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Já não é novidade 

para ninguém 

que os alimentos 

orgânicos são vistos 

pela população 

em geral como os 

mais saudáveis, 

nutricionalmente 

superiores e mais 

seguros do que os 

convencionais 

Diante da avalanche de 
notícias negativas em 
torno dos agroquími-

cos, muitos consumidores 
se dispõe, inclusive, a pagar 
preços exorbitantes por tais 
produtos, sempre em nome 
dos supostos benefícios à saú-
de. Não por acaso, a produção 
e o mercado de alimentos or-
gânicos têm crescido em ritmo 
acelerado em países como os 
Estados Unidos, Canadá, Bra-
sil e em toda a Europa.

Tais teorias, no entanto, têm 
sido cada vez mais questiona-
das por estudos realizados por 
centros de pesquisa e autori-
dades governamentais ligados 
à saúde pública e segurança 
alimentar em todo o mundo. 
Se por um lado artistas, em-
presários e musas fi tness — 
gente que não tem qualquer 
conhecimento técnico sobre 
o assunto — garantem que os 
orgânicos são melhores, por 
outro, a comunidade científi ca 
vem provando dia após dia 
que esta história não passa 
de uma falácia.

Recentemente, o Centro 
Nacional de Saúde Ambien-
tal do Canadá publicou um 
relatório com os resultados 
de pesquisas comparativas 
entre alimentos orgânicos e 
convencionais sob os aspec-
tos da qualidade nutricional 
e da segurança alimentar. 
Os resultados, baseados em 
evidências científicas, são 
taxativos ao afi rmar que não 
existe nenhuma diferença 
entre os produtos, embora 
muitos fatores relacionados 
aos sistemas de produção, 
local, clima, variedades e tipo 
de solo possam infl uenciar no 
valor nutricional de ambos.

Outra pesquisa conduzida 
na França, sob coordenação 
da Agência Francesa de Segu-
rança Alimentar (AFSSA), vai 
na mesma linha. Ao avaliaram 
as diferenças entre os dois 
tipos de alimentos quanto 
aos conteúdos de matéria 
seca, vitaminas, minerais, mi-
cronutrientes, ácidos graxos 
poli-insaturados, substâncias 
antioxidantes, carboidratos 
e proteínas, os responsáveis 
pelo estudo também não en-
contraram nenhuma diferença 
consistente entre ambos.

Em alguns casos, é verdade, 
os orgânicos apresentaram um 
maior teor de antioxidantes, 
como compostos fenólicos 
e ácido salicílico (a nossa 
Aspirina), mas isso pode ser 
atribuído ao fato de essas 
substâncias atuarem como de-
fesa natural das plantas contra 
pragas e patógenos. É preciso 
lembrar, entretanto, que do 
ponto de vista da segurança 
alimentar, um nível elevado de 
antioxidantes não representa 
qualquer vantagem — muito 
pelo contrário. 

De acordo com uma pesqui-
sa conduzida pelo Dr. Bruce 
Ames, da Universidade da 
Califórnia em Berkeley e pu-
blicada em revistas científi cas 
de peso, como a Science, 
essas toxinas naturais podem 
apresentar efeito mutagênico, 
carcinogênico, cardiotóxico, 
hepatotóxico e teratogênico.

No Reino Unido também 
não há qualquer evidência da 
superioridade dos orgânicos. 
Em 2012, um grupo de pes-
quisadores da Universidade de 
Stanford realizou uma revisão 
detalhada de 237 estudos 
comparativos entre alimen-
tos convencionais e produtos 
equivalentes produzidos sem 
agroquímicos. Os resultados, 
publicados nas prestigiosas 
revistas Annals of Internal 
Medicine e Journal of National 
Cancer Institute, mostram, 
mais uma vez, que não há 
nenhum suporte científico 
na tese de que os alimentos 
orgânicos seriam mais bené-
fi cos à saúde. 

Pesquisas sérias conduzidas 
no Brasil, como a publicada 
pelo Instituto Tecnológico de 
Alimentos (ITAL) em 2017, 
também seguem na mesma 
linha.

O fato é que autoridades 
internacionais como a FAO e 
a OMS, além dos governos dos 
Estados Unidos, Canadá e de 
vários países da Comunidade 
Europeia já demonstraram 
que os alimentos orgânicos 
não são nutricionalmente 
superiores. 

No Brasil, porém, essa é uma 
discussão pautada muito mais 
pela ideologia do que pela ci-
ência, situação que benefi cia 
apenas os oportunistas de 
mercado, que vendem ilusões 
a preços muito maiores. A 
verdade, aos olhos da ciência, 
é uma só: ambos os sistemas 
podem produzir alimentos 
saudáveis, nutritivos e segu-
ros. Basta que as boas práticas 
agrícolas sejam respeitadas.
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NEC LATIN AMERICA S.A. - CNPJ/MF 49.074.412/0001-65 - NIRE 35.300.091.604
 AVISO AOS ACIONISTAS

Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, São Paulo/SP, Avenida Angélica, 2197,
7º ao 11º andares, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício
social encerrado em 31/12/2017.  SP, 26/02/2018 . A Administração .           (27.28/02 e 01/03/2018)

Nec Soluções de Segurança Cibernética Brasil S.A.
CNPJ/MF 00.417.120/0001-99 - NIRE 35300483138

 Aviso aos Acionistas
Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, na Avenida Ibirapuera, 2332, Sala 52, Bairro
Indianopolis, CEP: 04.028-002, São Paulo/SP, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo
ao exercício social encerrado em 31/12/2017.  SP, 27/02/2018. A Administração.      (28/02 e 01.02/03/2018)

VRE D3 S/A
CNPJ/MF: 17.901.699/0001-63 - NIRE: 35.300.451.864

Extrato da Ata da AGE Realizada em 20 de Fevereiro de 2018
Data, Hora e Local: 20/02/18, às 10hs, na sede social, na Rua Pais de Araújo, 29, 10º Andar, conjunto 101, Itaim
Bibi, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Karla Lorenzetti Maluly. Se-
cretário: Marcelo Rezende Rainho Teixeira. Deliberações Adotadas por Aprovação Unânime: 1. Nos termos do
artigo 173 da Lei 6.404/76, reduzir o capital social da Companhia no montante de R$ 2.000.000,00, por considerá-
lo excessivo ao objeto social da Companhia, mediante o cancelamento de 2.000.000 de ações ordinárias, todas
nominativas e sem valor nominal, com a consequente restituição do montante do capital reduzido à acionista, ficando a
Diretoria autorizada a proceder ao pagamento em moeda corrente nacional. 2. Em vista da deliberação acima e após o
prazo de 60 dias da publicação da presente ata, nos termos do artigo 174 da Lei 6.404/76, caso a presente redução
de capital seja realizada na forma acima referida, ou seja, compreendendo o montante de R$ 2.000.000,00, realizado
mediante o cancelamento de 2.000.000 de ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, o novo capital
social da Companhia, subscrito e integralizado, que anteriormente era de R$ 28.079.000,00, dividido em 28.079.000
ações, passará a ser de R$ 26.079.000,00, dividido em 26.079.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
Diante do acima disposto, após a redução de capital, a redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará
a ser a seguinte: “Artigo 5º - O capital social subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R$
26.079.000,00, dividido em 26.079.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 3. Aprovada a mudança de
endereço da sede social da Companhia para a Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 10º andar, conjuntos 101 e 102,
Itaim Bibi, CEP 04538-132 e em virtude dessa alteração, a cláusula 4ª passa a ter a seguinte redação: “Artigo 4º - A
Companhia tem domicílio e foro na cidade de São Paulo/SP , na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 10º andar, con-
juntos 101/102, Bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132, podendo manter filiais, escritórios e representações em qualquer loca-
lidade do País ou do exterior, mediante deliberação da Diretoria.” Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatu-
ra: Nada mais, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, foi por todos os acionistas, aprovada e assinada.
Acionista presente: VRE Desenvolvimento III Fundo de Investimento Imobiliário – FII (representado por sua gestora
XP Vista Asset Managment Ltda, por sua vez representada por Karla Lorenzetti Maluly e Marcelo Rezende Rainho
Teixeira). Karla Lorenzetti Maluly - Presidente da Mesa, Marcelo Rezende Rainho Teixeira - Secretário da Mesa.
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Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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REGRAS PARA O CONTRATO INTERMITENTE
Funcionários com contrato de trabalho intermitente devem receber 
os mesmos benefícios concedidos aos demais funcionários, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PARA O CÁLCULO DO SALÁRIO FAMÍLIA, 1/3 SOBRE AS FÉRIAS 
INCIDE NO CÁLCULO?

Informamos que todas as importâncias que integram o salário de 
contribuição serão consideradas como parcelas integrantes da remu-
neração do mês, para efeito de salário família, exceto o 13º salário e 
o adicional de férias. Base legal: Portaria SF nº 08/2017, art. 4º, § 3º.

CARGA HORÁRIA DO OPERADOR DE TELEMARKETING
Qual a carga horaria a ser trabalhada pelo operador de telemarketing 
e seus intervalos? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESCISÃO POR ACORDO MÚTUO DA EMPREGA DOMÉSTICA
Sobre a rescisão por acordo mutuo de doméstica, quem saca o FGTS? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE RESCINDIR O CONTRATO COM UM JOVEM APREN-
DIZ, PARA EFETIVÁ-LO COMO FUNCIONÁRIO, COMO PROCEDER?

A empresa somente pode rescindir antecipadamente o contrato 
do aprendiz, nas situações previstas no artigo 433 da CLT. 
Portanto, a empresa não pode fazer a rescisão contratual do 
aprendiz. Base Legal: art. 433 da CLT.

PARTO COM NASCIMENTO DE NATIMORTO
Funcionária gravida teve o parto e o bebe nasceu morto, terá direito 
a licença maternidade e a estabilidade de emprego? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PERÍODO DO SALÁRIO MATERNIDADE
Qual a maneira de calcular e compensar 13º salário sobre licença 
maternidade na GPS da competência 13? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

1ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0021207-
44.2017.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Alessander Marcondes França Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA RODA, Advogado, RG 28.753.106.5, CPF 281.074.618-43, Nascido/ 
Nascida 02/06/1979, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, pague a 
quantia de R$ 10.151,25, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, 
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado 
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS 

17ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0169116-
20.2008.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 17ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Adriana Brandini do Amparo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDVALDO 
FERREIRA DA SILVA LIMA - ME, CNPJ. 04.497.818/0001-12, que nos autos da ação de Execução 
de Título Extrajudicial, requerida por CONFECÇÕES SÃO ROCCO LTDA, procedeu-se o arresto 
dos valores de R$ 1.506,79 (fls. 102) e R$ 311,67 (fls. 243) através do sistema BACENJUD, para 
pagamento do débito de R$7.129,12 (atualizado até Outubro/2016 fls. 325/326). Estando o 
executado em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, 
a fluir após os 20 dias supra, apresente impugnação (Art.525 do CPC/2015), na ausência dos quais 
prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. São Paulo, aos 13 de dezembro de 2017. 

18ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0213444-64.2010.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Central da 
Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). Tiago Henriques Papaterra Limongi, na forma da Lei, FAZ 
SABER a(o) CAMILA CRISTINA LOUREIRO DE MAURO, CPF. 327.574.058-02, que AMC 
SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o recebimento de 
R$12.907,78 (Dez/2010), oriundos das mensalidades não pagas do Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando a requerida em lugar ignorado, CITADA e 
INTIMADA fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embargue 
a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de 
mandato inicial em título executivo, sendo advertida de que será nomeado curador especial em caso 
de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de janeiro de 2018.  

3ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0106108-94.2007.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - 
Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silveira Teixeira, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a KÁTIA CRISTINA CIRILLO, CPF. 374.044.298-03, que Cooperativa de Professores e 
Aux. de Administração Escolar COOPESCOLA, ajuizou-lhe uma ação de Execução, para o 
recebimento de R$ 2.158,67 (Maio/2007), oriundos dos cheques nº 000054, 000055, 000056, 000057, 
no valor de R$ 486,13 cada, sacados contra o Banco Santander, e não pagos. Encontrando-se a 
executada em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 03 dias, pague o 
débito atualizado ou em 15 (quinze) dias, embargue, ou reconheça o crédito da exequente, 
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo 
requerer que o pagamento restante seja feito em 6 (seis) parcelas mensais, atualizadas, prazos estes 
que começarão a fluir após os 20 (vinte) dias supra, sob pena de penhora de tantos quantos bens 
bastem para garantia da execução Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de fevereiro de 2018. 

43ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1092512-54.2015. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 43ª Vara CÍvel, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rodolfo César Milano, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ERCOLE ROSSI JUNIOR, Brasileiro, 
Solteiro, Metalúrgico, RG 5556459, CPF 512.501.958-53, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum por parte de Condomínio Edifício Residencial Paraíso, objetivando a cobrança 
do valor de R$ 11.957,39 (set/2015), referentes ás cotas condominiais inadimplidas, além das que 
vencerem no curso da ação, e demais taxas, do Apartamento nº 41, integrante do Condomínio Autor, 
situado nesta Capital, a Avenida Brigadeiro Luis Antônio, n 2.743. Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS. Proc. 1010697-38.2015.8.26.0002. A Drª Marina Balester Mello De Godoy,
Juíza de Direito da 2ª VC - Foro Regional de Santo Amaro - SP. Faz Saber a Rodrigo Marques Moreira
RG Nº 29.266.596-9, CPF/MF Nº 277.510.388-02 que Instituição Educacional Professor Pasquale
Cascino lhe ajuizou ação Monitória da quantia de R$ 4.553,37, referente ao contrato de prestação de
serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Estando a Ré em lugar ignorado, foi
deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou
embargue a ação, Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o
edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. SP, 29 de Setembro de 2017.                        (01 e 02)

“Mas isso também 
significa que, se 
reformas forem 

implementada, como já foram 
encaminhadas no ensino, no 
currículo, na formação, na 
capacitação dos professores e 
na gestão das escolas, dá para 
melhorar muito. Temos o exem-
plo do município de Sobral, que 
atingiu média maior do que a es-
tipulada pela OCDE, ao chegar 
à nota 6,7. Essa experiências é 
boa quanto a média da OECD, 
só que muitos estão atrás dessa 
boa prática em que alguns já 
estão avançando”, acrescentou 
Raiser.

Segundo Raiser, a situação da 
educação mundial é um pouco 
preocupante porque, ao mesmo 
tempo em que se vê aumento 
signifi cativo de recursos e alu-
nos entrando na escola, a me-
lhora na aprendizagem desses 
alunos é muito menor do que a 

Entre as boas experiências brasileiras na educação,

Martin Raiser destacou o exemplo de Sobral.

Banco Mundial: educação no 
Brasil melhora a passos lentos
Aprendizagem: Realizando o Potencial da Educação’, que a educação no Brasil está melhorando, mas 
em passos lentos, em uma velocidade na qual demorará muito para alcançar o padrão exigido pela 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
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“Ele teve acesso a creche? Tem 
apoio da sua família? Claro que 
países com renda mais alta tê 
mais oportunidades para as 
crianças já entrarem na escola 
com melhor preparação”.

O diretor do Banco Mundial 
destacou ainda outro aspecto 
infl uenciador dentro da sala 
de aula. “O professor está bem 
formado, capacitado? Recebe 
os insumos necessários para 
ter um bom desempenho? 
Ele tem incentivos? É preciso 
avaliar se o mal professor re-
cebe orientação ou continua 
fazendo um trabalho inferior”, 
questionou. O terceiro ponto 
colocado por Raiser é a gestão 
e a necessidade de a escola ter 
um bom diretor, avaliando se o 
gestor recebe o apoio adequado 
e capacitação. “Tudo isso tem 
a mais a ver com boas práticas 
de gestão do que com só com 
recursos”, disse (ABr).

desejada. “Muitos alunos estão 
indo à escola mas não sabem 
responder a questões simples e 
principais. A questão agora tem 
que ser muito mais voltada ao 
que está acontecendo dentro da 
sala de aula para avaliar como 
transformar gasto em educação 

em melhora do aprendizado”.
Raiser reforçou que os baixos 

resultados obtidos na educação 
no Brasil e em outros países 
onde os índices também não 
negativos podem ser atribuídos 
a vários fatores, entre os quais 
a própria situação do aluno. 

O Comitê organizador dos Jo-
gos Olímpicos de Tóquio 2020 
divulgou a dupla de mascotes 
que representarão a competi-
ção. Escolhida através de uma 
votação entre as crianças do 
país, os mascotes que repre-
sentavam a opção A tiveram 
mais de 109 mil votos e des-
bancaram outras duas duplas 
de mascotes que estavam na disputa. O 
par vencedor foi criado pelo designer Ryo 
Taniguchi, 43, da Prefeitura de Fukuoka. 
O mascote das Olimpíadas é azul escuro 
e branco e o mascote Paralímpico é rosa 
e branco.

De acordo com Taniguchi, as duas fi gu-

Pela 1ª vez na história, desenhos foram escolhidos por crianças.

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0077836-26.2012.8.26.0100 - 1586/12.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). VIVIAN LABRUNA 
CATAPANI, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Arthur Luiz de Toledo Piza, Almeida, Clelia 
Dente de Toledo Piza, Almeida, Maria Antonieta Bennini Dente, Maximino de Jesus Rodrigues 
Morais, Isaura Augusta de Carvalho, Espólio de Jose Candido da Silva Sonrinho, Alice Martinez 
da Silva, Renato de Sant’Ana Franco, Carmela Arnoni de Sant’Ana Franco, Sra. Cida, ou atual 
morador do imóvel, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que PAULO EDUARDO DENTE DE MELLO VIANNA, MYRIAM DENTE 
DE MELLO VIANNA MESERANI ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de 
domínio do imóvel localizado na Rua Dr. Olivio Uzeda Moreira, 34/46, São Paulo - SP, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação 
dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

qualquer lugar do mundo 
instantaneamente. Os Jogos 
Olímpicos de Tóquio aconte-
cerão entre os dias 24 de julho 
e 9 de agosto de 2020

Já a mascote da Paralimpíada 
é uma personagem calma, mas 
muito forte quando necessário. 
Ela é divertida e uma amante 
da natureza, além de possuir 

superpoderes de conversar com rochas 
e ventos, e de conseguir mover as coisas 
com a força da mente. A dupla de masco-
tes ainda não possuem nomes defi nidos, 
que devem ser escolhidos por redatores e 
outros profi ssionais anunciados em julho 
ou agosto (ANSA).

D
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o

ras possuem personalidades diferentes e 
têm um grande espírito. A mascote das 
Olimpíadas combina tradição e inovação. 
“A ideia é transmitir uma ideia futurística, 
tendo o personagem um senso de justiça 
muito forte”. Além disso, ela possui um 
superpoder de se teletransportar para 

Balanço Patrimonial em 31/12/2017 .....              2016              2017
Ativo ....................................................... 9.570.001,05 10.386.738,67
Ativo Circulante .................................... 8.681.907,52 9.434.194,00
Disponível .............................................. 297.637,17 399.071,77
Caixa ..................................................... 56.977,88 46.471,91
Bancos .................................................. -21.006,29 222.878,21
Aplicações Financeiras ......................... 261.665,58 129.721,65

Realizável Curto Prazo ......................... 3.048.792,00 3.599.986,28
Duplicatas Receber ............................... 2.939.173,07 3.465.853,58
Outras Contas a Receber ..................... 65.692,50 94.925,16
Prêmio de Seguro ................................. 43.926,43 39.207,54

Realizável Longo Prazo ........................ 0,02 0,00
Depósito Compulsório ........................... 0,01 0,00
Depósito CTBC ...................................... 0,01 0,00

Estoques Produtos Acabados ............... 5.335.478,33 5.435.135,95
Mercadorias em Estoque ...................... 5.344.239,09 5.423.905,21
Mercadorias Poder Terceiros ................. 44.145,18 68.606,68
(-) Mercadorias de Terceiros ................. -52.905,94 -57.375,94

Ativo Imobilizado .................................. 888.093,53 952.544,67
Investimentos ........................................ 27.180,54 27.180,54
Incentivos Fiscais EMBRAER ............... 5.723,39 5.723,39
Incentivos Fiscais FINAM ..................... 7.173,50 7.173,50
Direito Uso de Linha Telefônica ............. 14.283,65 14.283,65

Imobilizado Geral ................................. 860.912,99 925.364,13
Custo e Correção .................................. 3.414.026,79 3.484.520,50
(-) Depreciação ..................................... 2.553.113,80 2.559.156,37

Balanço Patrimonial em 31/12/2017 .....            2016              2017
Passivo .................................................. 9.570.001,05 10.386.738,67
Passivo Circulante ................................ 4.871.013,98 4.945.217,07
Exigível .................................................. 3.889.388,11 3.768.423,96
Fornecedores Nacionais ....................... 1.918.798,98 2.040.397,00
Contas a Pagar ..................................... 358.204,57 187.422,57
Pró Labore a Pagar ............................... 6.423,55 1.301,79
Provisão para Férias ............................. 306.215,50 314.682,74
Seguros a Pagar ................................... 32.042,90 27.446,65
Salário a Pagar ..................................... 117.472,15 120.317,27
Dividendos a Pagar ............................... 1.150.230,46 1.076.855,94

Exigível Curto Prazo ............................. 981.625,87 1.176.793,11
Contribuição Assitencial Recolher ........ 1.732,90 1.117,18
ICMS a Recolher ................................... 71.852,97 166.542,84
PIS a Recolher ...................................... 10.378,43 13.351,05
IRRF a Recolher .................................... 51.105,48 50.616,82
IRPJ a Recolher .................................... 107.283,75 127.719,10
Contribuição Social a Recolher ............. 61.173,22 71.770,40
Outras Obrigações a Recolher ............. 258,91 101,45
ISS a Recolher ...................................... 327,39 422,20
Empréstimos Bancários ........................ 550.000,00 590.000,00
COFINS a Recolher ............................... 47.899,91 61.621,17
INSS a Recolher ................................... 59.985,91 65.024,15
FGTS a Recolher ................................... 19.127,00 20.881,75
Adiantamento Clientes .......................... 500,00 7.625,00

Patrimônio Líquido ................................ 4.698.987,07 5.441.521,60
Capital Social ........................................ 2.550.000,00 2.550.000,00
Reserva de Capital ................................ 45.544,61 45.544,61
Reserva Incentivos FINOR ................... 7.137,85 7.137,85
Lucro do Exercício ................................ 2.096.304,61 2.838.839,14

Demonstração de Resultado ...............               2016               2017
Receita Operacional Bruta .................. 25.575.545,06 29.922.914,42
Vendas Mercadorias Matriz/Filiais ........ 25.575.545,06 29.922.914,42
(-) Impostos .......................................... 5.040.879,78 5.179.676,27
(-) Devoluções ...................................... 395.220,04 855.482,64
Lucro Operacional Líquido .................. 20.139.445,24 23.887.755,51
(-) Custo Mercadoria Vendida ............... 12.807.756,63 15.814.248,43
Lucro Operacional ............................... 7.331.688,61 8.073.507,08
(-) Despesas Administrativas ............... 4.467.814,44 4.582.579,29
(-) Despesas Vendas ............................ 77.952,02 133.801,28
(-) Despesas Financeiras ..................... 429.248,69 424.989,57
(-) Depreciações ................................... 329.728,57 332.198,26
(+) Receitas Financeiras ....................... 69.359,72 238.900,46
Lucro Antes Contribuição Social ........ 2.096.304,61 2.838.839,14
Lucro ou Prejuízo do Exercício .......... 2.096.304,61 2.838.839,14

IRSA ROLAMENTOS S/A
CNPJ/MF nº 57.496.580/0001-77
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Demonstração Fluxo de Caixa em 31.12.2.016 ..................             2.017
(+) Lucro Líquido do Exercício ............................................. 2.838.839,14
 + Ajustes ............................................................................. -25.011,43
(+) Depreciação .................................................................... 332.198,26
Ajustes Variações das Contas do Ativo e Passivo Operacional (Exceto
as Contas do Caixa/Banco/Aplicações)
(+) Diminuição de Duplicatas a Receber ............................... -526.680,31
(-) Perdas/Ganho Vendas de Bens Imobilizado .................... 38.978,47
(-) Aumento/Diminuição nos Estoques ................................. -99.657,62
(-) Aumento/Diminuição em Fornecedores ............................ 121.598,02
(+) Aumento/Diminuição em Contas a Pagar ........................ -168.410,71
(+) Aumento/Diminuição em Obrigações Fiscais .................. 141.406,71
(+) Aumento/Dimuição em Obrigações Trabalhistas ............. 12.983,59
1. Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais 2.666.244,12
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
(+) Recebimento de Venda Imobilizado ................................. -276.300,00
( -) Aumento do Imobilizado .................................................. -70.493,71
2. Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento -361.755,87
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
(-) Empréstimos Obtidos ....................................................... 40.000,00
(-) Pagamentos de Dividendos ............................................. -2.169.679,13
Diminuição do Dividendo a Pagar ......................................... -73.374,52
3. Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento -2.203.053,65
Aumento Líquido ao Caixa e Equivalentes de Caixa (1+2+3) 101.434,60
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período ............. 297.637,17
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período ............... 399.071,77
Variação das Contas Caixa/Banco/Equivalentes ....... 101.434,60

Demonstração da Variação do Capital Circulante Líquido
Ativo Circulante .................... 8.681.907,50 9.434.194,00 752.826,50
Passivo Circulante ............... 4.871.013,98 4.945.217,07 74.203,09
Capital .................................. 3.810.893,52 4.488.976,93 678.083,41

Demonstração do Lucro Acumulado em 31.12.2.017
Saldo Incial ................................................................... 2.096.304,61
Lucro/Prejuízo do Exercício ......................................... 2.838.839,14
Ajuste dos Lucros ........................................................ 73.374,52
(-) Dividendos Distribuídos ........................................... 2.169.679,13
Total ............................................................................. 2.838.839,14

Demonstração das Mutações Lucro Total
        Capital    Acumulado   Reserva    Acumulado

Saldo ................ 2.550.000,00 - - 2.550.000,00
Lucro Exercício 2.838.839,14 - 45.544,61 2.884.383,75
FINOR ............... – - 7.137,85 7.137,85
Totais ............... 5.388.839,14 0,00 52.682,46 5.441.521,60
Notas Explicativas: 1. Operação: As atividades da Empresa compreendem,
basicamente, a exploração da atividade comercial no ramo de vendas de
Rolamentos, acoplamentos e outros produtos dentro do seguimento de peças
e componentes para industria e outros afins. 2: Apresentação das demons-
trações financeiras: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acor-
do com as NBC instituídas pelo CFC, já Adaptada às novas mudanças
estabelecidas pela Lei 11.638/2007. 3. Principais práticas contábeis: a) Apu-
ração do Resultado: O resultado é apurado pelo regime de competência; b)
Os estoque são demonstrados ao custo médio de aquisição ou produção,
não superando o valor de mercado; c) Ativo Imobilizado: É demonstrado ao
custo de aquisição como determina a legislação do I.R. A depreciação de
bens do imobilizado é calculada pelo método linear, às taxas que levam em

consideração a vida últil e econômica dos bens, considerando as taxas de-
terminadas pela legislação do IR. As aplicações financeiras, foram
registradas ao custo de aquisição, acrescidos de rendimentos proporcionais
auferidos até a data do balanço patrimonial. d) Obrigações sociais e impos-
tos e contribuições a recolher: Os débitos com as obrigações sociais e im-
postos e contribuições estão demonstrados pelos valores originais, e) Os
investimentos, estão representados pelo aumento do imobilizado e diminuído
das depreciações; f) Demais ativos e passivos: são demonstrados reais. g)
O capital social é representado, por 2.550.000 ações de valor nominal de R$
1,00 cada, dividido em 1.912.500 ações ordinárias e 637.500 ações prefe-
renciais. h) A demonstração de lucros e perdas foi apurado trimestralmen-
te e consolidado pela formação do resultado de acordo como determina a

legislação do IR., e as normas atuais de contabilidade. 4. Em função da
nova Lei 11.638/2007, foi incorporados ao Balanço o DFC, que está demons-
trado pelo metodo indireto que indica todas as movimentações dos fluxos
das atividades operacionais de investimentos e financiamento da empresa.

Carlos Alberto Moreira da Silva - Contador - CRC 102.123 SP.
Diretoria:         Ovimar Margiota Carmencita Margiota de Castro Celso Margiota - Diretor Comercial

COMUNICADO DE EXTRAVIO
TRANSDELGA TRANSPORTADORA LTDA, com sede da Cidade e Estado de  São Paulo, com seu
CNPJ nº 03.166.499/0001-08 já baixado, Com Inscrição Municipal nº 2.793.501-9, para fins de
cancelamento na Prefeitura Municipal de São Paulo, comunica o extravio dos talões de notas fiscais com
numeração de 0001 a 1000, assim como a respectiva AIDF e demais documentos fiscais.
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