
Não há nada mais incerto 

do que prever o que está 

por vir. É sempre um risco 

e a realidade costuma ser 

surpreendente

Os elementos que estão fora 
do raio de percepção dos 
mais cuidadosos analistas 

são tantos, e se combinam de tal 
forma que, muitas vezes, mudam 
por completo a direção daquilo que 
a racionalidade indica. De qualquer 
forma, é sempre bom exercitar. Pen-
sar sobre o futuro ajuda a organizar 
o pensamento e, principalmente, 
suscita o debate. 

Isso, por si só, já se constitui em 
um precioso elemento para a com-
preensão dos fatores determinantes 
dos cenários político, econômico e 
social. A verdade é que a recupe-
ração das vendas está ocorrendo 
quase que de forma absolutamente 
natural. Deve-se considerar que 
elas, as vendas, vêm seguindo 
ladeira abaixo há bastante tempo. 

De 2015 para 2016, as vendas 
reais caíram nada menos que 7%. No 
período seguinte, ou seja, 2016-17, 
a queda foi ainda maior: 9%. Em ou-
tras palavras, há um represamento 
da demanda motivada obviamente 
pela queda da renda real das fa-
mílias, desemprego e pela falta de 
confi ança dos indivíduos relaciona-
da às condições para manterem-se 
trabalhando.

A recessão, ela própria amplia 
as possibilidades de retomada. A 
demanda fraca reduz a pressão da 
infl ação e esta, por sua vez, muito 
mais baixa, propicia a redução das 
taxas de juros. Em outubro de 
2016, a taxa de juros na ponta era 
de 98,95%. Um ano após, outubro 
desse ano, a mesma era de 92,51%. 
Ainda muito alta, mas signifi cativa-
mente menor: mais de seis pontos 
percentuais a menos do que a 
registrada naquele ano.

Já a renda real das famílias tam-
bém vem se recuperando gradati-
vamente e a taxa menor de infl ação 
explica o seu movimento ascenden-
te. Nos últimos doze meses, a renda 
real cresceu 6% e tal expansão 
vem sendo acompanhada por uma 
melhora da empregabilidade desde 
março de 2017. Essas condições 
mais favoráveis permitem que se 
estime um aumento real das vendas 
entre 6 e 8% para 2018. 

É importante assinalar, contudo, 
que a política defi ne a economia e 
não o inverso. O inverso até pode 
ocorrer, porém, de modo transi-
tório. A expansão do consumo de 
modo sustentável só se dará com 
o crescimento dos investimentos 
e, estes, por sua vez, dependem 
das escolhas políticas que fi zermos 
daqui em diante.

(*) - É presidente do Conselho
do Instituto Brasileiro de Executivos 

de Varejo e Mercado de
Consumo (Ibevar).

O que se pode prever para o 
varejo em 2018

Claudio Felisoni de Angelo (*)

Para veiculação 
de seus Balanços, 

Atas, Editais e 
Leilões neste 

jornal, consulte 
sua agência de 

confi ança,
ou ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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CONTRATAR COMO AUTÔNOMO
Entidade sem fins lucrativos pode contratar profissional salvas vidas 
como serviços prestados. Qual é a Regulamentação ou curso profis-
sionalizante que esse prestador deve possuir? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

NÃO INTEGRAM A REMUNERAÇÃO DO FUNCIONÁRIO
Pagamento de prêmio, Gratificação ou Bonificação, não terão incidência 
do INSS e do FGTS, não incorporarão o salário com a lei da reforma tra-
balhista? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

BASE DE CÁLCULO DO SALÁRIO FAMÍLIA
Empresa deve manter as remunerações de horas extras e adicionais, 
como base para cálculo do salário família? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ABERTURA DA CONTA SALÁRIO
Empresa é obrigada a abrir a conta salário para o pagamento dos 
funcionários? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

A REFORMA TRABALHISTA SERÁ APLICADA A TODOS OS CONTRATOS 
DE TRABALHOS ANTIGOS E NOVOS?

Esclarecemos que não há dispositivo legal expresso em lei mas as 
novas disposições legais trabalhistas passarão a valer a partir de 11 
de novembro de 2017 para todos os contratos de trabalho, novos ou 
antigos, não havendo período de adequação.

VERBAS RESCISÓRIAS DO ABANDONO DE EMPREGO
Quais as verbas devidas para demissão por justa causa pelo motivo de 
abandono de emprego? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® DEZEMBRO/ 17
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

BOAS FESTAS E PRÓSPERO ANO DE 2018
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Engepack Embalagens São Paulo S.A.
CNPJ/MF n.° 59.791.962/0001-59 - NIRE 35.300.328.108

Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de outubro de 2017
Data, Horário e Local: 31 de outubro de 2017, às 10 horas, na sede de Engepack Embalagens São Paulo S.A. 
(“Companhia”), localizada na Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonolli, n.° 4.389, R2 Jardim Santa Rosa, Quadra
GL1A, Lote 10, Distrito Industrial, Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, CEP 13.213-086. Presença: Acionistas
representando a totalidade do capital social. Ademais, compareceram também os representantes legais da PIN Petroquímica
S.A. e da Participações Industriais do Nordeste S.A. Composição da Mesa: Presidente: Lucio José Santos Junior. 
Secretária: Renata Carvalho Leão Barretto. Convocação: Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos
acionistas, nos termos do artigo 124, parágrafo 4°, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades
por Ações”). Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) o Protocolo e Justifi cação de Incorporação relativo à incorporação de
ABC Distribuidora de Produtos de Produtos de Embalagens Ltda. (“ABC”), Engepack Embalagens da Amazônia Ltda.
(“Engepack AM”), Engepack Embalagens S.A. (“Engepack S.A.”) e Pronor Petroquímica S.A. (“Pronor” e, em conjunto
com ABC, Engepack AM e Engepack S.A., as “Incorporadas”) pela Companhia; (ii) os laudos de avaliação do patrimônio
de cada uma das Incorporadas; (iii) a incorporação das Incorporadas pela Companhia e (iv) a redução de capital da
Companhia. Deliberações: Os acionistas aprovaram, por unanimidade e sem reservas: 1. O Protocolo e Justifi cação
de Incorporação (“Protocolo”) relativo à incorporação das Incorporadas, celebrado, nesta data, entre a Companhia e as
Incorporadas, o qual estabelece os termos, condições e motivos da incorporação das Incorporadas pela Companhia e cuja
cópia integra o Anexo I desta Ata. 2. O Laudo de Avaliação da ABC, elaborado com data base 30 de setembro de 2017 pela
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 61.562.112/0004-73, com
sede na Avenida Tancredo Neves, n°620, 30° e 34° andares, Caminho das Árvores, Salvador-BA, contratada pela ABC para
proceder à avaliação do seu patrimônio para fi ns de sua incorporação pela Companhia, na forma do Anexo II. 3. O Laudo 
de Avaliação da Engepack AM, elaborado com data base 30 de setembro de 2017 pela PricewaterhouseCoopers Auditores
Independentes, já qualifi cada, contratada pela Engepack AM para proceder à avaliação do seu patrimônio para fi ns de sua
incorporação pela Companhia, na forma do Anexo III. 4. O Laudo de Avaliação da Engepack S.A., elaborado com data base
30 de setembro de 2017 pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, já qualifi cada, contratada pela Engepack
S.A. para proceder à avaliação do seu patrimônio para fi ns de sua incorporação pela Companhia, na forma do Anexo IV.
5. O Laudo de Avaliação da Pronor, elaborado com data base 30 de setembro de 2017 pela PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes, já qualifi cada, contratada pela Pronor para proceder à avaliação do seu patrimônio para fi ns
de sua incorporação pela Companhia, na forma do Anexo V. 6. A incorporação das Incorporadas pela Companhia, nos
termos do Protocolo, com a consequente extinção das Incorporadas, que serão sucedidas pela Companhia em todos os
seus direitos e obrigações. 7. Em razão das incorporações acima aprovadas e fundamentado nos termos da Justifi cação
estabelecida no item 2 do Protocolo, o capital social da Companhia será reduzido em R$29.329.242,86 (vinte e nove
milhões, trezentos e vinte e nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), sem alteração proporcional
da quantidade de ações. 8. Em decorrência das incorporações ora aprovadas, foram emitidas, em substituição as atuais
ações da Companhia, 85.175.477.985 (oitenta e cinco bilhões, cento e setenta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e
sete mil, novecentas e oitenta e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão unitário
de R$ 0,00081 (oitocentos e dez milionésimos de real), fi xado na forma do artigo 170, parágrafo 1°, inciso [II] da Lei das
Sociedades por Ações, sendo 82.708.284.090 (oitenta e dois bilhões, setecentos e oito milhões, duzentas e oitenta e quatro
mil e noventa) ações ordinárias são subscritas pela PIN Petroquímica S.A. e 2.467.193.895 (dois bilhões, quatrocentas
e sessenta e sete milhões, cento e noventa e três mil, oitocentas e noventa e cinco) ações ordinárias são subscritas pela
Participações Industriais do Nordeste S.A., todas integralizadas, nesta data, nos termos dos Boletins de Subscrição (Anexo
VI). 9. Em virtude das deliberações acima, o capital social da Companhia é reduzido de R$98.903.267,47 (noventa e
oito milhões, novecentos e três mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos) para R$69.574.024,61
(sessenta e nove milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, vinte e quatro reais e sessenta e um centavos), dividido em
85.175.477.985 (oitenta e cinco bilhões, cento e setenta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, novecentas e
oitenta e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 9.1. Em decorrência da redução do capital social da
Companhia, o Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5° - O Capital
Social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$69.574.024,61 (sessenta e nove milhões, quinhentos e
setenta e quatro mil, vinte e quatro reais e sessenta e um centavo), dividido em 85.175.477.985 (oitenta e cinco bilhões,
cento e setenta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, novecentas e oitenta e cinco) ações ordinárias, todas
nominativas e sem valor nominal.” 10. Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à
implementação e consumação da incorporação. Esclarecimentos: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma
de sumário, e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto no artigo 130,
parágrafo 1°, da Lei das Sociedades por Ações. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente
ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Assinaturas: Mesa: Lucio José Santos Junior - Presidente e
Renata Carvalho Leão Barretto - Secretária. Acionistas antes da incorporação: Engepack Embalagens da Amazônia Ltda
e Engepack Embalagens S/A. Acionistas após a incorporação: PIN Petroquímica S.A. e Participações Industriais do
Nordeste S.A. Certifi co que a presente certidão é cópia fi el da ata lavrada em livro próprio. Jundiaí-SP, 31 de outubro
de 2017. Renata Carvalho Leão Barretto - Secretária. Registrada na JUCESP sob n° 538.297/17-7 em 05.12.17.
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LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 16/01/2018  - 10:05h  -  2º LEILÃO: 18/01/2018  - 10:05h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL

 DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 16/01/2018, às 10:05 horas, e 2º Leilão dia 18/01/2018, às 10:05 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, 
Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: ELIZA CRISTINA CYRILLO MADEIRA

FABIANA CRISTINA CYRILLO MENINI MADEIRA
FRANCIELLE CRISTINA CYRILLO MENINI MADEIRA

 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 306.844,37 (Trezentos e seis mil, oitocentos e quarenta e quatro 
reais e trinta e sete centavos) 2º leilão: R$ 153.422,19 (Cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e dezenove centavos), calculados 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

13ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1121758- 61.2016. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Tonia Yuka Kôroku, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ BRANDÃO FILHO, Brasileiro, 
Casado, Empresário, RG 4454524, CPF 048.164.208-00, Estrada do Itapeti, 05, QUADRA 100, 
Parque Residencial Itapeti, CEP 08771-001, Mogi das Cruzes - SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Unicoba Indústria e Comércio Ltda. e outro, 
alegando em síntese: a Executada Engesique firmaram Contrato de Fornecimento de Luminárias e 
Outras Avenças em 28/04/2016 DOC.03, pelo qual restou avençado que a Exequente entregaria os 
produtos descritos no Anexo I do contrato e a Executada, em contrapartida, efetuaria o pagamento do 
montante de R$ 306.520,34 (trezentos e seis mil quinhentos e vinte reais e trinta e quatro centavos) para 
a Exequente na data de 25/05/2016 mediante depósito bancário em conta corrente da Exequente. a 
Executada não efetuou o pagamento dos valores devidos na data de vencimento. 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 3 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pagar a dívida no valor de R$ R$ 346.494,58, que deverá ser atualizada até a data do 
efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez 
por cento) sobre o valor atualizado do débito, conforme pedido inicial. Caso o(a) executado(a) efetue o 
pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, 
§ 1º, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. - 

14ª Vara Cível do Foro Central da Capital – SP 
EDITA DE LEILÃO JUDICIAL - RESUMO 

Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação dos executados MKK INDUSTRIAS QUIMICAS S/A (CNPJ. 06.998.281/0001-08); LUIZ 
FRANCISCO TIEZZI LACERDA (CPF. 081.732.198-50), bem como seu cônjuge ANDRÉA BENÍCIO MOURA TIEZZI LACERDA (CPF. 108.068.758-
01); bem como os credores OPINIÃO S/A (CNPJ: 03.729.970/0001-10); FACTUAL FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA (CNPJ: 
02.604.859/0001-35); FABIO LUIZ ANTAS (CPF: 323.444.078-63); BANCO DAYCOVAL S/A (CNPJ: 62.232.889/0001-90); MACRO FACTORING E 
FOMENTO MERCANTIL LTDA (CNPJ: 08.078.324/0001-54)  e demais interessados, expedido na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 
0117044-56.2008.8.26.0100, em trâmite na 14ª Vara Cível do Foro Central da Capital, requerida por BANCO RENDIMENTO S/A (CNPJ: 
68.900.810/0001-38). Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-
line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue:  
1. IMÓVEL: PARTE IDEAL DE 50% do TERRENO designado pelo Lote nº 31, da Quadra “E”, do loteamento denominado “JARDIM RESIDENCIAL 

TIVOLI PARK”, situado no Bairro do Vossoroca, cidade de Sorocaba, com frente para a Rua 05, para a qual mede 21,58m do lado direito, de quem 
da rua olha para o imóvel, mede 33,54m, confrontando com o lote nº 30; do lado esquerdo, na mesma situação, mede em curva 23,14m, 
confrontando com a confluência da Rua nº 05 com a Rua nº 07; e nos fundos, mede 31,42m, confrontando com a Rua nº 07, encerrando a área de 
704,57m². Inscrição Cadastral: 42.14.83.0528.00.000. Matrícula nº 57.945 do 2º CRI de Sorocaba. BENFEITORIA: Conforme laudo de Avaliação 
Fls. 348 a 350. Trata-se de um imóvel de padrão superior, edificada em um terreno de grandes proporções, composto de sala para três ou mais 
ambientes, lavado, sala de almoço, copa, cozinha com despensa, quatro suítes, dependência para empregados e garagem para três ou mais 
veículos. Área externa ajardinada e com piso cerâmico e pedras, com piscina, spa, vestiário e churrasqueira; área da Benfeitoria 642,50m². ÔNUS: 
Consta da referida matricula conforme Av.3 (08/12/2008) – AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO requerida por OPINIÃO S/A, perante a 10ª 
Vara Cível da Capital/SP, processo nº 583.00.2008.214328-7. Av.4 (12/09/2011) – PENHORA EXEQUENDA DE PARTE IDEAL DE 50%; Av.5 
(03/11/2011) – AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - EXECUÇÃO requerida por FACTUAL FACTORING E 
FOMENTO COMERCIAL LTDA, perante a 3ª Vara Cível do Foro Regional XI – Pinheiros, Comarca da Capital/SP, processo nº 583.11.2007.124839-
7, cujo valor da causa é de R$ 174.337,56;  Av.6 (17/10/2013) – PENHORA requerida por OPINIÃO S/A, perante a 10ª Vara Cível da Capital/SP, 
processo nº 0214328-64.2008.8.26.0100, cujo valor da causa é de R$ 620.682,90; Av.7 (31/10/2014) – PRNHORA requerida por FABIO LUIZ 
ANTAS, perante a Vara de Trabalho de Piedade/SP – Execução Trabalhista, processo/ordem nº 0421-73.2009, cujo valor da causa é de R$ 
2.705.648,28;  Av.8 (12/02/2015) – PENHORA DE PARTE IDEAL DE 50% requerida por BANCO DAYCOVAL S/A, perante a 24ª Vara Cível da 
Capital/SP, processo nº 0111656-75.2008.8.26.0100, cujo valor da causa é de R$ 2.298.719,46; Av.9 (30/03/2016) – PENHORA requerida por 
MACRO FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA, perante a 5ª Vara Cível da Capital/SP, processo nº 0220134-46.2009.8.26.0100, cujo valor 
da causa é de R$ 76.374,37;  

2. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 2.314.489,00 (NOVEMBRO/2017 Conf. Cálculo de Atualização da AASP),  
3. AVALIAÇÃO METADE IDEAL DE 50%: R$ 1.157.244,50 (NOVEMBRO/2017 Conf. Cálculo de Atualização da AASP). 
4. VISITAÇÃO - Não há visitação. 
5. DATAS DAS PRAÇAS – 1ª Praça começa em 23/01/2018, às 14h00min, e termina em 31/01/2018, às 14h00min, e; 2ª Praça começa em 

31/01/2018, às 14h01min, e termina e em 21/02/2018, às 14h00min. 
6. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no 

site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do 
leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e email: 
contato@zukerman.com.br 

Ficam os executados MKK INDUSTRIAS QUIMICAS S/A, LUIZ FRANCISCO TIEZZI LACERDA e seu cônjuge ANDRÉA BENÍCIO MOURA TIEZZI 
LACERDA, bem como os credores OPINIÃO S/A; FACTUAL FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA; FABIO LUIZ ANTAS; BANCO 
DAYCOVAL S/A; MACRO FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja 
(m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 10 de novembro de 2017. 
 
 
 
 
 

   (11) 2184-0900         |        WWW.ZUKERMAN.COM.BR 
PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

Processo Digital nº: 1018131-75.2015.8.26.0003 Classe: Assunto: Produção Antecipada de Provas -
Provas Requerente: Jamil Chokr Requerido: Carlos Henrique da Silva e outros EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018131-75.2015.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Laura Mota
Lima de Oliveira Macedo, na forma da Lei, etc. Faz saber a CARLOS HENRIQUE DA SILVA,
brasileiro, casado, empresário, RG nº 21.485.245, CPF Nº 112.346.578-99, estando o mesmo em
local incerto e ignorado, que JAMIL CHOKR , ajuizou-lhe ação de PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS, pois o Autor locou para o 1ª Corréu, um prédio comercial, situado na Rua Vereador João
de Luca, Nº 400, Jd. Prudência, SP/SP, figurando o 2º e o 3º Corréus como fiadores, e com a
rescisão do contrato, o imóvel foi devolvido todo destruído, sendo necessário através deste edital
realizar a produção antecipada de provas, já que configurado o nexo de causalidade por meio do
contrato de locação, para apurar o dano e sua extensão. Estando em termos, foi deferida a citação
por edital do Corréu Carlos Henrique da Silva, para os atos e termos da ação proposta e para, no
prazo de 05 (cinco) dias, contestar o pedido, indicando provas que pretende produzir. Fica advertido
que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma
da lei. Nada Mais. São Paulo, 04 de outubro de 2017.                                                                 (21 e 22)

Portanto, estima-se que 
metade dos habitantes do 
País possam ser vítimas 

do mal. “A enxaqueca é uma ce-
faleia (dor de cabeça) primária, 
aquela que não é causada por 
outra doença. O diagnóstico é 
clínico e se caracteriza por uma 
dor que se localiza em um dos 
lados da cabeça”, esclarece o 
neurologista Marcelo Ciciarelli, 
membro titular da ABN (Asso-
ciação Brasileira de Neurolo-
gia), especialista em cefaleias 
e ex-presidente da Sociedade 
Brasileira de Cefaleia.

“Tem duração entre quatro e 
72 horas, quando não tratada; 
pode ser do tipo pulsátil (late-
jante), de forte intensidade e 
piora com o esforço ou com a 
movimentação da cabeça. As 
crises são, frequentemente, 
associadas a enjoo, às vezes, 
a vômitos, intolerância à clari-
dade e ao barulho; e o exame 
neurológico deve ter resultado 
normal”, conclui  Marcelo. A 
despeito de não haver con-
senso sobre o aumento das 
crises de enxaqueca no verão, 
é evidente que exposição à luz 
durante esse período do ano é 

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão - Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de
Colocação, da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de 
Debenturistas, a ser realizada, em segunda convocação, no dia 29 de dezembro de 2017, às 09:00 horas, na sede da Emissora, localizada
na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: aprovação para não manutenção, nos termos da cláusula 5.1, alínea “j”, subitem “i”, do “Instrumento
Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia
Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santo Antônio Energia S.A.”,
celebrado em 27 de dezembro de 2012 e posteriormente aditado, de índice de capitalização (Patrimônio Líquido/Ativo Total) igual ou superior 
a 25% (vinte e cinco por cento), apenas para a apuração que ocorrerá com base nas demonstrações financeiras relativas ao exercício social 
a ser encerrado em 31 de dezembro de 2017. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura
dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta 
em nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de
mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, 
localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo,
bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento. 

São Paulo, 21 de dezembro de 2017. Roberto Junqueira Filho - Diretor-Presidente

Enxaqueca no verão: cuidados 
que devem ser tomados

Estudo publicado em 2009 estimou que 15,2% dos brasileiros sofrem com enxaqueca. Cerca de 40% da 
população foi diagnosticada com prováveis sintomas

iniciaram após um traumatismo 
craniano ou um esforço físico. 
O especialista também deve 
ser procurado nos episódios de 
dores de cabeça associadas a 
sinais de infecção, a paralisias, 
sonolência e confusão mental. 
Já no caso de dores crônicas, o 
profi ssional de saúde deve ser 
consultado quando elas ocor-
rem três ou mais vezes ao mês, 
por um período maior do que 
três meses”, ressalta Ciciarelli.

Como em outras enfermida-
des, a automedicação tem de 
ser sempre evitada: “Devemos 
lembrar que as dores de cabeça 
podem ser sintoma de outro 
problema, alguns potencial-
mente graves como os tumores, 
as hemorragias cerebrais, as 
sinusites e nesses casos os 
analgésicos podem mascarar 
tais enfermidades”. Ciciarelli 
também destaca que a auto-
medicação pode levar a um uso 
indiscriminado de analgésicos, 
o que, dependendo da quanti-
dade, pode promover aumento 
da frequência e da intensidade 
da dor e provocar uma dor que 
é chamada de cefaleia por uso 
excessivo de medicação (ABN).

muito maior e o estímulo pode 
funcionar como um gatilho para 
as crises. Um estudo mostrou 
que pacientes com enxaqueca 
com aura têm mais crises e 
mais fotofobia (intolerância à 
claridade) nessa época.

Enxaqueca com aura ca-
racteriza-se por fenômenos 
sensoriais, ou seja, envolve os 
sentidos como a visão, e também 
os fenômenos motores, aqueles 
que infl uenciam no movimento 
muscular. Esses fenômenos 
são temporários e duram entre 
5 e 60 minutos. É um tipo de 
enxaqueca que acomete cerca 

de 10 a 15% dos pacientes e tem 
duas fases distintas: a de aura 
(chamada aura de enxaqueca) 
e a dor de cabeça propriamente 
dita. Portanto, para evitar que as 
crises se tornem mais frequen-
tes, é aconselhável diminuir o 
tempo de exposição ao sol e, 
se isso não for possível, utilizar 
óculos escuros para minimizar 
o estímulo luminoso. Outra 
dica do neurologista é beber 
bastante água.

“Independentemente da es-
tação do ano, o paciente deve 
procurar o médico no caso de 
novas dores de cabeça, ou que 
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Mario Fortunato (*)

Uma das atividades que merecem 
destaque no agronegócio brasileiro é a 
produção de leite. 

Atualmente, cerca de 47% do que é pro-
duzido no país vem de pequenas fazendas 
e a sua cadeia produtiva é considerada 
uma das que mais geram empregos no 
Brasil - são mais de 4 milhões de pes-
soas que atuam no campo e em fábricas 
de laticínios. Além disso, em 2016, o 
segmento registou um faturamento de 
R$ 27 bilhões. 

Esses dados nos mostram que existe 
um grande potencial de desenvolvimento 

no segmento. E é isso que torna a ativida-
de tão atrativa, tanto para os produtores 
rurais, como para as indústrias de equi-
pamentos destinados ao agronegócio. 

Atualmente, os fabricantes de equipa-
mentos estão engajados em desenvolver 
soluções capazes de tornar o trabalho 
mais produtivo e seguro. O setor investe 
no aprimoramento de tecnologias e pro-
cura entender quais são as necessidades 
específi cas de cada produtor rural. Essa 
é uma iniciativa que permite enxergar a 
melhor forma de utilizar as tecnologias 
dentro de uma propriedade rural.

Um exemplo são os tratores cortadores 
de grama, que já são conhecidos por re-

alizar a manutenção de áreas verdes em 
hotéis, parques, canteiros e rodovias, e 
que são grandes aliados na manutenção 
das áreas de pastagens. 

O equipamento consegue realizar o 
corte de forma uniforme, como se fosse 
utilizada uma tesoura, proporcionando 
uma brotação mais rápida, o que garante 
um alimento de qualidade em um curto 
espaço de tempo. 

Além disso, a tecnologia conta com 
um compartimento capaz de armazenar 
o capim cortado, isso permite que o 
material coletado seja misturado a um 
composto proteinado e, posteriormente, 
seja servido como ração. Outra ação em 

que o trator é utilizado e que permite 
que o capim cresça de forma saudável é a 
divisão da pastagem em pequenas áreas. 

Nesse sistema, os animais fi cam em 
cada espaço por aproximadamente dois 
ou três dias e, cada vez que os animais 
saem de uma área para outra, o produtor 
realiza a manutenção do espaço com o 
equipamento, seguido de fertilização e 
irrigação. Nesse sentido, existem casos 
de produtores que adotaram a técnica e 
registraram um aumento da produtivi-
dade por animal de 8 a 10 litros/dia para 
11 a 13 litros/dia.

Isso nos mostra que o mercado leiteiro 
também depende da tecnologia para 

continuar crescendo e se tornar cada 
vez mais produtivo. Nos próximos anos, 
a expectativa é que sejam desenvolvi-
das soluções cada vez mais efi cientes. 
Aliás, esses são os desafi os da indústria: 
identificar os processos em que os 
equipamentos podem ser aplicados; e 
apresentar soluções de alta qualidade, 
capazes de minimizar o esforço físico, 
garantir a produtividade e ainda tornar 
o trabalho mais seguro.

(*) - É gerente de produtos da Husqvarna para 
a América Latina. A empresa é líder global no 

fornecimento de equipamentos para o manejo 
de áreas verdes. 

Mercado de máquinas agrícolas e o crescimento do mercado leiteiro
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