
www.netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança,

ou ligue para

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Página 11São Paulo, sábado a segunda-feira, 29 a 31 de outubro de 2016

A formação do Capital 
Societário pode dar-
se de três formas ou 

conjuntamente a saber: bens, 
dinheiro e direitos.

Vamos tratar da formação 
com bens:

O artigo 7º  da Lei das S.As 
dispõe que o capital pode-
rá ser formado com contri-
buições em dinheiro ou em 
qualquer espécie de bens 
susceptíveis de avaliação em 
dinheiro, porem desde que 
devidamente avaliados.

Como será feito a avalia-

ção? 

Será feita através de laudo 
de avaliação que poderá ser 
realizado por 3 (três) peritos 
ou por empresa especializa-
da, que deverão fundamen-
tá-lo, indicando os critérios 
e elementos de comparação 
adotados, instruídos com do-
cumentos. O laudo então será 
levado à Assembléia e, con-

corde o subscritor com a ava-
liação, os bens serão transfe-
ridos para a companhia.

Bens intangíveis

A difi culdade aumentará 
muito quando se tratar de 
conferir bens intangíveis para 
subscrever o capital, como 
marcas, patentes e direitos, 
dentre outros, pelo caráter, 
digamos, imaterial de que se 
revestem. Entretanto, uma 
marca pode valer muito mais 
do que imóveis ou máquinas. 

Subscrição com direitos

Direitos são bens que o 
subscritor detém, passiveis 
de serem mensurados em di-
nheiro. Exemplos: direito de 
subscrição de ações, direito de 
explorar determinado negó-
cio, direito de concessão para 
explorar determinada ativida-
de. Nesse caso também haverá 
necessidade de avaliação.

(*) - Direito Empresarial
e Mercado de Capitais. 

Formação do Capital 
Societário com bens

Leslie Amendolara (*)

Como boa parte dessas políticas é 
executada em parceria com os go-
vernos estadual e federal, é comum 

haver dúvida sobre a extensão das respon-
sabilidades municipais, especialmente em 
áreas como saúde, educação, assistência 
social, saneamento. Também entram nes-
sa lista temas como mobilidade urbana e 
segurança pública, que cada vez mais vêm 
tendo destaque nas campanhas eleitorais 
dos municípios.

Em geral, a ajuda dos governos estadual e 
federal se dá por meio de repasses de ver-
bas, convênios e auxílios de toda natureza 
para a realização de obras e a implantação 
de programas sociais. Às prefeituras cabe 
essencialmente cuidar de programas de as-
sistência social, da limpeza das ruas, coleta 
de lixo, do transporte público, assim como 
debater e defi nir, em conjunto 
com a Câmara de Vereadores, o 
zoneamento urbano da cidade. 
Eventualmente, a depender 
do interesse, os municípios 
podem assumir os serviços de 
abastecimento de água e coleta 
e tratamento de esgoto.

Educação e saúde
No caso da educação, a res-

ponsabilidade dos municípios 
se dá na garantia da educação 
infantil e do ensino fundamen-
tal. Na saúde, compete aos 
municípios garantir os serviços 
de atenção básica. As prefei-
turas também criam políticas 
de saúde e colaboram com a 
adoção das políticas nacionais e estaduais, 
aplicando recursos próprios (mínimo de 
15% de sua receita) e os repassados pela 
União e pelo estado.

Para o cientista político e professor da 
Universidade de Brasília (UnB) Flávio Brit-
to, em políticas nas áreas de saúde e edu-
cação, a população está mais consciente 
do papel desempenhado pelos municípios. 
“Acredito que nessas políticas a população 
já está mais ciente de quem deve cobrar, 
mas, em outros casos, pode haver confusão 
com relação ao papel do prefeito, a exemplo 
da questão da segurança pública”, disse à 
Agência Brasil.

Segurança
O professor da Fundação Getulio Var-

gas (FGV) e doutor em direito público e 
direitos humanos pela University College 
London (UCL) Michael Mohallem consi-
dera que temas como mobilidade urbana 
e segurança pública passaram a ter mais 
atenção por parte do eleitorado, que rei-
vindica às autoridades soluções para os 
problemas, mesmo que a responsabilidade, 
no caso da segurança pública não seja das 
prefeituras.

Em cada publicação, surgem 
milhares de curtidas e comen-
tários. Assim acontece nas 
páginas das redes sociais de 
jovens famosos, fi lhos de estre-
las do cinema e representantes 
políticos, atletas medalhistas, 
entre outras celebridades.

Apesar de muitos serem 
menores de 20 anos, todos são 
considerados reais infl uenciado-
res da sociedade. Confi ra os 10 
adolescentes mais amados e se-
guidos nas redes sociais, segundo 
seleção do site “skuola.net”.
 1) Sasha e Malia Obama, 

15 e 18 anos - Não 
pertencem ao mundo da 
moda, nem do espetáculo. 
Elas não dão entrevistas 
e raramente participam 
de eventos públicos. No 
entanto, Malia, e Sasha 
Obama tornaram-se, es-
pecialmente nos últimos 
anos, os ícones para 
muitas meninas norte-
americanas. Com looks 
simples e elegantes, as 
fi lhas do presidente dos 
Estados Unidos, Barack 
Obama, são admiradas e 
tornaram-se uma fonte 
de inspiração, inclusive 
ganharam a hashtag #Bla-
ckGirlMagic.

 2) Laurie Hernandez, 16 

anos - Além de ser refe-
rência nas competições 
de ginástica, a norte-
americana tornou-se 
também estrela de TV, ao 
participar da última edi-
ção do programa “Dan-
cing with the Stars”.

 3) Jaden Smith,  18 

anos - Filho de um dos 
mais famosos atores de 
Hollywood, Will Smith, 
Jaden tem sido um dos 
mais seguidos e comenta-
dos das redes, principal-
mente por sua “batalha” 
contra as tradicionais 
normas de gênero, após 
ser fotografado para uma 
campanha da grife Louis 
Vuitton em que usava 
uma saia.

 4) Katie Ledecky, 19 

anos - A nadadora norte-
americana tornou-se um 
fenômeno após participar 
dos Jogos Olímpicos do 
Rio de Janeiro e con-
quistar cinco medalhas, 
sendo quatro de ouro, 
durante a competição. 
Depois da Rio 2016, Ka-
tie garantiu mais de 370 
mil seguidores em seu 
Instagram.

 5) Maisie Williams, 19 

anos - Com quase 4 mi-
lhões de seguidores no 
Instagram, a atriz da série 
“Game of Thrones” faz 
sucesso ao publicar ima-
gens de sua vida privada 
ou no tapete vermelho.

 6) Carlotta Ferlito, 21 

anos - A ginasta italiana 
tornou-se famosa não só 
pelas qualidades despor-
tivas, mas por apresentar 
programas de TV na 
“MTV”. Além de ganhar 
diversos seguidores, Car-
lotta virou embaixadora 
de algumas marcas.

 7) Simone Biles,  19 

anos - A ginasta norte-
americana deixou todos 
atordoados durante os 
Jogos Olímpicos do Rio 
de Janeiro ao conquistar 
cinco medalhas na com-
petição, entrando para o 
seleto grupo de maiores 
medalhistas da história 
da ginástica. Seu perfi l 
no Instagram registrou 
milhares de seguidores 
em pouco tempo.

 8) Luka Sabbat, 18 anos 

- Filho de uma agente 
de modelos com um 
estilista, é modelo das 
marcas Tommy Hilfi ger, 
American Eagle e Hoody 
by air.

 9) Beatrice Vio, 19 anos 

- Com sua participação 
nos últimos Jogos Para-
límpicos do Rio de Ja-
neiro, onde ganhou uma 
medalha de ouro e uma 
de bronze, Beatrice Vio, 
tornou-se um verdadeiro 
exemplo para muitas 
pessoas. A paratleta tam-
bém conquistou diversos 
seguidores após “quebrar 
as regras” e fazer uma 
selfi e com o presidente 
norte-americano, Bara-
ck Obama, durante um 
jantar na Casa Branca.

 10) Malala Yousafzai, 19 

anos - Malala tornou-se 
famosa após ter sido alvo 
de um ataque Talibã ao 
sair da escola, quando 
tinha 15 anos. Seu crime 
foi se destacar entre as 
mulheres e lutar pela 
educação de meninas e 
adolescentes no Paquis-
tão. A ativista foi a pessoa 
mais nova a conquistar 
o prêmio Nobel da Paz 
(ANSA).

Ability Tecnologia e Serviços S.A.- CNPJ Nº 06.127.582/0001-58 - NIRE 35.300.314.107
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Data, hora, local: 01.08.2016, 12hs, na sede, Rua Manoel Beckmann, 494, Térreo, Osasco/SP. Presença: Totalidade do Capi-
tal Social. Mesa: Presidente: Walcyr Viana, Secretário: João Carlos Faislon Santana. Deliberações aprovadas: 1. Entrada na 
Companhia de Ivan Correa de Toledo Filho, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 6.894.002 SSP/SP, CPF/MF 808.219.368-91, 
endereço comercial em Osasco/SP, como acionista, mediante capitalização de mútuo existente no valor de R$ 55.848.401,22, 
com emissão de 190.400 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; 2. Aumento do capital social de R$ 
39.680.699,00 para R$ 95.529.100,22. Alterado o artigo 5º: “Artigo 5º. O capital social é de R$ 95.529.100,22, representado 
por 325.677 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. §1º. A cada ação ordinária da Companhia corresponderá um 
voto nas deliberações sociais. §2º. As ações são indivisíveis perante a Companhia.” Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. 
Acionistas: Tecnosulamericana Participações S/A; TLAP Participações S.A. e FMAC Participações Ltda por Ivan Correa de Toledo Fi-
lho. JUCESP nº 459.936/16-5 em 24.10.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Saiba qual é o papel 
dos prefeitos

Na reta fi nal para o segundo turno em 57 
municípios, o papel dos prefeitos ainda é motivo 
de dúvida entre eleitores. Representante máximo 
do Poder Executivo municipal, é o prefeito quem 

comanda a administração da cidade, sendo 
responsável pela gestão dos serviços públicos do 

município como educação, saúde, transporte e 
limpeza pública, entre outros

Segundo Mohallem, essa confusão 
mostra a preocupação da população com 
temas que dizem respeito ao dia a dia e 
que acabam “respingando” na campanha. 
“Em alguns lugares, esse debate tem sur-
gido entre os candidatos a prefeito e tem 
gerado alguma confusão, especialmente 
no que diz respeito à segurança pública. 
Isso acaba colocando em segundo plano o 
debate sobre algumas competências essen-
ciais do município, como a coleta de lixo e 
a questão do transporte público”.

O professor lembra que a responsabi-
lidade sobre a segurança pública é dos 
estados e que, no caso dos municípios, as 
guardas municipais têm muito mais o papel 
de proteger o patrimônio público do que 
tratar da segurança pública. “O governador 
do estado é quem comanda tanto a Polícia 

Civil quanto a Militar e são elas que têm 
o papel de investigação, de prender ban-
didos. No caso municipal, o que a gente 
tem são as guardas civis metropolitanas, 
com papel muito mais patrimonial do que 
repressivo” afi rma.

De acordo com Mohallem, apesar de o 
tema ter entrado na agenda política das 
eleições municipais, a maioria das pro-
postas ainda é superfi cial. “A maior parte 
das propostas gira em torno de se criar 
sinergias, como um bom diálogo com o 
governo estadual, uma forma de atuação 
conjunta da Polícia Militar com a Guarda 
Civil Metropolitana, de modo que a Guar-
da Civil possa fazer a proteção de alguns 
ambientes, de alguns espaços públicos e 
possa afastar a criminalidade”, disse.

Na opinião do professor da FGV, a atua-
ção conjunta da prefeitura e do governo 
do estado pode possibilitar que mais áreas 
da cidade sejam cobertas por algum tipo 
de segurança. Para ele, tanto prefeitos 
quanto vereadores têm papel fundamental 
no debate sobre segurança pública. “Essa 
é uma das áreas em que a população mais 
espera resposta e, como é uma área que 
não está sob responsabilidade direta do 

prefeito, a situação é delicada no sentido 
de se tentar uma resposta que não seja 
simplesmente uma negativa.”

De acordo com Mohallem, prefeitos e 
vereadores podem entrar no debate de 
temas como a desmilitarização da Polícia 
Militar ou da redistribuição das competên-
cias constitucionais da União, de estados e 
municípios. “É competência do deputado 
federal e do senador alterar a Constitui-
ção e as leis federais, mas o prefeito pode 
atuar como um agente na discussão desses 
temas”, disse. “Infelizmente não se vê isso 
com muita frequência nas propostas. Em 
geral, fi ca mais no âmbito de promessas 
como ‘vou colocar a Guarda Civil na rua’, 
‘vou atuar com o governador’”, afi rmou.

A professora de direito da FGV no Rio de 
Janeiro Silvana Batini disse à Agência Brasil 

que é comum encontrar esse tipo 
de confusão em época de eleições. 
Doutora em direito público e 
especialista em direito eleitoral, 
Silvana afi rma que apesar da 
confusão de papéis, é importante 
que o debate apareça nas eleições. 
“Até para que o eleitorado saiba 
o alcance das propostas dos can-
didatos”, destaca.

Para Silvana, apesar de os 
municípios terem limitações 
constitucionais no que diz 
respeito à segurança pública, é 
falso dizer que eles não podem 
desempenhar um papel impor-
tante nessa área, especialmente 
com políticas de prevenção. 
“Não precisa nem falar somente 

de Guarda Municipal, que também faz 
parte desse complexo de medidas, mas de 
outros aspectos como iluminação pública, 
ocupação do espaço público, melhoria da 
mobilidade urbana, políticas de acesso à 
cultura e ao lazer. São medidas que podem 
contribuir para essa pauta ampla e com-
plexa de segurança pública”.

Prevenção
De acordo com a professora, políticas 

de prevenção também ajudam a construir 
uma cidade mais segura. Ela cita como 
exemplos projetos voltados para a ocupa-
ção de espaços nas cidades, como praças 
e passeios públicos, ente outros. “Essa 
ocupação interessa à cidade. Não adianta 
você fazer uma política para reduzir a 
violência e criminalidade de uma deter-
minada área se a prefeitura não vier com 
a sua máquina, com as suas competências 
para ocupar essa área e trazer melhorias 
à população. Isso também diz respeito à 
segurança pública. É importante o eleitor 
saber qual o papel do prefeito. Mas é im-
portante também que esse debate [sobre 
a segurança] seja trazido para as eleições 
municipais”, acrescenta (ABr).
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I.B.J.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 17.825.402/0001-28 - NIRE 35.300.451.007

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 03/10/2016
Data, hora e local: No dia 03/10/2016, às 9h, na sede social, Rua Pais de Araujo, 29, 10º andar, conjunto 101,
Itaim Bibi, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Marcelo Rezende
Rainho Teixeira - Secretário: Thiago Bellini Motta Leomil. Deliberações aprovadas por unanimidade: i) Aumentar
o capital social da Companhia atualmente de R$ 75.400.200,00, para R$ 77.600.200,00, ou seja, um aumento
de R$ 2.200.000,00, mediante a emissão de 2.132.876 novas ações, nominativas, sem valor nominal, com preço
de emissão de aproximadamente R$ 1,03 cada, sendo que o preço de emissão foi fixado adotando-se o valor do
patrimônio líquido da ação, nos termos do inciso II, §1º, do Artigo 170, da Lei 6.404, conforme balanço apurado
em agosto de 2016. Referidas novas ações serão integralmente subscritas e integralizadas pela acionista Vista
Real Estate Fundo de Investimento em Participações,  conforme Boletim de Subscrição constante do Ane-
xo I da presente ata, com a anuência da acionista Vista Investimentos Imobiliários Ltda. que expressamente
renuncia ao seu direito de preferência na subscrição das novas ações. 2. Em razão do aumento de capital ora
aprovado, alterar o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo.
5º - O capital social é de R$ 77.600.200,00, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional,
dividido em 77.785.209 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Encerramento: Formalidade legal
registrada na JUCESP nº 442.784/16-8 em 13/10/16. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Irmãos Vitale S/A Indústria e Comércio
CNPJ nº. 61.160.685/0001-28, NIRE nº. 353.000.114.06

Extrato da Ata da AGE realizada em 12 de setembro de 2016
Às 14 hs, na sede social Presença: mais de 79% do capital. Convocação: DOE e Empresas & Negócios nos dias
03,06 e 07/09/2016. Mesa: Presidente: Luiz Antonio Vitale, Secretário: Sergio Vicente Vitale. Diretor presente:
José Mendes Amaral. Aprovados, por unanimidade, a verificação de subscrição de aumento de capital autorizado na
AGOE de 30/05/16, pelos boletins de subscrição das novas ações e de suas sobras, de R$5.220.000,00, represen-
tados por 870.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de R$ 6,00 por ação, sua integraliza-
ção total e o aumento em definitivo do capital social, ficando efetivada essa elevação de R$ 1.128.230,00, dividido
em 130.00 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, para R$ 6.348.230,00 (seis milhões, trezentos e qua-
renta e oito mil, duzentos e trinta reais) dividido em 1.000.000 (hum milhão) de ações ordinárias nominativas, sem
valor nominal, homologando-se, assim, o referido aumento do capital social. A nova redação do caput do artigo 2º
dos Estatutos Sociais, passa a ter o seguinte teor. “Artigo 2º - Capital Social e Ações - O Capital Social é de R$
6.348.230,00 (seis milhões, trezentos e quarenta e oito mil, duzentos e trinta reais), dividido em 1.000.000 (hum
milhão) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.” Encerramento: Nada mais. Assinado pela mesa, diretor
e acionistas presentes. JUCESP nº 2.063.052/16-5 em 20.10.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VR I Participações S.A.
CNPJ/MF: 17.901.699/0001-63 - NIRE: 35.300.451.864

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 17/08/2016
Data, Hora e Local: 17/08/2016, às 10h, na sede social, na Rua Pais de Araújo, 29, 10º andar, conjunto 101,
Itaim Bibi, São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Convocação: Dispensada. Composição da Mesa: Presidente:
Marcelo Fabiano da Silva; Secretário: Marcelo Rezende Rainho Teixeira. Ordem do Dia: Deliberar sobre a desti-
tuição, eleição e reeleição dos membros titulares do Conselho de Administração da Companhia. Deliberações
Aprovadas por Unanimidade: (i) A destituição do Conselheiro da Companhia, o Sr. Henrique Teixeira
Alves, RG nº 17.186.087-1, CPF/MF nº 116.692.448-30; (ii) Em substituição ao conselheiro ora destituído, a
eleição do Sr. Thiago Bellini Motta Leomil, RG nº 29.414.663-5 SSP/SP, CPF/MF nº 279.374.248-18, para
ocupar o cargo de Conselheiro da Companhia; e (iii) A reeleição do Sr. Marcelo Rezende Rainho Teixeira,
RG nº 36.556.944, CPF/MF nº 295.654.088-26, e do Sr. Jan Gunnar Karsten, RG nº 25.141.232-5 SSP/SP,
CPF/MF nº 000.400.649-64, para ocuparem os cargos de Conselheiros da Companhia. Os membros do Conse-
lho de Administração eleitos, todos com mandatos até a realização da AGO que examinar as demonstrações finan-
ceiras relativas ao exercício a se encerrar em 31/12/2016, aceitam o cargo e declaram, sob as penas da lei, que
não estão impedidos de exercer o comércio ou a administração de sociedades mercantis. Encerramento: Formali-
dade legal registrada na JUCESP nº 442.176/16-8 em 13/10/16. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

        35º Subdistrito - Barra Funda
Michelle Messias Estevam Renosto - Ofi ciala

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: WAGNER DE MORAIS BESSE, estado civil divorciado, profi ssão sono-
plasta, nascido em São João da Boa Vista - SP, no dia 06/08/1975, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Iredes Besse e de Maria Gustavina de Morais 
de Besse. A pretendente: SILMARA BOSSO, estado civil solteira, profi ssão especialista 
de projestos, nascida em Ribeirão Pires - SP, no dia 03/07/1984, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Vagner Bosso e de Lourdes Maria Bosso.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Os 10 jovens famosos 
mais seguidos nas redes

VIAÇÃO PIRAJUÇARA LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença Prévia
e de Instalação nº 72000549 (Ampliação) e requereu a Licença de Operação  (Ampliação)
p/ Comércio Varejista de Combustíveis p/ Veículos Automotores, sito à Av. Rotary, nº
600. Prq. Indl. Ramos de Freitas. Embu das Artes/SP.
AUTO POSTO RIO BRANCO DE PIRACICABA LTDA. torna público que recebeu da CETESB
a Licença de Operação nº 21007269, válida até 26/10/2.021, para Comércio Varejista de
Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Avenida Dois Córregos, nº 1.040. Pira-
cicamirim. Piracicaba/SP.

CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. torna público que recebeu da CETESB a
Licença de Operação nº 6008638 (Ampliação), válida até 27/10/2.021, para Comércio
Varejista de Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Rua Brasil, nº 376. Posto.
Terra Vermelha. Sorocaba/SP.
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação nº 6008628, válida até 27/10/2.021, para Comércio
Varejista de Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Rua Brasil, nº 376. Posto.
Terra Vermelha. Sorocaba/SP.
AUTO POSTO CIDADE JARDIM TIETÊ LTDA. torna público que requereu na CETESB a
Licença Prévia e de Instalação para, Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos
Automotores, sito à Rua Francisco de Toledo, nº 184. Caixa D’água. Tietê/SP.
MONT CAR INDÚSTRIA E COM. DE MÁQUINAS LTDA ME. torna público que requereu na
SEMA a Licença Ambiental Unificada p/ Fabricação de outros Aparelhos Eletrodomés-
ticos não especificados anteriormente, Peças e Acessórios, sito à Av. Delfinópolis, nº
549. Cidade Seródio. Guarulhos/SP, através do Proc. Administrativo PA nº 59593/2016.


