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ADICO IMOBILIÁRIA E COMERCIAL S/AADICO IMOBILIÁRIA E COMERCIAL S/AADICO IMOBILIÁRIA E COMERCIAL S/AADICO IMOBILIÁRIA E COMERCIAL S/AADICO IMOBILIÁRIA E COMERCIAL S/A
CNPJ/MF nº 33.251.570/0001-03

Relatório da Diretoria
Senhores acionistas: De conformidade com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Ss. o Balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2015, e as correspondentes Demonstrações do Resultado, Fluxo de
Caixa e, mutações do Patrimônio Líquido, para o exercício findo naquela data. Colocamo-nos à disposição de V. Ss. para eventuais esclarecimentos. São Paulo, 3l de Janeiro de 2016. À DIRETORIA

Balanço Patrimonial dos Exercícios de 2015 e 2014
Ativo              2015              2014
Circulante   4.683.307,91   1.781,245,15
Bancos Conta Movimento 1,00 1,00
Aplicações Financeiras 12.351,33 54.120,68
Adiantamentos Diversos 10.712,36 0,00
Contas a Receber de Clientes 39.741,33 112.069,23
Impostos e Contribuições a Recuperar 1.023,69 0,00
Outros Créditos 3.816.538,60 102.475,35
Imóveis Destinados a Venda 802.753,55 1.512.578,89
Despesas Antecipadas 186,05 0,00
Não Circulante   8.168.675,75   1.205.858,41
Realizável a Longo Prazo   7.638.850,64     611.793,37
Deposito Judicial 44.947,99 22.122,85
Alugueis a Receber 186.794,51 129.726,77
Créditos por Venda de Imoveis-Longo Prazo 6.910.000,00 38.069,60
Outros Créditos 41.093,72 0,00
Créditos Empresas Ligadas 222.229,66 245.756,46
Créditos de Acionistas 233.784,76 0,00
Empréstimos de Coligadas 0,00 176.117,69
Investimentos     529.825,11     592.896,66
Investimentos em Coligadas 502.509,32 565.580,87
Outros Investimentos 27.315,79 27.315,79
Imobilizado               0,00             74,20
Imobilizado 0,00 74,20
Intangivel               0,00         1.094,18
Intangivel               0,00         1.094,18
Total do Ativo 12.851.983,66 2.987.103,56

Passivo e Patrimônio Líquido              2015              2014
Circulante     750.686,02       63.265,89
Encargos Sociais e Trabalhistas 48,93 47,31
Outras Obrigações a Pagar 2.305,38 9.194,83
Impostos de Renda/Contribuição Social a Pagar 22.568,58 26.363,63
Fornecedores 470,05 0,00
Outras Contas a Pagar 467,94 2.320,96
Impostos e Contribuições Diferidos 724.825,14 25.339,16
Não Circulante     485.761,88     376.349,51
Créditos de Acionistas 121.887,31 121.887,31
Empréstimos de Coligadas 174.830,84 67.230,00
Credores Diversos 189.043,73 187.232,20
Patrimônio Líquido 11.615.535,76   2.547.488,16
Capital Social 2.519.688,00 2.519.688,00
Reservas de Capital 481.202,54 27.800,16
Lucros Acumulados   8.614.645,22               0,00

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 12.851.983,66 2.987.103,56
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios de 2015 e 2014

Capital Reservas Reservas Lucros/Prejuizos
Discriminação           Social   de Capital    de Lucros        Acumulados               Total
Saldo em 31.12.2013 2.519.688,00 27.800,16 51.598,46 0,00 2.599.086,62
Lucro do Exercício de 2014 0,00 0,00 0,00 594.427,17 594.427,17
Distribuição de Dividendos do Exercício Anterior 0,00 0,00 (51.598,46) 0,00 (51.598,46)
Distribuição de Dividendos do Próprio Exercício 0,00 0,00 0,00 (594.427,17) (594.427,17)
Saldo em 31.12.2014 2.519.688,00 27.800,16 0,00 0,00 2.547.488,16
Lucro do Exercício 2015 0,00 0,00 0,00 9.292.799,61 9.292.799,61
Distribuição de Dividendos do Próprio Exercício 0,00 0,00 0,00 (224.752,01) (224.752,01)
Saldo em 31.12.2015 2.519.688,00 27.800,16 0,00 9.068.047,60 11.615.535,76

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercicios Findos
em 31 de Dezembro de 2015 e 2014

Fluxo de Caixa das
  Atividades Operacionais              2015              2014
Lucro/Prejuizo do Exercicio 9.292.799,61 594.427,17
Despesas (Receitas) que não Afetam o Caixa
Resultado da Equivalencia Patrimonial (50,20) 939,00
Depreciações e Amortizações 74,20 0,00
Variações nos Ativos e Passivos
Contas a Receber de Clientes 72.327,90 20.553,77
Impostos e Contribuições a Recuperar (1.023,69) 566,43
Credores Diversos (149.775,61) 50.820,59
Clientes por Aquisição de Imóveis
  -Curto Prazo (3.575.000,00) 0,00
Estoque de Imóveis 709.825,34 (4.363,65)
Despesas do Exercicio Seguinte (186,05) 0,00
Depósitos Judiciais (22.825,14) (2.000,00)
Empréstimo Compulsorio Veiculos (3.024,12) (2.497,28)
Créditos de Empresas Ligadas 176.117,69 11.122,70
Clientes em Atraso no Longo Prazo (57.067,74) (73.993,06)
Clentes por Aquisição de Imóveis
  -Longo Prazo (6.910.000,00) 0,00
Créditos de Pessoas Ligadas (Acionistas) (210.257,96) (23.526,80)
Encargos Sociais e Trabalhistas 1,62 (18,09)
IRPJ e Contribuição Social a Pagar (3.795,05) 3.972,38
Impostos a Pagar 193,32 304,67
Outras Obrigações a Pagar (6.654,21) 0,00
Provisão de Tributação Regime
  de Caixa/Competencia 699.485,98 6.278,08
Credito de Empresas Ligadas 107.600,84 0,00
Credores Diversos               0,00     (12.079,02)
Caixa (Aplicado)Gerado nas
  Atividades Operacionais 118.766,73 570.506,89
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Baixa de Intangivel 1.094,18 0,00
Valor pago/recebido de Coligadas-FAC       63.121,75       82.800,00
Caixa Gerado (Aplicado)
  nas Atividades de Investimentos 64.215,93 82.800,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Pagamentos de Dividendos    (224.752,01)    (646.025,63)
Caixa (Aplicado) Gerado nas
  Atividades de Financiamentos (224.752,01) (646.025,63)
Aumento (Redução) de Caixa
  e Equivalentes de Caixa (41.769,35) 7.281,26
Aumento (Redução) do Saldo de Disponibilidades
Disponibilidades
No inicio do exercicio 54.121,68 46.840,42
No fim do exercicio       12.352,33       54.121,68
Aumento (Redução) do Saldo
  de Disponibilidades (41.769,35) 7.281,26

Demonstração do Resultado dos Exercícios de 2015 e 2014
Receitas Operacionais              2015              2014
Receitas de Alugueis 537.495,72 672.259,26
Receita de Venda de Imóveis do Estoque 10.500.000,00 0,00
(-) Impostos (Pis e Cofins)   (402.507,28)     (24.537,49)
Receita Líquida de Vendas e Serviços 10.634.988,44 647.721,77
Custos Operacionais
(-) Custos das Vendas e Serviços   (709.825,34)       (7.070,12)
Lucro Bruto 9.925.163,10 640.651,65
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas (359.097,92) (88.734,39)
Despesas Tributárias (129,60) (121,80)
Despesas Financeiras
 (Diminuidas das Receitas) 140.946,25 146.085,80
Outras Receitas 280,85 (939,00)
Outras Despesas         (230,25)               0,00
Lucro/Prejuizo Antes da Provisão para CS 9.706.932,43 696.942,26
Provisão para CS sobre Lucro Presumido   (143.770,45)     (33.652,48)
Lucro/Prejuizo Antes da Provisão para IR 9.563.161,98 663.289,78
Provisão para o IR sobre Lucro Presumido   (270.362,37)     (68.862,61)
Lucro/Prejuizo dos Exercícios 9.292.799,61 594.427,17

Notas Explicativas
Nota 1 - Sumário das Práticas Contábeis: Os procedimentos contábeis
adotados pela Empresa na elaboração de suas demonstrações financeiras
atendem às disposições da Lei das Sociedades Anônimas, Lei 6404/76, al-
teradas pela Lei nº. 11.638/07 e pela Medida Provisória nº. 449/08, nas nor-
mas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nos Pronun-
ciamentos nas Orientações e nas Interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC), destacando-se as práticas mais impor-
tantes: a)- os Ativos Realizáveis e Passivos Exigíveis com prazos inferiores
a 360 dias estão classificados como ativo circulante; b)- as Receitas e Des-
pesas foram apropriadas ao resultado pelo regime de competência; c)- na
conta Investimentos em Coligadas, foi efetuada a avaliação pelo método da
Equivalência Patrimonial, por tratar-se de investimentos relevantes; e Nota 2
- Capital Social Realizado: O Capital Social é de R$ 2.519.688,00 (dois mi-
lhões, quinhentos e dezenove mil, seiscentos e oitenta e oito reais), dividido
em 786.944 ações sem valor nominal. Reconhecemos a exatidão do Balanço,
bem como da Demonstração do Resultado, da Demonstração do Fluxo de
Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, levantadas nesta data.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2015

George de Paula Ribeiro
Diretor - CPF/MF nº 031.692.578-03
Olivia Pereira Bueno Ramazzotti

Diretora - CPF/MF nº 151.814.318-01
Jesus Expedito de Carvalho

Contador CRC nº 1-SP-122991/0-7 - CPF/MF nº 767.980.898-87

ADICO IMOBILIÁRIA E COMERCIAL S/AADICO IMOBILIÁRIA E COMERCIAL S/AADICO IMOBILIÁRIA E COMERCIAL S/AADICO IMOBILIÁRIA E COMERCIAL S/AADICO IMOBILIÁRIA E COMERCIAL S/A
CNPJ/MF nº 33.251.570/0001-03

Relatório da Diretoria
Senhores acionistas: De conformidade com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Ss. o Balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2016, e as correspondentes Demonstrações do Resultado, Fluxo de
Caixa e, mutações do Patrimônio Líquido, para o exercício findo naquela data. Colocamo-nos à disposição de V. Ss. para eventuais esclarecimentos. São Paulo, 3l de Janeiro de 2017. À DIRETORIA

Balanço Patrimonial dos Exercícios de 2016 e 2015
Ativo              2016              2015
Circulante   8.932.371,24   4.683.307,91
Bancos Conta Movimento 1,00 1,00
Aplicações Financeiras 296.294,27 12.351,33
Adiantamentos Diversos 8.852,18 0,00
Contas a Receber de Clientes 10.000,00 39.741,33
Impostos e Contribuições a Recuperar 1.128,56 1.023,69
Outros Créditos 347.450,00 252.250,96
Imóveis Destinados a Venda 802.753,55 802.753,55
Creditos por Venda de Imóvel-Curto Prazo 7.460.000,00 3.575.000,00
Despesas Antecipadas 5.891,68 186,05
Não Circulante   1.230.538,74   8.168.675,75
Realizável a Longo Prazo     724.611,12   7.638.850,64
Deposito Judicial 44.947,99 44.947,99
Alugueis a Receber 187.194,65 186.794,51
Créditos por Venda de Imoveis-Longo Prazo 0,00 6.910.000,00
Outros Créditos 44.526,13 41.093,72
Créditos Empresas Ligadas 222.229,66 222.229,66
Créditos de Acionistas 225.712,69 233.784,76
Investimentos     505.927,62     529.825,11
Investimentos em Coligadas 478.611,83 502.509,32
Outros Investimentos       27.315,79       27.315,79
Total do Ativo 10.162.909,98 12.851.983,66

Passivo e Patrimônio Líquido              2016              2015
Circulante     633.095,21     750.686,02
Encargos Sociais e Trabalhistas 0,00 48,93
Outras Obrigações a Pagar 2.915,14 2.305,38
IR/Contribuição Social a Pagar 103.813,45 22.568,58
Fornecedores 9.379,67 470,05
Outras Contas a Pagar 65,71 467,94
Impostos e Contribuições Diferidos 516.921,24 724.825,14
Não Circulante     611.232,88     485.761,88
Créditos de Acionistas 121.887,31 121.887,31
Empréstimos de Coligadas 300.301,84 174.830,84
Credores Diversos 189.043,73 189.043,73
Patrimônio Líquido   8.918.581,89 11.615.535,76
Capital Social 2.519.688,00 2.519.688,00
Reservas de Capital 481.202,54 481.202,54
Lucros Acumulados   5.917.691,35   8.614.645,22

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 10.162.909,98 12.851.983,66
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios de 2015 e 2014

Capital Reservas Reservas Lucros/Prejuizos
Discriminação           Social   de Capital    de Lucros        Acumulados               Total
Saldo em 31.12.2014 2.519.688,00 27.800,16 0,00 0,00 2.547.488,16
Lucro do Exercício de 2015 0,00 0,00 0,00 9.292.799,61 9.292.799,61
Distribuição de Dividendos do Próprio Exercicio 0,00 0,00 0,00 (224.752,01) (224.752,01)
Saldo em 31.12.2015 2.519.688,00 27.800,16 0,00 9.068.047,60 11.615.535,76
Prejuizo do Exercicio 2016 0,00 0,00 0,00 (331.050,54) (331.050,54)
Distribuição de Dividendos de Exercício Anterior 0,00 0,00 0,00 (2.365.903,33) (2.365.903,33)
Saldo em 31.12.2016 2.519.688,00 27.800,16 0,00 6.371.093,73 8.918.581,89

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercicios Findos
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015

Fluxo de Caixa das
  Atividades Operacionais              2016              2015
Lucro/Prejuizo do Exercicio (331.050,54) 9.292.799,61
Despesas (Receitas) que não Afetam o Caixa
Resultado da Equivalencia Patrimonial 102,49 (50,20)
Depreciações e Amortizações 0,00 74,20
Variações nos Ativos e Passivos
Adiantamentos Diversos (8.852,18) 0,00
Contas a Receber de Clientes 29.741,33 72.327,90
Impostos e Contribuições a Recuperar (104,87) (1.023,69)
Credores Diversos (95.199,04) (149.775,61)
Clientes por Aquisição de Imoveis
  -Curto Prazo (3.885.000,00) (3.575.000,00)
Estoque de Imóveis 0,00 709.825,34
Despesas do Exercicio Seguinte (5.705,63) (186,05)
Depósitos Judiciais 0,00 (22.825,14)
Empréstimo Compulsorio Veiculos (3.432,41) (3.024,12)
Créditos de Empresas Ligadas 0,00 176.117,69
Clientes em Atraso no Longo Prazo (400,14) (57.067,74)
Clentes por Aquisição de Imóveis
  -Longo Prazo 6.910.000,00 (6.910.000,00)
Créditos de Pessoas Ligadas (Acionistas) 8.072,07 (210.257,96)
Encargos Sociais e Trabalhistas (48,93) 1,62
Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 81.306,25 (3.795,05)
Impostos a Pagar 609,76 193,32
Outras Obrigações a Pagar 8.507,39 (6.654,21)
Provisão de Tributação Regime de
  Caixa/Competencia (207.903,90) 699.485,98
Credito de Empresas Ligadas     125.471,00     107.600,84
Caixa (Aplicado)Gerado
  nas Atividades Operacionais 2.626.112,65 118.766,73
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Baixa de Intangivel 0,00 1.094,18
Valor pago/recebido de Coligadas-FAC       23.795,00       63.121,75
Caixa Gerado (Aplicado)
  nas Atividades de Investimentos 23.795,00 64.215,93
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Pagamentos de Dividendos (2.365.903,33)   (224.752,01)
Caixa (Aplicado) Gerado
  nas Atividades de Financiamentos (2.365.903,33) (224.752,01)
Aumento (Redução) de Caixa
  e Equivalentes de Caixa 284.004,32 (41.769,35)
Aumento (Redução) do Saldo de Disponibilidades
Disponibilidades
No inicio do exercicio 12.352,33 54.121,68
No fim do exercicio     296.356,65       12.352,33
Aumento (Redução) do Saldo
  de Disponibilidades 284.004,32 (41.769,35)

Demonstração do Resultado dos Exercícios de 2016 e 2015
Receitas Operacionais              2016              2015
Receitas de Alugueis 410.242,91 537.495,72
Receita de Venda de Imóveis do Estoque 0,00 10.500.000,00
(-) Impostos (Pis e Cofins)     (14.973,89)   (402.507,28)
Receita Líquida de Vendas e Serviços 395.269,02 10.634.988,44
Custos Operacionais
(-) Custos das Vendas e Serviços               0,00   (709.825,34)
Lucro Bruto 395.269,02 9.925.163,10
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas (972.865,51) (359.097,92)
Despesas Tributárias (143,44) (129,60)
Despesas Financeiras
  (Diminuidas das Receitas) 411.768,69 140.946,25
Outras Receitas 106,09 50,60
Outras Despesas         (102,49)               0,00
Lucro/Prejuizo Antes da Provisão para CS (165.967,64) 9.706.932,43
Provisão para CS sobre Lucro Presumido     (50.051,35)   (143.770,45)
Lucro/Prejuizo Antes da Provisão para IR (216.018,99) 9.563.161,98
Provisão para o IR sobre Lucro Presumido   (115.031,55)   (270.362,37)
Lucro/Prejuizo dos Exercícios (331.050,54) 9.292.799,61

Notas Explicativas
Nota 1 - Sumário das Práticas Contábeis: Os procedimentos contábeis
adotados pela Empresa na elaboração de suas demonstrações financeiras
atendem às disposições da Lei das Sociedades Anônimas, Lei 6404/76,
alteradas pela Lei nº. 11.638/07 e pela Medida Provisória nº. 449/08, nas
normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nos
Pronunciamentos nas Orientações e nas Interpretações emitidas pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), destacando-se as práticas
mais importantes: a)- os Ativos Realizáveis e Passivos Exigíveis com pra-
zos inferiores a 360 dias estão classificados como ativo circulante; b)- as
Receitas e Despesas foram apropriadas ao resultado pelo regime de com-
petência; c)- na conta Investimentos em Coligadas, foi efetuada a avalia-
ção pelo método da Equivalência Patrimonial, por tratar-se de investimen-
tos relevantes; e Nota 2 – Capital Social Realizado: O Capital Social é de
R$ 2.519.688,00 (dois milhões, quinhentos e dezenove mil, seiscentos e
oitenta e oito reais), dividido em 786.944 ações sem valor nominal. Reco-
nhecemos a exatidão do Balanço, bem como da Demonstração do Resul-
tado, da Demonstração do Fluxo de Caixa e das Mutações do Patrimônio
Líquido, levantadas nesta data.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2016

George de Paula Ribeiro
Diretor - CPF/MF nº 031.692.578-03

Olivia Pereira Bueno Ramazzotti - Diretora - CPF/MF nº 151.814.318-01
Jesus Expedito de Carvalho

Contador CRC nº 1-SP-122991/0-7 - CPF/MF nº 767.980.898-87

Irmãos Vitale S/A Indústria e Comércio
CNPJ/MF Nº 61.160.685/0001-28

Convocação - Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
Em 26/12/2017, às 14hs, Rua França Pinto, 42, SP, para aprovarem: AGO: a) Demonstrações Financei-
ras, Contas da Diretoria e Destinação do Lucro do Exercício findo em 31.12.2016; b) Outros Assuntos.
AGE: a) Alteração de endereço; b) Tranformação de Sociedade Anônima em Ltda; c) Alteração de Razão
Social. São Paulo, 12/12/2017. A Diretoria                                                                                      (13, 14 e 15)

Quando ouvimos 

determinadas músicas, 

a magia é dada, é o 

sabor da viagem ao 

mundo da fantasia

A música coloca todo o 
corpo em sintonia, o 
cérebro em ação e o 

imaginário em compasso de 
sinfonia. Magistralmente ela 
percorre o caminho do desejo, 
do prazer e transforma o mun-
do real em um jogo simbólico 
onde não há vencedor nem 
derrota e, sim um caminho por 
onde cada qual pode acionar a 
própria vontade do seu sonhar. 

Na atualidade, cada vez mais 
intermediada pela tecnologia, 
escapar das falaciosas amiza-
des virtuais e dos códigos de 
comunicação à distância, via 
equipamentos digitais é tarefa 
quase impossível. No entanto, 
é preciso além de reconhe-
cer que uma nova cultura se 
apresenta associada a novos 
comportamentos, distinguir 
e confrontar o isolamento e 
a agressividade crescentes 
pela escassez dos encontros 
humanos. 

Investir em processos que 
viabilizem a autoestima, o 
reconhecimento, a criação e 
a integração dos indivíduos 
que não só sejam cobranças e 
metas a serem atingidas, po-
dem garantir melhor parceria 
e diminuição da hostilidade em 
ambientes laborais. O gestor 
capacitado que consiga ter um 
olhar além do lucro necessário 
para manter a empresa em 
constante desenvolvimento, 
concorrência e crescimento, 
deve ter habilidade emocional 
para perscrutar os temores, 
pressões e confl itos que os 
colaboradores sentem e so-
frem com instabilidades que 
se instauram no ambiente de 
trabalho e na política caótica 
que desestabiliza o país. 

Portanto, para além da 
tecnologia indispensável no 
mundo contemporâneo, é 
necessário admitir um ser pen-
sante e desejante que, antes 
de tudo, é o responsável pela 
criação e avanço presentes na 
pós- modernidade.  

Assim como o trabalho numa 
orquestra exige harmonia, mo-
tivação e organização, o papel 
do maestro, além da função de 
dirigir e orientar os músicos, 
deve favorecer um diálogo 
saudável e cooperativo para 
atingir um resultado arreba-
tador e criativo, que acolha 

e integre palco e plateia em 
pensamento e emoção. O som 
produzido anuncia e enuncia 
um texto que, ligado a um 
desejo, aponta para algo que 
reverbera um sistema cultural 
e um modo de operar em um 
contexto com normas e valores 
instituídos.  

Na empresa, microssistema 
estruturado pelo esforço da co-
esão coletiva através da ordem 
e da disciplina, as dinâmicas 
intersubjetivas revelam um 
processo em que exigências 
explícitas e implícitas delimi-
tam os papéis e as condutas 
relativas às atribuições de 
cargos e funções. Ainda que 
a organização tenha que zelar 
por sua identidade, isso não 
signifi ca a manutenção de uma 
estrutura rígida e opressiva. 
Permitir que os colaboradores 
pensem e discutam com seus 
coordenadores sobre suas 
ações, desenvolve um caminho 
em que não apenas a remune-
ração seja o objetivo do labor, 
mas o prazer em executar a 
tarefa. 

A música é uma ferramenta 
que pode contribuir para a 
pronta reação da equipe, es-
treitando as bordas do medo 
que muitas vezes bloqueia a 
espontaneidade, prejudicando 
não só o trabalho, mas também 
a inspiração e a produtivida-
de. Ela oferece o silêncio das 
pausas necessárias, ensina 
sobre o tempo do compasso de 
espera auxiliando no ritmo dos 
indivíduos para que possam re-
pousar suas mentes, diminuir 
seu nível de ansiedade, avivar 
suas potencialidades, afim 
de permitir que germinem e 
brotem novas ideias. 

Ouvir um som que desperte 
a imaginação, para as vivências 
experienciadas em workshops, 
conduzidos por profi ssionais 
competentes com conheci-
mento técnico e científico 
pode signifi car uma forma de 
revigorar uma integração mais 
harmoniosa e inovadora.

(*) - ROSEMARY MANTOVANI - 
Pianista, compositora C.D.M.SP – 

Poetisa M.O.C.P.B. É autora do livro 
“Poemas de Amor e Vida” Prêmio 

Cultura Nacional - Psicóloga,
com pós em neuropsicologia, 
cursando Especialização em 

Neurociências FMUSP. 
(rosemary9mantovani@gmail.com) 

(**) - SUELI RUGNO - Psicóloga 
– IPUSP. Doutora em Semiótica 

e Linguística Geral – FFLCHUSP. 
Especialista em Psicologia 

Hospitalar-INCOR-HCFMUSP 
Bacharel em Letras Clássicas

e Vernáculas – FFLCHUSP -
Participa do LAPSO-IPUSP

(srugno@gmail.com)

Música e Psicologia
na promoção da Saúde

Rosemary Mantovani(*) e Sueli Rugno(**)

Intimação - Prazo 20 Dias Proc. 0160869-50.2008.8.26.0100. O Dr. Fabio De Souza Pimenta, Juiz de
Direito da 32ª VC da Capital, Faz saber a SIDNEY ANTONIO E OUTRO, representado pelo seus sócios
IRMÃOS WU ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA, CNPJ. Nº 03.424.881/0001-66, e WU AIJUE e WU
YONG, Chinês, Casado, Comerciante, inscrito no RNE Nº Y2730544 e CPF/MF Nº 219.260.918-03, que
ADIDAS AG E OUTROS ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de
Danos Materiais e Morais, pois a requerida esta reproduzindo suas marcas ADIDAS e variações,
para assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos
prejuízos. E, estando em termos, foi deferida a Intimação dos requeridos por edital, para que Contestem a
presente ação no prazo supra, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos na inicial. Será este
edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 30 de Novembro de 2017.                              (15 e 16)

Em 2008, quando foi 
feito o primeiro levan-
tamento, o percentual 

de obesos com plano de saúde 
era de 46,5%. Nesse período, a 
proporção de obesos aumentou 
de 12,5% para 17,7%. “[São] 
pessoas com obesidade já grave 
e que precisam de algum tra-
tamento”, disse a diretora de 
Normas e Habilitação da ANS, 
Karla Coelho. 

Os números foram divul-
gados ontem (14), no Semi-
nário de Enfrentamento da 
Obesidade e Excesso de Peso, 
promovido pela entidade no 
Rio de Janeiro. De acordo 
com estudos feitos no Brasil, 
apenas 10% dos pacientes com obesidade 
são diagnosticados e somente 2% recebem 
tratamento adequado. Por isso, a ANS 
criou um grupo de estudo interdiscipli-
nar, integrado por várias instituições, 
para avaliar o problema da obesidade 
no Brasil e nos planos de saúde, além de 
pensar estratégias para o enfrentamento 
e o combate da doença.

O Manual de Diretrizes para o Enfrenta-
mento da Obesidade na Saúde Suplementar 
Brasileira, lançado pela ANS ontem, faz 
uma abordagem sobre a obesidade na 
infância e na adolescência e também dos 
adultos quanto à adoção de hábitos de vida 
saudável, promoção e prevenção. O manual 
faz uma abordagem clínica da obesidade e 
do tratamento cirúrgico que é necessário, 
em alguns casos.

Pediatria
Atualmente, a obesidade é uma doença 

pediátrica muito comum, e a prevenção é 
a única maneira de deter o avanço desse 
epidemia na sociedade, por meio de ativi-
dades nas escolas, governos, sociedades 
científi cas, indústria alimentícia e a mídia, 
“para envolver todos nesse propósito”, 
disse Karla.

Segundo a diretora da ANS, é preciso 
desenvolver ações educativas desde o 
pré-natal, com promoção do aleitamento 
materno, estímulo a atividades físicas 

População de obesos com plano de saúde
sobe de 46,5% para 53,7% em nove anos

Dados do Sistema Vigitel da Saúde Suplementar revelam que 53,7% da população que tem plano de 
saúde está com excesso de peso

No Brasil, apenas 10% dos obesos

são diagnosticados e só 2% têm tratamento adequado.
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qualidade de vida”, explicou 
Karla Coelho.

Por isso, ela destacou a 
necessidade de os planos de 
saúde não tratarem só a doen-
ça, mas também prevenirem 
a obesidade e assumirem a 
saúde dos benefi ciários, façam 
recomendações sobre a ado-
ção de hábitos saudáveis. Na 
alimentação do dia a dia, por 
exemplo, deve ser incentivado 
o consumo de frutas, legumes 
e verduras, além da prática de 
exercícios físicos.

Em 2018, a ANS convocará 
as operadoras que já trabalham 
com programas de obesidade 
para ampliar o atendimento. 

Segundo a ANS, 192 programas de pro-
moção e prevenção da obesidade de 119 
operadoras atingem atualmente 34 mil 
benefi ciários de planos de saúde. “Nós 
queremos ampliar essa discussão”. A meta 
é envolver as operadoras nesse cuidado, 
para ter uma rede mais integrada de pres-
tadores e para que o cuidado seja voltado 
para a saúde, ou seja, para a prevenção, e 
não somente para a doença.

Desafi o
A obesidade é colocada como tema 

estratégico da Organização Mundial da 
Saúde (OMS). Karla Coelho destacou que 
o mundo saiu de um período de escassez 
para um de abundância de alimentos. 
“Estamos saindo de um período em que 
havia muita desnutrição para um período 
de sobrepeso e obesidade.”

Nos Estados Unidos, a sociedade já 
enfrenta esse desafio no sistema de 
saúde, devido à tendência de ingerir fast 
food (comida rápida ou comida pronta) 
e alimentos ultraprocessados, afi rmou 
a diretora da ANS. E o Brasil, como os 
demais países latino-americanos, está 
copiando esse tipo de má alimentação, 
apesar de ter uma diversidade de alimen-
tos in natura, acrescentou Kária. A receita 
é dar preferência a alimentos feitos em 
casa, evitar o excesso de gordura, de sal 
e açúcar, concluiu (ABr).

e práticas corporais de crianças e ado-
lescentes, atividades lúdicas, recreati-
vas. Kátia destacou a necessidade de 
observar o comportamento sedentário 
nas crianças, uma vez que a obesidade 
começa na infância e se perpetua na 
vida adulta. O manual recomenda tam-
bém que as crianças durmam as horas 
necessárias e o controle do tempo que 
dedicam à TV, aos tablets, celulares e 
jogos eletrônicos.

Karla ressaltou que a obesidade tem 
fatores biológicos, mas também sociais, 
ambientais e culturais. “É preciso traba-
lhar com essas crianças e adolescentes 
com atitudes mais saudáveis”. O manual 
está disponível no site da ANS para toda 
a sociedade, prestadores de serviços, 
pessoas que já trabalham com obesidade 
e com adultos.

IMC
Uma das recomendações do manual 

é fazer o cálculo do Índice de Massa 
Corporal (IMC) na rede prestadora dos 
planos de saúde tanto ambulatorial quan-
to hospitalar, porque é um indicativo da 
causa da doença. “A obesidade está ligada 
a doenças crônicas não transmissíveis, 
como hipertensão, diabetes, alguns tipos 
de câncer e doenças osteoarticulares, e 
gera uma procura maior desses benefi ciá-
rios aos serviços de saúde e uma piora na 

Uma empresa italiana da 
Calábria lançou uma máquina 
‘Nespresso’ de azeite de oliva. 
Batizado de EVA, o aparelho é um 
triturador portátil que permite 
produzir o óleo extra virgem 
utilizando a polpa de azeitonas. 
O eletrodoméstico tem um design 
elegante e funciona com geleia de 
azeitona comprimida e congelada 
que pode ser escolhida de acordo 
com o gosto do cliente. 

Além disso, é possível adicio-
nar gengibre, trufa, pimenta, 
especiarias e aromas. O produto 
funciona como a Nespresso de 
café. A máquina aquece a polpa 
e depois tritura. Em 20 minutos, 
são preparados 150 ml de azeite. 
O “bagaço” que sobrar é comes-
tível e pode ser usado em outros 
pratos. A EVA e as polpas podem 
ser compradas pela internet.

A “Nespresso de azeite” tor-
nou-se realidade graças à ideia 
inovadora do grupo de empre-
endedores calabreses da “Re-
voilution”. A tecnologia utilizada 
foi desenvolvida em colaboração 
com especialistas da Universi-
dade de Calábria. O produto foi 
apresentado em Londres durante 
uma reunião com investidores 
organizada pelo banco privado 
Intesa Sanpaolo.

“Muitos sabem que o vinho 
melhora com o tempo, mas o óleo 
não. Após seis meses, ele perde 
aroma, valor nutricional e pro-
priedade antioxidantes”, explica 
Giuseppe Schipani, co-fundador 
da empresa.    De acordo com o 
italiano, o projeto permite que 
as cozinheiras tenham um “óleo 
fresco, saudável, 100% natural e 
até personalizado” (ANSA).

O produto funciona como a Nespresso de café.

Empresa italiana lança máquina 
de azeite de oliva de cápsulas

ANSA

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 J
or

na
l E

m
pr

es
as

 e
 N

eg
óc

io
s 

Lt
da

.. 
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 a

ss
in

at
ur

a 
cl

iq
ue

 n
o 

lin
k:

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/
V

er
ifi

ca
r/

85
22

-6
67

E
-0

97
E

-D
F

C
8


