsa-
bilidades para a implementação e manutenção do sistema de gerenciamen-
to de risco de mercado da instituição. Tem como objetivo promover ações
que possam manter a exposição dos riscos de mercado em patamares
aceitáveis do cenário atual; manter suficiente entendimento e conhecimen-
to desses riscos envolvidos na tomada de decisões, os quais afetam na
condução dos negócios e alinhá-los com a estratégia da instituição; definir
e aprovar limites operacionais e seguir estritamente as regulamentações
pertinentes a alocação de capital para cada tipo de negócio realizado pela
Corretora; assegurar a alocação de recursos tecnológicos e humanos, in-
clusive treinamento necessário para o desempenho adequado na gestão de
ativos e passivos expostos ao risco de mercado. A definição de que trata
este tópico, inclui ainda o risco das operações sujeitas a variação cambial,
das taxas de juros, dos pregos de ações e dos pregos de mercadorias
(commodities). 8.3. Risco de Crédito. Visando atender a Resolução nº 3.721/
09, a Torre Corretora nomeou o diretor responsável devidamente cadastra-
do no UNICAD. Foi implementada uma estrutura de gerenciamento do risco
de crédito compatível com a natureza e complexidade das operações da
instituição, uma vez que atua somente na intermediação de operações de
câmbio e na prestação de serviços correlatos aos processos desta nature-
za, identificando como risco a possibilidade da ocorrência do não recebi-
mento da remuneração pelos serviços prestados a seus clientes. Para ate-
nuar essa possibilidade (risco), a Torre Corretora adota acompanhamento
sistemático diário dos valores a receber através de relatórios do sistema de
cobrança e sistema gerencial, possibilitando a identificação pronta das
ocorrências e tomar as medidas necessárias para a solução.

LORENZO ISMAEL BERGELINO RODRIGO - Diretor
CARLOS ALBERTO DE  SOUZA

Contador CRC 1SP - 178.715/0-O    CPF 127.713.908-33

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Opinião: Examinamos as demonstrações contabéis da Torre Corretora
de Câmbio Ltda., que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/
2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício e semestre fin-
do nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas inclu-
indo o resumo das principais práticas contábeis. Em nossa opinião, as
demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Torre Corretora de Câmbio Ltda. em 31/12/2016, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa correspondente ao exercício e se-
mestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação a
Corretora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais
emitidas pelo Conselho Federal de Contábilidade, e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredi-
tamos que a evidência de auditoria é suficiente e apropriada para funda-
mentar nossa opinão. Responsabilidade da administração e da
governança pelas demonstrações contábeis: A administração da corre-
tora é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determi-

nou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a admi-
nistração é responsável pela avaliação da capacidade de a Corretora
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacio-
nados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil
na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a adminis-
tração pretenda liquidar a Corretora ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ope-
rações. Os responsáveis pela governança da Corretora são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das de-
monstrações contábeis. Responsabilidade do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razo-
ável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável e um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes exis-
tentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, pos-
sam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
ecônomicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstra-
ções contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento pro-
fissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Alem
disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e su-

ficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles in-
ternos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intenci-
onais; - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para
a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião so-
bre a eficácia dos controles internos da Corretora; - Avaliamos a ade-
quação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estima-
tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração; -
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de au-
ditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
condições que possam levantar duúvida significativa em relação a ca-
pacidade de continuidade operacional da Corretora. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contá-
beis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
condições futuras podem levar a Corretora não mais se manter em con-
tinuidade operacional. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclu-
sive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 1 de junho de 2017.

NARAZZAQUI, HF & CIA - AUDITORES
CRC 2SP 009812/O-7

Valdemir Labella - CRC 1SP 186443/O-2

20 mil doses de 
sêmen de zebu 
para a Índia

O Brasil vai exportar 20 mil 
doses de sêmen de zebu para 
a Índia, o país berço do animal. 
Essa será a segunda exportação 
para o país, feita pela ABS, 
única empresa apta no Bra-
sil para o processo. O material 
genético a ser exportado é de 
dois touros diferentes da raça 
Gir Leiteiros. O envio será feito 
em duas etapas. O primeiro lote, 
com 12 mil doses, chegará ao 
destino em agosto. O segundo 
lote ainda não tem data defi nida 
para envio.

Segundo a empresa, a Índia 
tem um volume de insemi-
nações cerca de dez vezes 
maior que o do Brasil, atingindo 
mais de 120 milhões de doses 
por ano. O país representa a 
abertura de um “mercado fan-
tástico, muito promissor para a 
genética zebuína de nosso país”, 
diz em nota a ABS. A primeira 
exportação de sêmen feita pelo 
Brasil para a Índia, depois de 
cinco anos de negociações, 
foi realizada em 2015, quando 
foram enviadas mil doses de 
sêmen de dois touros.

De acordo com a Asso-
ciação Brasileira dos Criadores 
de Zebu (ABCZ), as expor-
tações de sêmen bovino tanto 
para corte quanto para leite 
cresceram 33,1% em 2016 em 
relação a 2015, totalizando 
296,4 mil doses. Os países que 
mais importaram a genética de 
corte foram Paraguai, Bolívia 
e Argentina. As exportações 
de corte atingiram quase 135 
mil doses, representando um 
crescimento de 30% em relação 
a 2015. Já a exportação de 
sêmen das raças leiteiras bra-
sileiras cresceu 36%, atingindo 
a marca de 162 mil doses. Os 
principais importadores foram 
Colômbia, Costa Rica e Equador 
(ABr).

Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança,

ou ligue para

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Álcool Ferreira S.A. 
CNPJ: 61.154.480/0001-30

Demonstrações Financeiras para o exercício de findo em 31/03/2017 e 15 Meses do exercício findo em 31/03/2016 - (Em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

Passivo e Patrimônio Líquido 31/3/17 31/3/16
Circulante  30.029   27.404
Fornecedores  20.240   18.253
Obrigações trabalhistas e previdenciárias  481   461
Obrigações tributárias  540    684
Outras obrigações  8.768    8.006
Não circulante  281   2
Outras Obrigações  281   -
Obrigações tributárias –  2
Patrimônio líquido  15.724   10.727
Capital social  9.240    9.240
Reserva de capital  511   235
Lucros (prejuízos) acumulados  5.973   1.252
Total do passivo e patrimônio líquido  46.034   38.133

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Capital social Reserva de capital Reserva de lucros Lucros (prejuízos) acumulados   Total
Saldos em 31 de dezembro de 2014  4.000   41   658   (2.600)  2.099
Lucro líquido do exercício - - -  3.888   3.888
Aumento do capital social  5.240  - - -  5.240
Constituição de reserva legal -  194  -  (194)  -
Dividendos distribuídos - - -  (500)  (500)
Constituição de reserva - -  594   (594)  -
Saldos em 31 de março de 2016  9.240   235   1.252  -  10.727
Lucro líquido do exercício - - -  5.522   5.522
Constituição de reserva legal -  276  -  (276)  -
Dividendos à distribuir - -  - (525)  (525)
Constituição de reserva de lucro - -  4.721   (4.721)  -
Saldos em 31 de março de 2017  9.240   511   5.973  -  15.724

Notas explicativas: 1. Contexto operacional - A Álcool Ferreira S.A. (“Companhia”) é uma 
sociedade anônima de capital fechado com sede na cidade de Barueri, Estado de São Paulo. 
A Companhia está envolvida primariamente na produção e comercialização de álcool etílico 
hidratado extra neutro e de álcool etílico hidratado extra neutro orgânico e na distribuição de 

Relatório da Diretoria: Srs Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos à V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/03/2017. Barueri, 10/07/2017. A Diretoria
Balanços Patrimoniais/ Ativo 31/3/17 31/3/16
Circulante  27.691   31.357
Caixa e equivalentes de caixa  7.679   6.467
Contas a receber de clientes  11.296   12.331
Estoques  1.941   2.272
Impostos a recuperar  5.905   9.846
Outros créditos  870   441
Não Circulante  18.343   6.776
Impostos a recuperar  8.946   19
Outros créditos  213   204
Imobilizado  7.184   4.553
Intangível  2.000   2.000
Total do ativo  46.034   38.133

outros tipos de álcool destinado a diversos segmentos da indústria. 2. Resumo das principais 
práticas contábeis - 2.1. Base de Elaboração - De acordo com o estatuto social da Compa-
nhia, o exercício fiscal compreende o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada 
ano. Até 2014 foram preparadas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de cada 
ano, compreendendo o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Para 2015, o exercício 
social foi alterado para 31 de março de cada ano; dessa forma, o exercício social findo em 31 
de março de 2016 compreendeu o período de 15 meses, de 1º de janeiro de 2015 a 31 de 
março de 2016. O exercício social corrente compreende o período de 1º de abril de 2016 a 31 
de março de 2017. 2.2. Declaração de conformidade - As demonstrações financeiras foram 
elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil. As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que também é a moeda 
funcional da Companhia. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa - Compreendem os saldos de 
caixa e depósitos bancários à vista e investimentos temporários de curto prazo, com até 90 
dias da data da aplicação e com risco insignificante de mudança de valor. 2.4. Contas a rece-
ber de clientes e estimativa de provisão para créditos de liquidação duvidosa - Registradas A Diretoria: Angela Maria Lacroce Coniaric - TC - CRC/1SP 106.724/O-4

Demonstrações dos Fluxos de Caixa (Controladora)
Fluxo de caixa das atividades operacionais   31/3/17   31/3/16
Lucro líquido do exercício  5.522   3.888
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa
 líquido gerado pelas (utilizado nas) atividades operacionais:
Despesas com depreciação  998   1.390
Baixa de imobilizado  74   1.088
Juros sobre empréstimos -  7
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes  1.035   (5.729)
Estoques  331   (68)
Impostos a recuperar  (4.984)  (6.742)
Outros créditos  (439)  6.520
Aumento (redução) passivos operacionais: Fornecedores  1.987   8.374
Obrigações trabalhistas e previdenciárias  20   172
Obrigações tributárias  (303)  (825)

Outras obrigações  518   (8.913)
Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas)
 atividades operacionais  4.759   (838)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado  (3.547)  (1.836)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento   (3.547)  (1.836)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimos/financiamentos-partes relacionadas -  6.956
Amortização de empréstimos e financiamentos -  (4.396)
Dividendos distribuídos -  (500)
Aumento de capital -  5.240
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento -  7.300
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa   1.212   4.626
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  6.467   1.841
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício  7.679   6.467
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa   1.212   4.626 

e mantidas pelo valor nominal dos títulos decorrentes das vendas de produtos. A avaliação
do risco de realização dos créditos e, quando aplicável, da necessidade de constituição de 
provisão para créditos de liquidação duvidosa é feita com base em análise individual dos
valores a receber. 2.5. Estoques - Avaliados pelo custo médio de aquisição, ajustado ao valor 
de mercado e das eventuais perdas, quando aplicável. 2.6. Imobilizado - Registrado ao custo
de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas calculadas
pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas dos bens. 2.7. Passivos circulantes e
não circulantes - Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando
aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias e cambiais incorridos 
até as datas de encerramento das demonstrações financeiras, sendo essas variações regis-
tradas na demonstração do resultado. 2.8. Capital social - Em 31 de março de 2017, o capital
social subscrito e integralizado está representado por 9.240.481 ações ordinárias sem valor
nominal, pertencentes ao Grupo MPR Participações S.A.

Demonstrações do Resultado   31/3/17   31/3/16
Receita líquida de vendas  116.106   118.718
Custo das vendas  (94.241)  (98.695)
Lucro bruto  21.865   20.023
Receitas (despesas) operacionais/ Com vendas  (6.917)  (3.183)
Gerais e administrativas  (7.566)  (11.415)
Outras receitas operacionais líquidas  113   25
Lucro operacional antes do resultado financeiro  7.495   5.450
Resultado financeiro  105   (389)
Lucro antes do IRPJ. e CSLL.  7.600   5.061
Imposto de renda e contribuição social  (2.078)  (1.173)
Lucro líquido do exercício  5.522   3.888
Lucro líquido (prejuízo) do exercício por ação - r$ 0,60 0,50


