
Ah... o nascimento do 

bebê, um momento 

mágico e esperado por 

toda família

Depois de nove longos 
meses de espera, com o 
nascimento da criança, 

chega também a difi culdade de 
amamentar, o sono interrom-
pido, as cólicas, e o processo 
de entender e identifi car os 
diversos choros e junto com 
todas essas informações vem 
o enigma de criar o vínculo 
entre a mãe e o bebê.

A música é um grande aliado 
neste momento, a partir da 
21° semana de gestação, o 
aparelho auditivo do embrião 
é formado, e assim o bebê é 
capaz de identifi car os sons 
do corpo da mãe, batimento 
cardíaco, corrente sanguínea, 
do processo digestivo e  entre 
essas sonoridades estão o 
timbre da voz  da genitora e 
de pessoas próximas. 

Este é o momento indicado 
pelos estudiosos de começar 
a colocar música para o bebê 
apreciar ainda dentro do ven-
tre; este repertório deve ser 
escolhido com critério, afi nal, 
será a carta na manga para a 
construção deste vinculo. 

O repertório deve ser se-
lecionado e pensado para 
acalantar as crianças, com 
sonoridades tranqiilas e vol-
tadas para os bebês. Hoje em 
dia, o mercado oferece um 
vasto repertório voltado para 
esse público, encontramos 
desde de Beatles a Beetho-
ven,  são regravações das 
obras em versão instrumental 
com timbres agudos e suaves, 
como marimbas, xilofones e 
metalofones.  

Porém, as gravações não 
substituem o ato de cantar 
para o bebê, esse procedimen-
to tem início também durante 
a gestação é um processo 
riquíssimo de identifi cação e  
reconhecimento do timbre de 
voz da mãe e do pai, a criança 
é capaz de reconhecer a voz de 
pessoas próximas e, quando o 
bebê nasce, essa sonoridade 

o tranquiliza toda vez que a 
mamãe canta para ele.

É comprovado que, se a 
mãe canta para o bebê ainda 
no ventre. ele se acalma. Mas 
ainda estamos falando do pe-
ríodo de gestação. E quando 
o bebê nasce, como fi ca? Ele 
identifi ca a mãe também pela 
voz, e quando  está irritado, 
é simples, acolhe, acalanta, 
canta, e magicamente o bebê 
se acalma. No momento do 
sono, da distração, da ama-
mentação, a voz e o olho no 
olho fazem toda a diferença 
para a construção do vínculo 
com a criança. 

Com o tempo, percebe-se 
o repertório preferido pelos 
pequenos; eles são capazes 
de sorrir e de identifi car, ainda 
quando bebês até os 4 meses 
de vida, a sonoridade que os 
agradam. Esse repertório fi ca 
marcado e a criança, com o 
tempo, identifi ca não só o 
timbre, mas também a cantiga 
escolhida.

Essa identifi cação acontece 
de forma visual, podemos 
identificar pela expressão 
facial e movimento; neste 
processo, são capazes de mar-
car com o corpo a pulsação, 
involuntariamente, formando 
quase uma coreografi a.

Aos poucos, esse movi-
mento corporal passa para as 
mãos, no primeiro momento 
com movimentos indefi nidos, 
e em seguida com palmas 
e gestos, esse movimento é 
notório entre 8 e 12 meses, 
justamente quando a criança 
começa a balbuciar e emitir 
sons como baba, papapa, 
dadadaaaa.... brrrrrrrrrr.... e 
assim, quando a mãe canta, a 
criança acompanha a canção 
à sua maneira.

Cante, toque e estreite o 
vínculo com seu fi lho por meio 
da música, afi nal, quem canta, 
os males espanta, acalanta e 
encanta!

(*) - Graduada em música, bacharel 
em fl auta transversal, pós-graduada 

em Docência do Ensino Superior 
em Música e Gestão Cultural, é 

Coordenadora de Música da ONG 
Liga Solidária e mãe da pequena 

Maria Julia, de 1 ano.

Mãe, o bebê e a música, 
vínculo que alimenta

Tamara Stuchi (*)

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br

Leiloeiros, utilizem 
nosso espaço para 
suas publicações 

Consulte sua agência 
de confi ança,
ou ligue para

3106-4171
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Leilões

2ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011794-
07.2014.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Maria 
Annita Graco Talmant, RG 59070675, CPF 048.880.928-26, que ABETEC Associação Brasileira 
de Educação e Tecnologia, ajuizou-lhe uma ação Monitória ora em fase de Cumprimento de 
Sentença, que foi julgada procedente, condenando-a ao pagamento de R$3.489,35 (Abril/2016). 
Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua intimação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência 
de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com expedição de mandado de penhora e 
avaliação, nos termos do art. 523 do NCPC. ADVERTÊNCIA: Terá a executada, independentemente 
de nova intimação, 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para oferecer impugnação. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, aos 04 de julho de 2016. 

4ª VC – Reg. Vl. Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003903-
70.2010.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Akemi Okoda Oshiro Kato, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
Douglas Artico da Silva, CPF 161.391.018-59, RG 20.971.828-6, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum por parte de Locke Administração e Participações Ltda., alegando em 
síntese a cobrança de R$7.889,98 (em março/2010), referente ao débito oriundo do aluguel e demais 
encargos da locação do imóvel da Rua Paramu, 444, Apto. 07, Vila Bela, São Paulo, SP, desocupado 
em 08/09/2009, devidamente corrigido, acrescido de custas processuais e honorários advocatícios. 
Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob 
pena de revelia, presumindo-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela autora, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de junho de 2016. 

3ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 4002328-
66.2013.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Marcelo Alves, CPF 
418.942.458-73, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Instituto 
Presbiteriano Mackenzie, objetivando o recebimento de R$ 11.286,46 (Out/2013), acrescidos de juros e 
correção monetária, oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes 
e não pago. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para que em 15 dias, a fluir o prazo de 30 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas 
processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701, § 1º 
do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se de pleno direito o título executivo judicial, 
convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, conforme previsto no Livro I, Título II, (art. 702 
do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
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5ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0041858-
91.2012.8.26.0001 (A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Ana Paula Macéa Ortigosa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Manuel Nieves 
Troitino CPF 085.939.718-14 e Odete Martins Troitino, 085.939.718-14, proposta uma ação de 
cobrança de R$ 28.601,87 (atualizado até Junho/2016) ora em fase de Cumprimento de Sentença por 
parte de Condomínio Edifício Stella Maris, procedeu-se a penhora do apartamento nº 17, localizado no 
1º Andar do Condomínio Edifício Stella Maris, situado na Rua Deputado Laércio Corte, 1107 Vl. Caiçara, 
Praia Grande, com a área útil de 50,96m2, área comum de 22,86m2, perfazendo a área total de 73,82m2, 
cabendo-lhe o direito de uma vaga na garagem coletiva do edifício, em lugar indeterminado, matricula nº 
71.702 no CRI de Praia Grande/SP, foi nomeado como Depositário o executado Sr. Manuel Nieves 
Troitino. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO, por EDITAL, da penhora realizada, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, apresente resposta. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de agosto de 2016. 

As Demonstrações Financeiras completas encontram-se à disposição dos 
Senhores acionistas e interessados na sede social da Companhia.

FC Vila Madalena Participações S.A. - CNPJ 11.516.224/0001-77
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 - (Em centenas de reais)

Diretoria
Sergio Milano Benclowicz - Diretor

Carlos Alberto Gomes do Vale - TC-CRC 1-SP 124.354/O-0

Balanço Patrimonial Nota         2015         2014
Ativo / Circulante  2.084.637 2.025.613
Caixa e equivalentes de caixa 4 70.605 15.579
Clientes 5 33.835 30.878
Estoques 6 1.980.197 1.979.156
Total do Ativo  2.084.637 2.025.613
Balanço Patrimonial Nota         2015         2014
Passivo / Circulante  10.343 10.539
Obrigações sociais e trabalhistas 7 22 -
Obrigações tributárias 8 8.987 8.227
Contas a pagar 9 1.334 2.312
Patrimônio Líquido  2.074.294 2.015.074
Capital social 10.1 4.000 4.000
Reserva de agio  1.928.510 1.928.510
Reserva legal 10.2 29.633 14.223
Lucros ou prejuizos acumulados  112.151 68.341
Total do Passivo  2.084.637 2.025.613
Demonstração do Resultado Nota      2015      2014
Receita Operacional Bruta  370.792 341.969
Receitas (Despesas) Operacionais: Administrativas  (51.717) (53.146)
Resultado operacional antes do resultado financeiro líquido  319.075 288.823
Resultado Financeiro Liquido 12 19.920 7.439
Resultado operacional antes do IR e CS  338.995 296.262
(-) IR e contribuição social corrente  (30.775) (27.809)
Lucro/Prejuizo do Exercício  308.220 268.453

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais       2015      2014
Lucro líquido (prejuízo) do exercício  308.221 268.454
Lucro líquido (prejuízo) ajustado  308.221 268.454
Aumento de ativos: - Clientes  (2.958) 7.030
- Estoques  (1.041) (900)
Aumento de passivos: - Obrigações tributárias  782 1.042
- Contas a pagar  (978) 1.236
- Depósitos de Caução  - (315)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais 304.026 276.547
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido Capitalsocial Reserva de capital Reserva Legal Lucros acumulados         Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2013 4.000 1.928.510 800 106.310 2.039.620
Reservas de Lucros e reserva legal - - 13.423 (13.423) -
Lucros Distribuidos - - - (293.000) (293.000)
Lucro ( prejuizo ) do exercício - - - 268.454 268.454
Saldos em 31 de Dezembro de 2014 4.000 1.928.510 14.223 68.341 2.015.074
Reservas de Lucros e reserva legal - - 15.411 (15.411) -
Lucros Distribuidos - - - (249.000) (249.000)
Lucro ( prejuizo ) do exercício - - - 308.221 308.221
Saldos em 31 de Dezembro de 2015 4.000 1.928.510 29.634 112.151 2.074.295

Investimentos  (304.026) (276.547)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de investimento (304.026) (276.547)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Reserva legal  - (226.000)
Pagamento Dividendos  (249.000) (67.000)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de financiamento (249.000) (293.000)
Aumento (Redução) Líquido nas
 Atividades de Financiamentos  55.026 (16.174)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício  15.579 31.753
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício  70.605 15.579
Aumento (Redução) Líquido em Caixa e
 Equivalentes de Caixa  55.026 (16.174)

Florida Center Vila Madalena Participações S.A.
CNPJ 11.516.224/0001-77

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro - (Em milhares de reais)

Ativo    2013    2012
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  32   54
Clientes  38   39
(-) Provisão devedores duvidosos -  -
Impostos a recuperar -  -
Outros créditos -  -
Estoques  1.978   1.957
    2.048   2.050
Não Circulante
Investimentos -  -
Partes relacionadas -  -
Imobilizado -  -
Intangível -  -
    -  -
Total do Ativo  2.048   2.050
Passivo    2013    2012
Circulante
Fornecedores -  -
Obrigações sociais e trabalhistas -  -
Obrigações tributárias  7   9
Adiantamento de clientes -  -
Contas a pagar  1
Provisão para investimentos -  -
    8   9
Não Circulante
Depósitos de caução - -
Financiamentos - -
    -  -
Patrimônio Líquido
Capital social  4   4
Reserva de agio  1.929   1.929
Reserva legal  1   1
Lucros ou prejuizos acumulados  106   107
     2.040   2.041
Total do Passivo  2.048   2.050

Demonstração do Resultado dos Exercicios
 Findos em 31 de Dezembro - (Em milhares de reais)

       2013    2012
Receita Operacional Liquida  299   371
Imposto Sobre Serviço  (11)  (13)
Lucro Bruto  288   358
Receitas (Despesas) Operacionais
Administrativas  (54)  (13)

Equivalência patrimonial -  -
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas  13   (0)
Resultado operacional antes
 do resultado financeiro líquido  248   345
Resultado Financeiro Liquido  1   11
Resultado operacional antes do IRPJ. e contribuição social  248   356
(-) Imposto de renda e contribuição social corrente  (24)  (28)
Lucro/Prejuizo do Exercício  225   328

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido
    Capital Reserva de Adiantamento para futuro Reserva  Lucros
      social         capital            aumento de capital     Legal acumulados    Total
Saldos em 31 de dezembro de 2011  4   1.657  - -  (4)  1.657
Integralização de capital - - - - -  -
Reservas de Lucros e reserva legal -  271  -  1  -  272
Lucros Distribuidos - - - -  (216)  (216)
Lucro ( prejuizo ) do exercício - - - -  328   328
Saldos em 31 de dezembro de 2012  4   1.929  -  1   107   2.041
Reservas de Lucros e reserva legal - - - - -  -
Lucros Distribuidos - - - -  (226)  (226)
Lucro ( prejuizo ) do exercício - - - -  225   225
Saldos em 31 de dezembro de 2013  4   1.929  -  1   106   2.040

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios
 Findos em 31 de Dezembro - (Em milhares de reais)

       2013    2012
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício  225   328
- Depreciação e amortização -  -
Lucro líquido (prejuízo) ajustado  225   328
Aumento de ativos:
- Clientes  1   (39)
- Impostos a recuperar -  -
- Estoques  (22)  (533)
- Adiantamentos e antecipações -  -
Aumento de passivos:
- Financiamentos a pagar -  -
- Partes relacionadas  0   -
- Obrigações tributárias  (2)  9
- Contas a pagar  1   (36)
- Depósitos de Caução -  -
Caixa líquido gerado (consumido)
 nas atividades operacionais  204   (272)

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Investimentos -  -
Aquisição de imobilizado e propriedade para investimento -  -
Aquisição de intangivel  -  -
Caixa líquido gerado (consumido)
 nas atividades de investimento -  -
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Reserva de Lucros -  -
Integralização de Capital -  -
Reserva legal   271
Pagamento Dividendos  (226)  (216)
Caixa líquido gerado (consumido)
 nas atividades de financiamento  (226)  55
Aumento (Redução) Líquido nas
 Atividades de Financiamentos  (22)  (216)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício  54   270
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício  32   54
Aumento (Redução) Líquido em
 Caixa e Equivalentes de Caixa  (22)  (216)

As Demonstrações Financeiras completas encontram-se à disposição dos 
Senhores acionistas e interessados na sede social da Companhia.

Diretoria
Sergio Milano Benclowicz - Diretor

Carlos Alberto Gomes do Vale - TC-CRC 1-SP 124.354/O-0

Florida Center Vila Madalena Participações S.A. - CNPJ 11.516.224/0001-77
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro - (Em milhares de reais)
Ativo   2014   2013
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  16   32
Clientes  31   38
(-) Provisão devedores duvidosos -  -
Impostos a recuperar -  -
Outros créditos -  -
Estoques  1.979   1.978
    2.026   2.048
Não Circulante
Investimentos -  -
Partes relacionadas -  -
Imobilizado -  -
Intangível -  -
    -  -
Total do Ativo  2.026   2.048
Passivo   2014   2013
Circulante
Fornecedores -  -
Obrigações sociais e trabalhistas -  -
Obrigações tributárias  8   7
Adiantamento de clientes -  -
Contas a pagar  2   1
Provisão para investimentos -  -
    11   8
Não Circulante
Depósitos de caução - -
Financiamentos - -
    -  -
Patrimônio Líquido
Capital social  4   4
Reserva de agio  1.929   1.929
Reserva legal  14   1
Lucros ou prejuizos acumulados  68   106
     2.015   2.040
Total do Passivo  2.026   2.048

Demonstração do Resultado dos Exercicios
 Findos em 31 de Dezembro - (Em milhares de reais)

    2014 2013
Receita Operacional Liquida  355   299
Imposto Sobre Serviço  (13)  (11)
Lucro Bruto  342   288
Receitas (Despesas) Operacionais/ Administrativas  (53)  (54)

Equivalência patrimonial -  -
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas  5   13
Resultado operacional antes do resultado financeiro líquido  294   248
Resultado Financeiro Liquido  2   1
Resultado operacional antes do IRPJ. e contribuição social  296   248
(-) Imposto de renda e contribuição social corrente  (28)  (24)
Lucro/Prejuizo do Exercício  268   225

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido
    Capital Reserva de Adiantamento para futuro Reserva  Lucros
      social         capital            aumento de capital     Legal acumulados    Total
Saldos em 31 de dezembro de 2012  4   1.929  -  1   108   2.041
Integralização de capital - - - -  -  -
Reservas de Lucros e reserva legal - - - -  -  -
Lucros Distribuidos - - - -  (226)  (226)
Lucro ( prejuizo ) do exercício - - - -  225   225
Saldos em 31 de dezembro de 2013  4   1.929  -  1   106   2.040
Reservas de Lucros e reserva legal - - -  13   (13)  -
Lucros Distribuidos - - - -  (293)  (293)
Lucro ( prejuizo ) do exercício  -   -   -   -   268   268
Saldos em 31 de dezembro de 2014  4  1.929   -   14   68   2.015

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios
 Findos em 31 de Dezembro - (Em milhares de reais)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2014 2013
Lucro líquido (prejuízo) do exercício  268   225
- Depreciação e amortização -  -
Lucro líquido (prejuízo) ajustado  268   225
Aumento de ativos:
- Clientes  7   1
- Impostos a recuperar -  -
- Estoques  (1)  (22)
- Adiantamentos e antecipações -  -
Aumento de passivos:
- Financiamentos a pagar -  -
- Partes relacionadas  0   0
- Obrigações tributárias  1   (2)
- Contas a pagar  1   1
- Depósitos de Caução -  -
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais  277   204

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Investimentos -  -
Aquisição de imobilizado e propriedade para investimento -  -
Aquisição de intangivel  -  -
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de investimento -  -
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Reserva de Lucros -  -
Integralização de Capital -  -
Reserva legal   (226)
Pagamento Dividendos  (67)  (226)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de financiamento  (293)  (226)
Aumento (Redução) Líquido nas Atividades de Financiamentos  (16)  (22)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício  32   54
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício  16   32
Aumento (Redução) Líquido em Caixa e Equivalentes de Caixa  (16)  (22)

As Demonstrações Financeiras completas encontram-se à disposição dos 
Senhores acionistas e interessados na sede social da Companhia.

Diretoria
Sergio Milano Benclowicz - Diretor

Carlos Alberto Gomes do Vale - TC-CRC 1-SP 124.354/O-0

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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SEXTA-FEIRA, 07 DE OUTUBRO DE 2016

RECOLHIMENTO DO INSS DA MEI
Empresária de uma microempresa optante pelo Simples Nacional 
entrou de afastamento por licença maternidade, durante 120 dias, 
como proceder com o recolhimento do INSS e as informações em 
GFIP? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE ANTECIPAR O PROCESSO ELEITORAL DA CIPA EM 
120 DIAS ANTES DO TÉRMINO DA GESTÃO ATUAL?

Informamos que é de nosso entendimento não haver impedimento 
para que a convocação da eleição da CIPA ocorra em 120 (cento e vinte) 
dias antes do término da gestão atual.

AFASTAMENTO DO FUNCIONÁRIO POR ALISTAMENTO 
Como proceder no caso de funcionário que se alistou no serviço militar? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ENCARGOS TRABALHISTAS PARA EMPRESAS EM GERAL
Quais os encargos trabalhistas para as empresas de regime não do 
Simples? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO TEM HORÁRIO DE TRABALHO DAS 13:30HS ÀS 
22:30HS, TEMOS QUE PAGAR ADICIONAL NOTURNO PELA MEIA 
HORA QUE ULTRAPASSA AS 22HS?  

Informamos que nos termos do art. 73 da CLT, considera-se noturno o 
trabalho executado no período entre 22 horas de um dia e cinco horas 
do dia seguinte, sendo assim, o que passou das 22 horas a empresa é 
obrigada a pagar com adicional noturno.

REGULARIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO PARA A SEFIP
Com relação ao FUNRURAL e SENAR, o valor de ambos, tem que ser 
informado na SEFIP. Caso não tenha sido informado, qual procedi-
mento para regularizar a situação? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Serviço de Anestesiologia,
Medicina Perioperatória, Dor e

Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI
CNPJ/MF nº 11.282.212/0001-25

Convocação - Ata de Assembleia Geral Extraordinária
A Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S
Ltda. - Sammedi, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º
11.282.212/0001-25, inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
sob n.º 948.144, com sede na Avenida Pavão, 955, conjunto 68, parte, Moema, na Capital
do Estado de São Paulo, convoca todos os sócios para Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, a se realizar no dia 18 de outubro de 2016, na Rua Machado Bittencourt,
361, auditório 3 e 4, na Capital do Estado de São Paulo, em primeira chamada às 18:30h
(dezoito horas e trinta minutos), em segunda chamada às 19:30h (dezenove horas e trinta
minutos), e em terceira e última chamada às 20:30h (vinte horas e trinta minutos), para
deliberar em sede de Assembleia Geral Extraordinária sobre a seguinte ordem do dia:
1 - Primeira pauta: deliberar sobre apresentação do relatório da auditoria realizada na
Sammedi e deliberações pertinentes. 2 - Segunda pauta: Deliberar sobre as questões
relacionadas ao afastamento do sócio Dr. Waldemar Gregory. 3 - Terceira pauta:
Assuntos gerais. Na data desta convocação a Serviço de Anestesiologia, Medicina
Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI conta com 164 (cento e
sessenta e quatro) sócios. São Paulo, 05 de outubro de 2016. Dr. José Maria Correa da
Silva - Diretor Presidente.                                                                     (07, 08 e 11)


