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HM Hotéis e Turismo S/A
CNPJ/MF nº 47.396.635/0001-13

Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os Acionistas a comparecerem em 
sua sede social, na Rua São Carlos do Pinhal nº 424, 1º 
andar, São Paulo-SP, dia 07/11/2016 às 10:00 horas, 
para reunirem-se em AGO, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: 1) Exame, discussão e votação das 
contas e demonstrações financeiras do exercício social 
findo em 31/12/2015. 2) Remuneração dos administra-
dores. 3) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 
11/10/2016. Henry Makosud Neto – Diretor Presidente.

(12, 14 e 15/10/2016)
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DIA 19 DE OUTUBRO DE 2016 (QUARTA-FEIRA) AS 9:30 HS.

VISITAÇÃO: DIA 18 DE OUTUBRO - NO LOCAL DO LEILÃO DAS 8 ÀS 17 HS.
LOCAL: RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 20 - SP. LEILÃO PRESENCIAL e ONLINE

APROX. 220 VEÍCULOS

RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO, FURTO E SINISTRO

LEILÃO PRESENCIAL e ONLINELOCAL DO LEILÃO: RUA QUATÁ, 733 VILA OLÍMPIA - SP.

1 º LEILÃO: DIA 19 DE OUTUBRO DE 2016 (QUARTA-FEIRA), ÀS 15:30h

2 º LEILÃO: DIA 26 DE OUTUBRO DE 2016 (QUARTA-FEIRA), ÀS 15:30h

SÃO PAULO/SP - CAPITAL: OUTROS ESTADOS:

SANTACONSTANCIA TECELAGEM LTDA, torna público que requereu na CETESB de forma concomitante a Licença Prévia 

e a Licença de Instalação para o CNPJ 61.105.474/0017-50, para fabricação de tecidos de malha, sito à AVENIDA TENENTE 

JOSÉ JERÔNIMO DE MESQUITA, 289/299, PARQUE NOVO MUNDO SÃO PAULO/SP.

JP COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. Torna Público que solicitou junto a
Secretaria de Gestão Ambiental a Licença Simplificada p/ Serviços de manutenção e
reparação mecânica de veículos automotores, localizada à Rua Mathilde Ferrari
Marçon, nº 984 – Galpão 08 – Jardim Ipê – SBC – SP – CEP: 09840-360.

BRASFORMER BRASPEL PROD. ELÉTRICOS LTDA, torna público que requereu à Sec.
Munic. do Verde e do Meio Amb.(CETESB), a renovação da licença de operação, para
Fabric. de transf., indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes, peças e
acess., sito à Estrada das Lagrimas, 3034, São João Climaco, São Paulo/SP.

VMC IND. E COM. DE VALVULAS LTDA ME, torna público que requereu à Secretaria do
Verde e Meio Ambiente (CETESB), a Renovação da Licença de Operação, para
Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes, peças e acessórios, sito
à Rua Sargento Noel de Camargo, 367, Jd. IV Centenário São Paulo/SP.

HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA torna público que
requereu na CETESB de forma concomitante a Licença Prévia e a Licença de
Instalação para Artefatos de borracha para uso pelas indústrias; fabricação de. À
ALAMEDA ÁFRICA, 734/756, TAMBORÉ, SANTANA DE PARNAÍBA/SP.

CONCEITO FERRAMENTAS E MODELAÇÃO LTDA. EPP. Torna público que requereu à
CETESB a Licença Prévia e de Instalação para Fabricação de Modelos para Moldes sito
à Rua Gedivaldo Calixto de Souza nº 218 - Vila Nova York - SP.

FONTEPLÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. EPP. Torna público que
requereu à CETESB a Renovação da Licença de Operação para Recuperação de Materiais
plásticos descartados sito à Av. Jaguarão nº 45 -Antigo nº 101 - Cumbica - Guarulhos - SP.

METALÚRGICA FUNDIMETAL LTDA. EPP. Torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação nº 15008239 com val. até 11.10.2020 para
Fabricação de Abraçadeiras, cantoneiras e suportes metálicos  sito à Rua Noraldino Alves
de Lima nº 57 - Bonsucesso - Guarulhos - SP.

SERVEQ IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EIRELI - EPP.
Torna público que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 30010442
com val. até 11.10.2019 para Confecção de Equipamentos de segurança industrial n.e sito
à Rua Antônio Viana nº 777 - Parque Paulistano - SP.

SUPREMA EMBALAGENS LTDA. ME. Torna público que requereu à CETESB a Renovação
da Licença de Opeação para Fabricação de Embalagens de papelão Ondulado, impressos
ou não sito à Rua Lorena nº 10 - Vila Monte Belo - Itaquaquecetuba - SP.

POWER SYSTEMS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA torna público
que requereu na CETESB de forma concomitante a Licença Prévia e a Licença de
Instalação para Equipamentos de sistema eletrônicos dedicados a automação gerencial
ou comercial; fab. de. À Rua Chuí, nº 941, Vila Pires, Santo André/SP.

N.B.Z.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A.
 (em organização)

Ata da Assembleia de Constituição de S.A. em 23/03/16
Aos 23/03/16, às 10:45 hs, na Rua Pamplona, nº 818, 9° andar, conjunto 92, em SP/SP. Mesa: Presidente: Sueli de Fátima 
Ferretti, Secretário: Cleber Faria Fernandes. Deliberações: (a) constituir a N.B.Z.S.P.E. Empreendimentos e Participações 
S.A., S.A. com sede em SP/SP, na Rua Pamplona, 818 - 9° andar, conjunto 92; (b) fixar o capital social da Companhia em R$ 
500,00 dividido em 500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e parcialmente integraliza-
das, nesta data. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da Companhia, que se encontra arquivado na sede da 
Companhia. (d) eleger as pessoas abaixo qualificadas para compor a Diretoria com mandato anual que vigorará até a posse 
dos eleitos pela Assembleia Ordinária de 2017. Diretores: Sueli de Fátima Ferretti, RG nº 7.743.932-6, SSP/SP, CPF/MF nº 
764.868.778-04, para o cargo de diretora. Cleber Faria Fernandes, RG nº 23.360.684-1, SSP/SP, CPF/MF nº 192.212.358-74, 
para o cargo de diretor. Nada mais. SP, 23/03/2016. Sueli de Fátima Ferretti - Presidente da Assembleia e Diretora Eleita; 
Cleber Faria Fernandes - Secretário da Assembleia e Diretor Eleito. Visto do Advogado: Renato Dias Pinheiro - OAB/SP 
105.311-A - OAB/RJ 19.553. Jucesp/NIRE nº 3530049108-4 em 03/05/2016. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.

A música é uma forma 

de expressão que leva à 

recordação de estados de 

vivência simbólica entre 

mãe-fi lho

Entrelaça a função da 
arte com a emoção, cujo 
registro pessoal intrap-

síquico reporta ao primeiro 
relacionamento. A função da 
arte, na economia psíquica 
humana e a criação artística 
funcionam como instrumento 
terapêutico. Em essência, o 
fenômeno musical altera a vita-
lidade, causando instabilidade 
e agitação ou, pelo contrário, 
docilidade e mansidão.

Ao observar a natureza, se 
percebe de imediato, a pre-
sença do ritmo no universo, 
como nas ondas do mar, nas al-
ternâncias dia-noite, no correr 
das águas de cachoeiras, nas 
fases da lua. No ser humano é 
sentido na respiração, na fala, 
nos períodos de sono-vigília. 
Na linguagem escrita há si-
nais como o ponto, a vírgula, 
a exclamação, a interrogação, 
as frases e os parágrafos que 
marcam a cadência e auxiliam 
o leitor a perceber e sentir 
uma narrativa compreensível 
e marcada. 

Todo esse material simbólico 
é um aporte rítmico que sus-
tenta e dá o tempo necessário 
para o silêncio e a retomada da 
ação. Esses sinais assumem 
contornos normativos e são 
usados também para a estru-
turação da linguagem musical. 
A estrutura musical deve pos-
suir um padrão rítmico que a 
sustente e sirva de base para 
que a melodia passeie livre-
mente sobre a sua marcação 
e acentuação. 

Do mesmo modo, a ins-
crição da vida de crianças 
e adolescentes é permeada 
pelo espaço familiar marcado 
e pontuado pelos pais, como 
um ritmo específi co e singu-
lar. Desenvolver esse suporte 
para a existência encontra 
respaldo na tessitura sonora 
dos lugares que protegem e 
criam paradigmas de humani-
dade. O modo peculiar como 

cada um se apercebe dessa 
ordenação de valores se refere 
à forma de aprendizagem de 
seu grupo familiar, escolar e 
social e, explicita sua forma 
de viver, fortalecendo sua 
identidade.

A forma musical manifesta 
a materialidade que se traduz 
na profundidade e na qualida-
de daquilo que é escutado e, 
assim desperta nas crianças e 
adolescentes, desejos, criando 
narrativas fantasiosas, colori-
das e heroicas. Por meio dessas 
sonoridades que invadem e 
reverberam nesses pequenos, 
se transportam a um universo 
mágico, em que as faltas e 
frustações são ressignifi cadas e 
momentaneamente apagadas, 
porque reporta ao registro da 
dimensão fusional, que remon-
ta ao primeiro contato com o 
mundo. 

Esse momento com a música 
reaviva as marcas inconscien-
tes do embalo materno, condu-
zindo a um lugar imaginário de 
empoderamento e conquista, 
onde o processo de cresci-
mento encontra esperança e 
o futuro se torna radiante. É 
sabido que o desenvolvimento 
neurológico do feto principia 
no primeiro trimestre da ges-
tação. Entre a vigésima e vigé-
sima quarta semana, as áreas 
do encéfalo que processam a 
audição começam a responder 
ao som. 

Nessa fase, o feto passa a 
reconhecer a voz da mãe. Por 
essa razão, o órgão auditivo 
percebe as vibrações físicas 
e sonoras e as converte em 
sinais de comunicação no cé-
rebro. Portanto, na vida dos 
seres viventes, os processos 
físico e cognitivo da audição, 
estimulam reações emocionais 
no mundo intrapsíquico e in-
tersubjetivo.

(*) - 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.

(**) - Psicóloga – IPUSP. Doutora 
em Semiótica e Linguística Geral 

– FFLCHUSP. Especialista em 
Psicologia Hospitalar-INCOR-

HCFMUSP Bacharel em Letras 
Clássicas e Vernáculas – FFLCHUSP.

Música e Psicologia na 
promoção da Saúde

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

O monarca reinava com o 
título de “Rama IX” des-
de 1946 e era o soberano 

com o maior tempo de trono no 
mundo. O novo rei da Tailândia, 
Rama X, será o príncipe here-
ditário Maha Vajiralongkorn, 
de 64 anos, disse o premier 
Prayuth Chan-ocha. 

O nome dele foiá apresentado 
ao Parlamento para aprovação, 
como prevê a Constituição. 
Prayuth Chan-ocha também 
anunciou um luto nacional 
de um ano. “A morte do rei 
Bhumibol é a maior perda da 
história da Tailândia”, disse o 
premier, em um discurso em 
cadeira nacional. Embora fosse 
um monarca constitucional, O rei Bhumibol Adulyadej tinha 88 anos e uma saúde frágil.

A
FP

2ª VC – São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0213001-
44.2009.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel 
Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a Cicero Ribeiro Cordeiro, CPF 164.969.368-03, RG 35.248.039-7, e a Cícera Paulo 
Cordeiro Ribeiro, CPF 152.269.558-39, RG 23.388.710-6, que lhes foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum - rescisão contratual c. c. Reinegração de posse por parte de Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo- CDHU, alegando em síntese: 
que celebrou com os requeridos Instrumental Particular de Concessão de Subsídios e Termo de 
Adesão e Ocupação Provisória com Opção de Compra referente ao imóvel situado à Rua Manuel 
Rodrigues Santiago, 1525, Bloco 3-A, Ap. 11-A; ocorre que os mesmos deixaram de pagar a taxa de 
ocupação que lhes competia. Valor da causa: R$ 6.000,00. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

TRANSPPASS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. torna público que recebeu da
CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 45007179, válida até 11/10/2.021,
para Transporte Rodoviário de Passageiros Regular, Municipal Urbano, sito à Rua César
Cavassi, nº 385. Jd. Gilda Maria. São Paulo/SP.
SHIFTER BRASIL IND. METALÚRGICA LTDA. torna público que recebeu da Prefeitura
do Município de Vinhedo a Renovação da Licença de Operação do processo nº 042/
2016 e solicitação nº 048/2016, p/ Fabr. de outras Peças e Acessórios p/ Veículos Au-
tomotores, sito à Rua Antônio Ferragut, nº 187. Galpão 02. Pinheirinho. Vinhedo/SP.
EVOLUTION SMART CARD IND. E COMÉRCIO LTDA. torna público que recebeu da
CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 33006552, válida até 06/10/2.019, p/
Serviços Gráficos para terceiros não especificados, exceto Encadernação, sito à Rua
Antônio Gil, nº 1.413. Jardim Alzira. São Paulo/SP.
NOVOUSO CORDAS E RECICLAGENS DE PLÁSTICOS LTDA EPP. torna público que
recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 30010424, válida até 04/
10/2.020, para Fabricação de Artefatos de Cordoaria, sito à Rua São Leopoldo, nº 204.
Jardim Pedra Branca. São Paulo/SP.
NOVOUSO CORDAS E RECICLAGENS DE PLÁSTICOS LTDA EPP. torna público que
recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 30010425, válida até 04/
10/2.020, para Fabricação de Artefatos de Cordoaria, sito à Rua São Leopoldo, nº 204.
Jardim Pedra Branca. São Paulo/SP.
NOVO PORTAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. torna público que recebeu da CETESB
a Licença de Operação nº 45007176, válida até 11/10/2.021, para Posto de Gasolina,
sito à Avenida Engenheiro Queiros Teles, nº 352. Jardim D Abril. São Paulo/SP.
AUTO POSTO RAMALHÃO III LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licen ade
Operação nº 16009649, válida até 13/10/2.021 para Comércio Varejista de Combustíveis
para Veículos Automotores, sito à Avenida Lino Jardim, nº 223. Vila Bastos. Santo
André/SP.
CZA CONFECÇÕES EIRELI. torna público que solicitou junto à CETESB a Licença
Prévia, de Instalação e de Operação para Serviço de Serigrafia em Peças do Vestuário
(Camisetas, etc), sito à Rua Doutor Leonardo Pinto, nº 08/20. Bom Retiro. São Paulo/SP.

Morre rei da Tailândia, o 
monarca mais antigo no trono
O rei da Tailândia, Bhumibol Adulyadej, morreu ontem (13), aos 88 anos de idade, de acordo com um 
anúncio ofi cial da Casa Real. Adulyadej morreu às 15h52 locais, no hospital Siriraj de Bangkok, onde 
estava internado há tempos

Bhumibol Adulyadej realizou 
intervenções na política do país 
quando houve derramamentos 
de sangue ou confl itos. 

Ele facilitou a transição da 
Tailândia à democracia na déca-
da de 1990, mesmo tendo apoia-
do alguns regimes militares, 
como o de Sarit Dhanarajata e, 
mais recentemente, o Conselho 
de Segurança Nacional. O rei 
também utilizou sua infl uência 
para acabar com golpes de Es-
tado, incluindo as tentativas de 
1981 e 1985. Um dos monarcas 
mais ricos do mundo, Adulyadej 
era muito popular na Tailândia 
e reverenciado como um semi-
deus pelo povo, em parte devido 
à crença budista (ANSA).

Congresso se reúne 
para votar verba 
para o Fies

O presidente do Senado, Renan Calhei-
ros, convocou sessão do Congresso para 
a próxima terça-feira (18). A expectativa 
é que sejam votados três vetos presiden-
ciais e dez projetos de lei do Congresso. 
Entre eles, está o  que abre crédito su-
plementar no valor de R$ 1,1 bilhão, no 
Orçamento Fiscal da União, em favor do 
Ministério da Educação e de Operações 
Ofi ciais de Crédito. “O fundamental é 
que até o fi nal do dia tenhamos votado 
todas as matérias”, disse Renan.

Do total de R$ 1,1 bilhão, R$ 702,5 
milhões devem suprir despesas com os 
serviços de administração de contratos, 
prestados por agentes fi nanceiros ao 
Fundo de Financiamento Estudantil 
(Fies). Os R$ 400,9 milhões restantes 
vão para o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), que avalia o ensino médio 
e é seleção para o ingresso na educação 
de nível superior.

Em consequência do atraso na apro-
vação, estudantes têm reclamado de 
não conseguirem, desde julho, acessar 
o sistema do Fies. O Sindicato das Man-
tenedoras de Ensino Superior (Semesp) 
informou, em 29 de setembro, que o 
problema atinge 1.863.731alunos de 
1.358 instituições particulares de ensino 
(Ag.Senado).

Governo amplia 
recursos para a 
educação infantil

O Diário Ofi cial da União da última 
terça-feira (11) traz a sanção presi-
dencial da Lei 13.348/2016, que libera 
apoio fi nanceiro da União aos municípios 
para ampliação da oferta de educação 
infantil. O valor dos recursos ainda será 
defi nido em ato conjunto dos ministros 
do Desenvolvimento Social e Agrário e 
da Educação.

A lei resultou da MP 729/2016, apro-
vada no Senado em setembro. Segundo 
o texto, a verba poderá ser aplicada 
nas despesas de manutenção e desen-
volvimento da educação infantil e nas 
ações para garantir o cuidado integral 
e a segurança alimentar e nutricional, 
necessárias ao acesso e à permanência 
na escola. Serão benefi ciadas crianças 
de zero a 48 meses, assistidas pelo Be-
nefício de Prestação Continuada (BPC), 
e crianças com defi ciência.

Farão jus ao apoio os municípios que 
tenham ampliado o número de matrículas 
em creches, tenham ampliado a cobertura 
do BPC, de crianças de famílias benefi -
ciárias do Programa Bolsa Família e de 
crianças com defi ciência. Michel Temer 
vetou dispositivo que concedia o apoio 
fi nanceiro de, pelo menos, 25% caso os 
municípios não tenham cumprido a meta 
anual estabelecida (Ag.Senado).

TSE autoriza envio 
de tropas federais 
para São Luís 

O Plenário do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) autorizou ontem 
(13) o envio de Força Federal para 
a cidade de São Luís, capital do Ma-
ranhão. As tropas vão atuar durante 
a eleição e apuração de votos do se-
gundo turno das eleições municipais, 
que acontece no domingo, dia 30. 
O relator da ação, ministro Henri-
que Neves, disse que para aceitar 
o pedido levou em conta os casos 
de violência registrados durante o 
primeiro turno.

Poucos dias antes do pleito, foram 
registrados ataques criminosos a 
locais onde seria realizada a votação. 
Na madrugada do dia do primeiro 
turno foram sete ocorrências entre 
ataques a prédios públicos e veículos 
na capital maranhense. Uma opera-
ção realizada na cidade confirmou 
que detentos do Complexo Peniten-
ciário de Pedrinhas estavam entre 
os mandantes dos crimes.

As tropas começam a atuar na 
cidade a partir de 48 horas antes da 
votação. Segundo informações do 
TSE outros dois pedidos de atuação 
da Força Federal já foram feitos ao 
tribunal. A Corte vai analisar um 
pedido de Fortaleza e outro do Rio 
de Janeiro (ABr).


