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MARUBENI BRASIL S.A.

CNPJ/MF nº 60.884.756/0001-72
RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Diretoria da MARUBENI BRASIL S/A, tem a satisfação de apresentar o Relatório das Atividades da Sociedade, acompanhado do Balanço Patrimonial,
do Demonstrativo do Resultado, Demonstração dos Fluxos de Caixa e das Mutações Patrimoniais, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2008. São Paulo, 27 de Abril de 2009.
Demonstração dos resultados dos exercícios
Balanços Patrimoniais 31 de Dezembro de 2008 e 2007 (Em milhares de reais)
findos em 31 de dezembro de 2008 e 2007
2008
2007
2008
2007
(em milhares de reais, exceto o lucro por ação)
Ativo
Passivo
2008
2007
Circulante
Circulante
90
2.268
Caixa e equivalentes de caixa
49.319
39.950
Fornecedores
730
1.072 Receita bruta de vendas
13.182
10.759
Contas a receber de clientes líquidas
1.197
1.075
Fornecedores - partes relacionadas
10
15 Receita de comissões e serviços
(789)
(1.103)
Contas a receber - partes relacionadas
1.376
2.710
Impostos e contribuições a recolher
728
546 Deduções e impostos incidentes sobre vendas
12.483
11.924
Impostos a recuperar
32
603
Salários e encargos a pagar
336
352 Receita líquida de vendas e comissões
(74)
(2.012)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
59
124
Imposto de renda e contribuição social
1.645
148 Custo dos produtos vendidos
12.409
9.912
Despesas antecipadas
39
31
Total do passivo circulante
3.449
2.133 Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais:
Outros créditos
159
116 Não circulante
Despesas com vendas
(97)
(413)
Total do ativo circulante
52.181
44.609
Provisão para contingências
2.366
1.849
Despesas gerais e administrativas
(5.323)
(5.107)
Não circulante
Total do passivo não circulante
2.366
1.849
Despesas com pessoal
(6.738)
(6.160)
Realizável a longo prazo
Patrimônio líquido
Despesas financeiras
(1.433)
(792)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
927
802
Capital social
36.965
36.965
Receitas financeiras
8.111
4.672
Permanente
Reservas de capital
23
23
Participação em sociedades controladas
2.341
Investimentos
7.189
4.287
Reservas de lucros
3.665
3.366
Receitas de dividendos
2.067
Imobilizado
800
718
Lucro acumulados
14.015
6.094
Outras receitas operacionais, líquidas
33
13
Intangível
22
14
Ajustes acumulado de conversão
636
Total do ativo não circulante
8.938
5.821
Total do patrimônio líquido
55.304
46.448 Lucro antes do imposto de renda e
contribuição social
9.303
4.192
Total do ativo
61.119
50.430 Total do passivo
61.119
50.430
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
(3.377)
(2.095)
Demonstração das mutações do patrimônio líquido exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e 2007 (Em milhares de reais)
Diferido
60
504
Reservas de capital
Reservas de Lucros
(3.317)
(1.591)
Correção
Ajustes
Lucro líquido do exercício
5.986
2.601
Capital monetária do Incentivos
Outras Retenção
Lucros Acumulado de
0,162
0,071
social
capital
fiscais Legal Reservas de Lucros Acumulados
Conversão Total Lucro por ação - em Reais
Saldo em 31 de dezembro de 2006
36.965
1
22 2.628
607
3.662
- 43.885
Demonstração dos fluxos de caixa
Ajustes de exercícios anteriores
(38)
(38)
Exercício findo em 31 de dezembro de 2008
Lucro líquido do exercício
(Em milhares de reais)
Originalmente apresentado
2.635
- 2.635
2008
Ajustes identificados em 2008
relacionados a 2007
(34)
(34) Fluxo de caixa de atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
5.986
Lucro líquido ajustado do exercício de 2007
2.601
- 2.601
Depreciação
177
Reserva legal
131
(131)
Equivalência patrimonial
(2.341)
Saldos Ajustados em
Provisões para contingências
292
31 de dezembro de 2007
36.965
1
22 2.759
607
6.094
- 46.448
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(60)
Ajustes iniciais Lei n° 11.638/07
4.054
e MP n° 449/08
2.234
- 2.234
Variação cambial de investidas no exterior
636
636 Investimentos em capital de giro:
Lucro líquido do exercício
5.986
- 5.986 (Aumento) redução em ativos
Contas a receber
1.213
Reserva legal
299
(299)
Impostos a recuperar
570
Reserva para retenção de lucros
14.015
(14.015)
Demais ativos
(15)
Saldos em 31 de dezembro de 2008
36.965
1
22 3.058
607
14.015
636 55.304
Aumento (redução) em passivos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2008 e de 2007
Fornecedores e Contas à pagar
(346)
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando de outra forma indicado)
Impostos e encargos à pagar
1.663
1. Contexto Operacional: A Companhia tem como objetivo a exploração recebidos em 2008 foram reclassificados como redução da conta de Caixa líquido das atividades operacionais
7.139
do comércio em geral, importação, exportação, representação comercial e investimento com a taxa utilizada no balanço de transição, a diferença do Atividades de investimento:
valor recebido em moeda estrangeira convertido para Reais à taxa de Adições ao Ativo Imobilizado
participação em outras sociedades.
(108)
2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações câmbio vigente na data do recebimento foi registrado como resultado de Venda de investimentos
33
Financeiras e Adoção Inicial da Lei nº 11.638/07 e da Medida Provisória variação cambial. (III) Em 31 de dezembro de 2008 a Companhia efetuou o Venda de imobilizado
4
nº 449/08: A autorização para conclusão da preparação destas cálculo do investimento através do método de equivalência patrimonial Recebimento de dividendos
2.301
demonstrações contábeis ocorreu na reunião de diretoria realizada em 27 segregando o valor da variação cambial decorrente da conversão de Caixa líquido das atividades de investimentos
2.230
de abril de 2009. As demonstrações financeiras foram elaboradas com base balanço da empresa controlada que foi contabilizado no patrimônio líquido Aumento de caixa e equivalentes de caixa
9.369
nas práticas contábeis adotadas no Brasil e normas da Comissão de na rubrica de variação cambial de investidas no exterior.
Caixa e equivalentes de caixa
Patrimônio
Valores Mobiliários (CVM), observando as diretrizes contábeis emanadas
Saldo inicial
39.950
Descrição Resultado
Líquido
da legislação societária (Lei nº 6404/76) que incluem os novos dispositivos
Saldo final
49.319
do ajuste
2008
2008 Aumento de caixa e equivalentes de caixa
introduzidos, alterados e revogados pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro
9.369
de 2007 e pela Medida Provisória nº 449, de 03 de dezembro de 2008. Com Saldo antes das alterações
créditos cuja recuperação é considerada duvidosa. g) Investimentos: Os
base no pronunciamento contábil CPC 13 Adoção Inicial da Lei nº 11.638/ introduzidas pela Lei 11.638/07
e MP 449/08
5.946
52.394 investimentos em Companhias controladas (nas quais a Companhia possui
07 e da Medida Provisória nº 449/08, a Companhia estabeleceu a data de
influência significativa) estão avaliados pelo método de equivalência
transição para a adoção das novas práticas contábeis em 1 de janeiro de Reconhecimento do investimento
(I)
2.234 patrimonial. Os demais investimentos permanentes são registrados pelo
2008. A data de transição é definida como sendo o ponto de partida para a na data de transição
custo de aquisição deduzido de provisão para desvalorização, quando
adoção das mudanças nas práticas contábeis adotadas no Brasil, e Recebimento de dividendos
aplicável. h) Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição. A depreciação
representa a data-base em que a Companhia preparou seu balanço reclassificados como
redução de investimento.
(II)
(2.301)
(2.301) é calculada pelo método linear. i) Intangível: Ativos intangíveis adquiridos
patrimonial inicial ajustado em 01 de janeiro de 2008, por esses novos
separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de
dispositivos contábeis de 2008. O CPC 13 desobrigou as companhias a Equivalência patrimonial em
(III)
2.341
2.341 aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e
aplicar o disposto na NPC 12 e Deliberação CVM nº 506/06 - Práticas 31 de dezembro de 2008
perdas do valor recuperável, quando aplicável. j) Outros ativos e
Contábeis, Mudanças nas Estimativas Contábeis e Correção de Erros, na Variação cambial de
(III)
636 passivos: Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que
adoção inicial da Lei nº 11.638/07 e MP nº 449/08. A Companhia exerceu a investidas no exterior
seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia
faculdade prevista nesse CPC e refletiu os ajustes decorrentes da mudança Efeitos líquidos decorrentes da
e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. k) Tributação:
aplicação integral da Lei 11.638/07
de prática contábil contra a conta de lucros acumulados em 1 de janeiro de
e MP 449/08
40
2.910 As receitas de vendas e serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e
2008. As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de
contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas:
dezembro de 2007, apresentadas de forma conjunta com as Saldo líquido com a aplicação
Alíquotas
5.986
55.304 Impostos e Contribuições
demonstrações contábeis de 2008, foram elaboradas de acordo com as integral da Lei 11.638/07 e MP 449/08
1,65%
práticas contábeis adotadas no Brasil vigentes até 31 de dezembro de 2007 Adicionalmente, por conta da eliminação promovida pela Medida Provisória PIS
7,60%
e, como permitido pelo Pronunciamento Técnico CPC 13 - Adoção Inicial da 449/08 da linha de resultado não operacional, a Companhia reclassificou Cofins
5,00%
Lei nº 11.638/07 e da Medida Provisória n° 449/08, não estão sendo R$33 e R$11 nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de ISS
reapresentadas com os ajustes para fins de comparação entre os dezembro de 2008 e 2007 para a linha de outras receitas (despesas) A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuição
social. O imposto de renda é computado sobre o lucro tributável pela
exercícios. As referidas alterações nas práticas contábeis que produziram operacionais líquidas, assim como sua divulgação em nota explicativa.
efeitos na preparação ou na apresentação das demonstrações financeiras 3. Sumário das principais práticas contábeis: a) Apuração do alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que
do exercício findo em 31 de dezembro de 2008 e no balanço patrimonial de resultado: O resultado das operações é apurado em conformidade com o excederem R$240 no período de 12 meses, enquanto que a contribuição
abertura em 1 de janeiro de 2008, foram mensuradas e registradas pela regime contábil de competência de exercício. b) Moeda funcional e de social é computada pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável,
Companhia com base nos seguintes pronunciamentos contábeis emitidos apresentação das demonstrações financeiras: A moeda funcional da reconhecidos pelo regime de competência; portanto, as inclusões ao lucro
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pela Comissão de Companhia é o Real, para a controlada localizada no exterior, a contábil de despesas, temporariamente não dedutíveis, ou exclusões de
Valores Mobiliários e Conselho Federal de Contabilidade:
 Estrutura Administração concluiu que por possuírem independência administrativa, receitas, temporariamente não tributáveis, para apuração do lucro tributável
Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações financeira e operacional, os seus ativos e passivos são convertidos para corrente geram créditos tributários diferidos. l) Estimativas contábeis: São
Contábeis, aprovado pela Deliberação CVM nº 539, de 14 de março de Reais pela taxa de câmbio das datas de fechamento dos balanços e os utilizadas para a mensuração e reconhecimento de certos ativos e passivos
2008;  CPC 01, CPC 02, CPC 03, CPC 04, CPC 05, CPC13; O balanço resultados apurados pelas taxas médias mensais dos períodos. c) das demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas. m)
patrimonial inicial de 1 de janeiro de 2008 (data de transição) foi preparado Transações em denominadas em moeda estrangeira: Os ativos e Demonstração do fluxo de caixa: A demonstração do fluxo de caixa foi
considerando as exceções requeridas e algumas das isenções opcionais passivos monetários denominados em moeda estrangeira, são convertidos preparada e apresentada de acordo com a Deliberação CVM ° 547, de 13
permitidas pelo pronunciamento contábil CPC 13, sendo elas: a) Isenção para a moeda funcional (o Real) usando-se a taxa de câmbio vigente na de agosto de 2008 que aprovou o pronunciamento contábil CPC 03 sobre a apresentação de demonstrações financeiras comparativas; b) data dos respectivos balanços patrimoniais. Os ganhos e perdas Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo Comitê de
Isenção para apresentação das demonstrações dos fluxos de caixa sem resultantes da atualização desses ativos e passivos verificados entre a taxa Pronunciamentos Contábeis (CPC).
indicação dos valores correspondentes ao exercício anterior;c) de câmbio vigente na data da transação e os encerramentos dos exercícios 4. Capital Social: O capital social é representado por 36.964.745 ações
Neutralidade para fins tributários da aplicação inicial da Lei nº 11.638/07 e são reconhecidos como receitas ou despesas financeiras no resultado. d) ordinárias nominativas, com valor nominal de R$1,00, assim distribuídas:
Quantidade de ações
R$
%
da Medida Provisória nº 449/08; d) Exceção para aplicação da primeira Ativos e passivos financeiros: Os instrumentos financeiros somente são
36.957.622 36.958
99,98
avaliação periódica da vida útil-econômica dos bens do imobilizado; Em reconhecidos a partir da data em que a Companhia se torna parte das Marubeni Corporation - Japão
7.123
7
0,02
atendimento aos requerimentos de divulgação sobre adoção inicial das disposições contratuais dos instrumentos financeiros. Quando Ichiro Maeda
36.964.745 36.965 100,00
novas práticas contábeis, no quadro abaixo, a Companhia está reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido dos
apresentando para esse exercício, uma breve descrição e os valores custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou 5. Cobertura de Seguros: A Companhia mantém cobertura de seguros
correspondentes aos impactos no patrimônio líquido e no resultado, emissão. e) Caixas e equivalentes de caixa: Incluem caixa, saldos para riscos operacionais e outros para resguardar seus ativos. O valor
referentes às alterações introduzidas pela Lei 11.638/07 e pela Medida positivos em conta movimento, aplicações financeiras resgatáveis no prazo dos seguros contratados em 31 de dezembro de 2008 é considerado
Provisória nº 449/08. (I) O investimento na Companhia Marubeni Uruguay de 90 dias das datas dos balanços e com risco insignificante de mudança suficiente, segundo a opinião de assessores especialistas em seguros,
Internacional S.A., que anteriormente era mantido pelo custo histórico, de seu valor de mercado. f) Contas a receber de clientes: Estão para cobrir eventuais perdas.
devido à não relevância, passou a ser reconhecido pelo método de apresentadas a valores de realização, sendo que as contas a receber de
Ichiro Maeda - Presidente
equivalência patrimonial, sendo ajustado no balanço de transição o saldo clientes no mercado externo estão atualizadas com base nas taxas de
Administração
Yoshinori Hojo - Diretor Financeiro
do investimento na conta de ativo e a contrapartida na conta ajustes iniciais câmbio vigentes na data das demonstrações financeiras. Foi constituída
da Empresa
Luiz Fujio Sato - Contador CRC 1SP137930/O-8
Lei n° 11.638/07 e MP n° 449/08 no patrimônio líquido. (II) Os dividendos provisão em montante considerado suficiente pela Administração para os

Habitécnica S.A. Empreendimentos Imobiliários, Administração e Planejamento

Torna público que recebeu, no dia 27/04/09, da SMA - Secretaria de
Estado do Meio Ambiente de São Paulo, a Licença Ambiental Prévia
número 1378, de 24/04/09, para o empreendimento Plano Diretor de
Dutos de São Paulo - PDD-SP nos municípios de Atibaia, Biritiba
Mirim, Bom Jesus dos Perdões, Campinas, Paulínia, Jaguariúna,
Morungaba, Itatiba, Bragança Paulista, Nazaré Paulista, Santa Isabel,
Mogi das Cruzes, Guararema, Suzano, São Paulo, Ferraz de
Vasconcelos, Mauá, São Caetano do Sul, Santo André, Ribeirão Pires,
Rio Grande da Serra, Osasco, Taboão da Serra, Diadema, Guarulhos,
São Bernardo do Campo e Barueri, com validade de 5 anos, a contar
da data de sua emissão.

FUSAM, em face à regularidade de todo o processado, considerando ainda a decisão da Presidência, ratifico a contratação dos seguintes processos: Processo 123/09, Dispensa 101/09; Objeto: Conserto de bomba a vácuo com a empresa: J.R. Fernandes Motores e Máquinas Elétricas WEG EPP no valor global de R$ 1.155,00. Processo 127/09, Dispensa 102/09;
Objeto: Aquisição e conserto de equipamentos médicos com a empresa:
Luiz Ricardo Righeti ME no valor global de R$ 1730,00. Processo 125/09,
Dispensa 103/09; Objeto: Aquisição de medicamentos com as empresas:
Servimed Comercial Ltda. no valor global de R$ 711,54 e Dupatri Hospitalar Comércio, Importação e Exportação Ltda. no valor global de R$ 318,08.
Processo 126/09, Dispensa 104/09; Objeto: Aquisição de móveis de escritório com a empresa: Lemos & Cavalcanti Ltda. - EPP no valor global de
R$ 556,00. Processo 127/09, Dispensa 105/09; Objeto: Contratação de
empresa especializada em PPRA com a empresa: Preven - Assessoria em
Segurança do Trabalho Ltda. no valor global de R$ 3.450,00 em vista terem
apresentado o menor preço.
Caçapava/SP, 16 de maio de 2009
José Machado Filho - Presidente da FUSAM

METALTELA TECIDOS METÁLICOS LTDA
Torna público que recebeu da CETESB a Licença de Operação n°
30005450, válida até 14/05/2013, para fabricação de Artefatos de
trefilados, à Av. Cons. Carrão, 1275, 1311, Vila Carrão, São Paulo.

FEBA INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA torna público que requereu
da CETESB, a Renovação da Licença de Operação, para fabricação
de pórticos para elevação e transporte de cargas, sito à Avenida 7 de
Setembro, nº 1629. Vila Mary. Diadema/SP.

IMPACTA INDUSTRIAL LTDA – EPP torna público que recebeu da
CETESB, a Licença de Operação nº 33003761, válida até 23/04/2013,
para artefatos de madeira, exclusive móveis, fabricação de:, sito à Avenida
Guarapiranga, 991. Socorro. São Paulo/SP.

Área de Negócio Abastecimento
LICENCIAMENTO AMBIENTAL PRÉVIA

CNPJ/MF nº 62.128.020/0001-08
NIRE nº 35300050029
Assembléia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam, desde já, convocados os senhores acionistas a se reunirem em
Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 25 de maio de 2009, às
14 horas, em sua sede social, na Rua Vergueiro, nº 2.009, 7º andar, conjunto 04, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: (a) tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2008; (b)
deliberar sobre a destinação do lucro liquido do exercício e a distribuição de
dividendos; e (c) outros assuntos de interesse social.
São Paulo, 11 de maio de 2009
A DIRETORIA
14, 15 e 16/05
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