
No fi nal do século XX, 

quando as editoras 

lançaram os livros 

digitais, surgiram 

especulações e 

discussões sobre 

o destino do livro 

impresso

Segundo a Nielsen BookS-
can, em países como EUA 
e Reino Unido a versão 

em papel ainda ganha da digi-
tal, e o público de maior inte-
resse é o adolescente. Agora, 
a discussão gira em torno do 
fi m da escrita manual. Algu-
mas escolas norte-americanas 
adotaram a escrita digital e a 
letra de forma como obrigató-
rias, abolindo o ensino da letra 
cursiva do currículo. 

Apesar de radical, esse mo-
delo é coerente com a realida-
de, uma vez que a comunicação 
entre as pessoas está cada dia 
mais virtual, fazendo com que a 
substituição da escrita cursiva 
pela digital seja inevitável. O 
que não signifi ca a extinção 
da escrita à mão - e a própria 
tecnologia contribui para 
mantê-la viva. Um exemplo são 
os novos aparelhos celulares 
e Smartphones que permitem 
escrever à mão livre na tela e 
até transformam desenhos em 
linguagens verbais, o que pare-
ce fantástico para o universo 
da linguagem.  

A necessidade por otimizar o 
tempo e facilitar as práticas co-
tidianas fez com que os hábitos 
mudassem. Quando escrever 
à mão era a única opção, o 
exercício era agradável. Com 
o surgimento das ferramentas 
de texto digital, a prática de 
escrever manualmente tornou-
se questionável e a sala de aula 
é onde mais aparecem esses 
questionamentos. Na hora de 
escrever, os alunos querem 
pular etapas, como a produção 
do rascunho, por exemplo. 

Reclamam de realizar exer-
cícios diários como copiar no 
caderno, elaborar respostas, 
fazer anotações e, mesmo 
sabendo da resposta negativa, 

não deixam de perguntar “pos-
so tirar uma foto do quadro, 
professora?”. Por conta disso, 
o trabalho do professor de 
Produção de Texto e Língua 
Portuguesa torna-se mais 
difícil. Convencer o aluno da 
importância da escrita manual 
é uma tarefa quase impossível, 
pois os argumentos contrários 
parecem mais satisfatórios 
para os estudantes.

O fato é que o texto produzido 
em formato digital não diminui 
a qualidade produtiva do aluno, 
uma vez que é possível avaliar, 
mesmo no texto digitado, se o 
aluno foi coeso e coerente, e se 
utilizou as características do 
gênero textual exigido. Nesse 
caso, o que muda é o suporte 
e não a função do texto. É 
essencial que o aluno saiba 
se expressar verbalmente de 
forma coerente. 

Já o uso correto da ortografi a 
dependerá do repertório de 
leitura e da prática textual do 
estudante, seja ela manual ou 
digital. Além disso, mesmo que 
a ferramenta corrija os erros or-
tográfi cos, ainda (ainda!) não 
pode corrigir o conteúdo, que 
é um dos critérios de correção 
de maior peso cobrado nas re-
dações para os vestibulares.

A escola precisa oferecer um 
leque de possibilidades para 
o aluno e um ambiente para 
que ele possa desenvolver o 
maior número de habilidades 
possíveis e escolher, de acordo 
com suas necessidades, qual 
delas utilizar.  Abolir a letra 
cursiva do currículo é limitar 
as possibilidades do aluno, 
assim como insistir em utilizar 
somente uma escrita impede 
que ele domine outras formas. 
O importante é que o estudan-
te possa praticar a escrita de 
diversos gêneros textuais e 
conheça suportes diferentes 
para o texto. 

Portanto, é dever da escola 
ensinar a escrita cursiva, assim 
como a utilizar as ferramentas 
digitais.

(*)  É professora da disciplina Ofi cina 
de Leitura, Redação e Literatura, do 

Colégio Positivo Júnior. 

Será o fi m
da escrita cursiva?

Liliani Rosa (*)

Diário, dinâmico e objetivo...
para você que não tem tempo a perder

www.netjen.com.br
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Especializado em Publicidade Legal 
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Concorrência nº 006/CELOG/2016
Nº Processo: 67101000122201612. OBJETO: O objeto desta licitação é a 
Aquisição de Itens de Nacionalização e Ressuprimento. Total de Itens Licitados: 
84. Edital: 18/11/2016 de 08h30 às 11h30 e de 13h30 às 16h30. ENDEREÇO: 
Av. Olavo Fontoura, 1.200 A Santana - SAO PAULO - SP. Entrega das Propostas 
a partir de: 18/11/2016. Abertura das Propostas: 19/12/2016 às 09h00 no Centro 
Logístico da Aeronáutica no endereço citado acima.

Brig Ar ANDRÉ LUIZ FONSECA E SILVA
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO LOGÍSTICO DA 
AERONÁUTICA MINISTÉRIO DA 

DEFESA

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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SEXTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2016

FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS
Empresa mantém um fundo fixo (caixinha), para pagamento de 
pequenas despesas, para alguns funcionários. Esse fundo con-
fere alguma verba adicional à remuneração dos funcionários? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

HÁ ALGUMA DIFERENÇA NA RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO DEFICIENTE? 
Informamos que não existe diferença na rescisão contratual de um 
empregado portador de deficiência.

CONTRATAR MENOR COM 16 ANOS
Menor com 16 anos que cursa o 1º ano do ensino médio pode traba-
lhar em uma empresa de métodos de corte e costura ou tem que ser 
um menor aprendiz? Como devemos assinar a carteira de trabalho? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PREVISÃO LEGAL PARA LICENÇA AMAMENTAÇÃO
A licença para amamentação é só para a licença de 120 dias, qual a base 
legal? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO DEMITIDO PELA EMPRESA ESTÁ COM BANCO 
DE HORAS PENDENTE, PODE SER DESCONTADO NA RESCISÃO 
O QUE A EMPRESA DEVE?

Informamos que não há previsão legal expressa, contudo, tendo em 
vista que o acordo de banco de horas precisa da concordância do 
sindicato, entendemos que não havendo disposição em contrário na 
convenção coletiva, o sindicato autorizando, poderá ser feita a redução 
das horas do banco de horas durante o aviso prévio.

PAGAMENTO DE QUEBRA DE CAIXA
Quebra de caixa paga mensalmente ao operador de caixa de super-
mercado, integra para todos os efeitos no cálculo das horas extras? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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São Paulo é um dos esta-
dos maiores produtores 
de frutas do Brasil. O 

Estado de São Paulo respon-
deu, durante 2015, por 48 % 
das frutas comercializadas no 
Ceasa paulistano da CEAGESP, 
participação que sobe para 52% 
no mês de dezembro. 

O abacaxi Havaí é produzido 
no Extremo Oeste de São Pau-
lo, próximo ao encontro entre 
o Rio Grande e o Rio Paraná, 
principalmente no município de 
Guaraçaí, região de Andradina. 
Terras planas, clima quente, 
grande abundância de água. O 
abacaxi está no ponto certo no 
Natal – com a proporção ideal 
de doçura e acidez. Os dados 
de 2015 mostram a entrada de 
15 mil toneladas de abacaxi 
Havaí no Ceasa paulistano, 
35% originário de produtores 
paulistas. A oferta de abacaxi 
Havaí cresce muito no fi m do 
ano. A oferta de abacaxi em 
dezembro é o dobro da oferta 
de outubro e 40% maior que a 
de novembro. O volume total de 
abacaxi Havaí e Pérola em 2015 
foi de 83 mil toneladas.

A ameixa é parente do pêsse-
go, da mesma família botânica, 
produzida principalmente nos 
municípios do sudoeste paulista 
como Itapetininga, tem forte 
oferta e boa qualidade de me-
ados de outubro a meados de 
janeiro. A maior parte das 31 
mil toneladas da ameixa comer-
cializada no Ceasa paulistano é 
importada (47%), o Estado de 
São Paulo responde por 28%, 
sendo que 66% da ameixa 
paulista está concentrada em 
dezembro.    

A lichia é uma fruta originária 
da China. A sua produção está 
crescendo e está pulverizada 
por muitos municípios pau-
listas.  A sua oferta é muito 
concentrada nos meses de 
novembro e dezembro. É uma 
fruta natalina, muito sazonal. 
São Paulo respondeu, em 2015, 

Natal! É tempo de fartura. 
É tempo de fruta paulista

Natal é tempo de fruta paulista, colhida madura, pronta para o consumo, com todo o seu sabor, 
a produção muito próxima do consumo. Entre elas estão o abacaxi, a ameixa, a lichia, a manga, a 
melancia, o pêssego, a uva Niagara

de romã está crescendo, a cada 
ano. São Paulo respondeu pela 
origem de 53% do volume co-
mercializado de 647 toneladas 
no Ceasa paulistano, seguido 
pela romã importada com 33%, 
em 2015. A romã é muito pro-
curada no ano novo, para dar 
sorte. Dezembro vende quatro 
vezes mais romã paulista que 
novembro e concentra 39% da 
oferta anual da romã paulista.

A uva Niagara pertence ao 
grupo de variedades conhecido 
como uva rústica ou uva de 
chupar e pertence à espécie 
Vitis labrusca.  O sabor foxado 
e a polpa que se desprende da 
casca, ao ser pressionada, são 
características que a diferen-
ciam das outras uvas como a 
Itália, a Brasil, a Red Globe e 
outras, da espécie Vitis vinife-
ra.  A espécie Vitis labrusca  é 
originária da América do Norte 
e foi trazida ao Brasil em 1830 
pelo  inglês John Rudge. A sua 
produção progrediu com a che-
gada dos primeiros imigrantes 
italianos em São Paulo. A uva 
Niagara rosada surgiu esponta-
neamente em 1933 no municí-
pio de Jundiaí, que continua um 
grande produtor de uva. 

A cultura se expandiu para 
outras regiões do estado de São 
Paulo como Indaiatuba, Porto 
Feliz e mais recentemente para 
o quente Noroeste paulista. A 
cera natural de proteção, que 
ocorre em todas as frutas, é 
muito evidente na uva Niagara 
e um sinal importante de qua-
lidade do produto e de pouco 
manuseio do produto. São 
Paulo respondeu, em 2015, 
por 82% das 12 mil toneladas 
comercializadas no Ceasa pau-
listano. A oferta teve um forte 
pico de oferta em dezembro e 
o volume cresceu quase 7 vezes 
entre novembro e dezembro 
de 2015.

Fonte: Centro de Qualidade, 
Pesquisa e Desenvolvimento da 
CEAGESP

por 79% do volume total de 
1.512 toneladas. A oferta entre 
novembro e dezembro dobra e 
52% da oferta está concentrada 
em dezembro.

O aroma da manga paulista 
domina o mercado de frutas 
da CEAGESP. As variedades 
de manga mais antigas como 
Bourbon, Espada, Rosa são 
mais fortes em novembro e as 
outras variedades como Palmer, 
Tommy Atkins, Haden, Keitt em 
dezembro. Os dados de 2015 
mostram que o Estado de São 
Paulo responde por 33% do vo-
lume total de manga no ano e a 
sua participação na oferta total 
de manga cresce em dezembro 
para 65%. A oferta de manga 
paulista é alta em outubro, 
novembro e dezembro e dobra 
de volume entre outubro e de-
zembro. Dezembro responde 
por 52% do volume de oferta 
da manga paulista.   

A oferta da melancia varia 
com a temperatura. Nas épo-
cas mais frias cai o volume de 
oferta e o preço de venda. O 
calor estimula o seu consumo. 
A oferta de melancia no Ceasa 
paulistano conta com  quatro 
estados principais São Paulo, 
Rio Grande do Sul, Goiás, To-
cantins e Bahia, que se alternam 
ao longo do ano. São Paulo 
predomina no fi nal do ano - ou-
tubro, novembro e dezembro. A 

produção de melancia é forte 
em regiões mais quentes como 
Presidente Prudente, Marília e 
Tupã e em locais de clima mais 
ameno como o município de 
Capela do Alto da região de Ita-
petininga. A produção paulista 
responde por 37% das 107 mil 
toneladas comercializadas no 
Ceasa paulistano em 2015. A 
oferta da melancia paulista está 
concentrada (60%) nos meses 
de abril, novembro e dezembro, 
sendo 21% em dezembro. Ela 
cresceu 10% entre novembro e 
dezembro de 2015.

A oferta do pêssego paulista 
começa em agosto e cresce em 
setembro, outubro e novembro. 
O pêssego gaúcho começa em 
novembro e vai até janeiro. A 
briga entre as duas origens é 
forte mesmo em novembro. A 
produção paulista de pêssego 
é próxima do mercado pau-
listano. As regiões agrícolas 
maiores produtoras são Itapeva, 
Campinas, Bragança Paulista e 
Avaré. A diversidade das varie-
dades é imensa. Os dados de 
2015 mostram que São Paulo 
respondeu por 27% de 23 mil 
toneladas ofertadas no Ceasa 
paulistano. A oferta paulista 
cai 62%, quando comparamos 
dezembro a novembro de 2015, 
quando o pêssego gaúcho passa 
a dominar.

A produção e a importação 
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CIA. MELHORAMENTOS MIAMI DO SUL
C.N.P.J. n° 60.584.612/0001-09

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os srs. Acionistas a se reunirem em AGOE, a realizar-se na sede social sita na rua da Glória, 332, 4° 
andar, sala 43, Liberdade, nesta capital do Estado de São Paulo, no dia 21/11/2016, às 10:00 horas para 1ª chamada; ou
às 10:30 horas para 2ª chamada, a fi m de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) leitura, discussão 
e votação das Contas da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício
encerrado em 31/12/2015; b) Eleição dos membros da Diretoria para o novo mandato e fi xação de seus honorários; c)
Proposta para venda do imóvel da sociedade localizado em São Paulo/SP; d) outros assuntos de interesse social. Acham-
se à disposição dos Srs. Acionistas, na Sede Social, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei n° 6.404/76, 
referentes ao exercício encerrado em 31/12/2015. São Paulo, 11/11/2016. A Diretoria.                            (12, 17 e 18)

32ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0230224-
16.2009.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 32ª Vara Cível da Capital, Estado de São Paulo, Dr. 
Fabio de Souza Pimenta, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Clóvis Roberto Ronco, CPF. 
614.655.188-00 que, Escola Nova Lourenço Castanho LTDA, ajuizou-lhe uma Ação Monitória 
ora em fase de Cumprimento de Sentença, que foi julgada procedente, condenando-o ao 
pagamento de R$ 12.828,36 (Março/2016). Estando o executado 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% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos 
termos dos artigos 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDO, independentemente de nova 
intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação. Será o edital afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Itapeva Desenvolvimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 05.619.906/0001-02  –  NIRE 35.300.195.680

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas para realização da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, no 
dia 29 de novembro de 2016 em primeira convocação às 17:00 horas ou em segunda convocação às 17:30 horas, na 
Rua dos Pinheiros, nº 1.060, conjunto 51, Pinheiros, nesta capital para apreciar e deliberar sobre a seguinte Ordem 
do Dia: a) Análise da Proposta referente ao valor, reajuste e garantia da locação vigente de bem imóvel. Lembramos 
aos Srs. Acionistas que o quórum para deliberação em primeira convocação é de 88% do capital social com direito a 
voto e de maioria absoluta dos presentes para votação, de acordo com o estatuto social vigente. Assim, a presença 
de todos é importante, podendo o acionista que não queira comparecer, outorgar procuração a outro acionista ou a 
advogado, devendo o instrumento ser apresentado à mesa da assembleia pelo outorgado.

São Paulo, 17 de novembro de 2016. A Diretoria.

 COOPERATIVA HABITACIONAL
 MIRANTE CAETANO ÁLVARES

Av. Mandaqui, 122 – Bairro do Limão – São Paulo – SP
CNPJ/MF 05.598.051/0001-80 - NIRE 35400074507

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária

Em conformidade com o Artigo 52 do Estatuto Social e publicação em 18 de Novembro de 2016 no
Jornal Empresas e Negócios, ficam convocados os Srs.(as) Associados (as) da Cooperativa
Habitacional Mirante Caetano Álvares, para Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia
04 de Dezembro de 2016 na sede da Cooperativa, sito a Av. Mandaqui, 122 – Bairro do Limão – São
Paulo – SP, para tratar da seguinte ordem do dia: 1. Apresentação, discussão e votação sobre o
término das obras da área comum e garagem; a regularização da documentação; a admissão
de novos associados; a posição das ações judiciais;  e posição das cotas em aberto;
2. Apresentação, discussão e votação de rateio para pagamento das ações judiciais.
A Assembleia reunir-se-á em primeira convocação às 07:30hs com a presença de 2/3 (dois terços)
dos Associados(as), em segunda convocação às 08:30hs com a metade mais 01 (um) dos
Associados(as) e finalmente em terceira e última convocação as 09:30hs com a presença mínima de
10 (dez) Associados(as). Para efeito de cálculo de quórum de instalação, o número de associados é
232. Contamos com a sua importante presença. São Paulo, 18 de novembro de 2016. Diretoria
– Ana Maria Saes (D.Presidente), Roseli Mazzali (D.Financeira) e Sérgio Carneiro (D.Administrativo).

TAM Aviação Executiva e Táxi Aéreo S.A.
CNPJ/MF nº 52.045.457/0001-16 – NIRE 35.300.026.373

Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas da Companhia a se reunirem às 10:00 horas, do dia 29/11/2016, na sede social, na Rua 
Monsenhor Antonio Pepe, nº 94, Parque Jabaquara, São Paulo-SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) 
Aumento do capital social da Companhia em R$ 5.768.393,33 mediante a capitalização deste valor das contas de mútuo com 
partes relacionadas, sendo R$ 5.618.416,60 de mútuo com Noemy Almeida Oliveira Amaro; e R$ 149.976,73 de mútuo com 
Maria Cláudia Oliveira Amaro; com a emissão de 2.231.122 novas ações pela Companhia, sendo 2.173.113 ações a serem 
entregues para Noemy Almeida Oliveira Amaro e 58.009 ações a serem entregues para Maria Cláudia Oliveira Amaro. b) Alteração 
do Artigo 5 do Estatuto Social da Companhia, se for aprovado tema constante do item “a” acima, que passaria a viger com a 
seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social subscrito e integralizado totaliza R$ 22.718.796,85, dividido em 8.787.265 ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal, indivisíveis em relação à sociedade. § único: Na subscrição do capital social deverá 
sempre ser observada a participação de brasileiros na proporção de pelo menos 4/5. É expressamente vedada a conversão 
de ações preferenciais sem direito a voto em ações com direito a voto, nos termos do artigo 181, § 1º da Lei nº 7.565/86.”. 
São Paulo, 16/11/2016. Maurício Rolim Amaro – Presidente do Conselho de Administração (17, 18 e 19/11/2016)

Cavo Serviços e Saneamento S.A.
CNPJ/MF nº 01.030.942/0001-85 - NIRE 35.300.144.520 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1/09/16
Ao 1/09/16, às 10 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Roberto Koiti Nakagome - Presidente, Julio 
Cesar de Sá Volotão - Secretário. Deliberações: (i) A reeleição, nos termos do Estatuto Social, dos atuais membros da 
diretoria da Companhia para o mandato de 1 ano a contar da presente data, a saber: (a) para ocupar o cargo de Diretor 
Presidente, Sergio Messias Pedreiro, RG nº 28.192.163-5 SSP/SP, CPF/MF nº 065.223.478-06; (b) para ocupar o cargo de 
Diretor Financeiro, Roberto Koiti Nakagome, RG nº 16.153.975-0 SSP/SP, CPF/MF nº 066.469.048-39; (c) para ocupar o 
cargo de Diretor Operacional, André Luis Lima Meira, RG nº 3617076 SSP/PE, CPF/MF nº 665.890.024-87; (d) para ocupar 
o cargo de Diretor sem designação específica,Julio Cesar de Sá Volotão, MAER nº 433.473, CPF/MF nº 029.429.037-08; 
e (e) para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica, Alexandre Ferreira Bueno, RG nº 778.096 SSP/MS, 
CPF/MF nº 784.999.921-53. (ii) Os diretores ora reeleitos permanecerão em seus cargos até a eleição e posse de seus 
substitutos, nos termos do Estatuto Social e, presentes nesta Assembleia Geral Extraordinária: (a) Declaram ainda que não 
estão impedidos, por lei especial, de exercerem administração da sociedade. Nada mais. São Paulo, 1/09/16. Julio César 
de Sá Volotão - Secretário; Jucesp nº 460.875/16-4 em 25/10/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

8ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0025476-
78.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Marilda Negrão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
Margareth dos Anjos, CPF 170.934.358-31, RG 25.864.766-8, nascida em 12/09/1975, Solteira, 
Brasileiro, natural de São Paulo-SP, Corretora de Seguros, pai Gilberto Queiroz dos Anjos, mãe 
Helena Aparecida Ribeiro dos Anjos, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença 
por parte de Instituto Adventista de Ensino, alegando em síntese: foi DETERMINADO a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL para que efetue o pagamento de R$16.490,22 (atualizado até Jun/2016), que 
deverá ser devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de 
multa de 10% (art. 523, §1º do CPC), podendo oferecer eventual impugnação no prazo de 15 dias (art. 
525 do CPC), ambos os prazos a fluir após os 20 dias supra. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, 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. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de outubro de 2016. 

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária de Rerrati  cação - 1ª Convocação
Ficam convocados os Acionistas a se reunirem em AGE em 28.11.2016, às 10 hs, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 
3.477, 9º Andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, a fi m de deliberarem sobre as seguintes matérias: 01. Rerratifi cação da 
AGE de 24.10.2016, em especial para: (i) re-ratifi car que a redução do capital social da Companhia será no valor de 
até R$400.000.000,00 e que será realizada sem cancelamento de ações ordinárias, (ii) que os valores da redução 
serão devolvidos a todos os acionistas na proporção de suas participações no capital social; (iii) nos termos do 
artigo 173, registrar que o capital social será reduzido por ser considerado excessivo em relação aos objetivos da 
sociedade; e (iv) ratifi car a consequente a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, para adequá-lo à redução do 
capital social. 02. Outros assuntos de interesse da Sociedade. São Paulo, 17.11.2016.

Banco BMG S.A. - Presidente do Conselho de Administração

BANCO

AUTO POSTO TRILHOS LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Renovação da
Licença de Operação nº 30010503, válida até 16/11/2.021, para Comércio Varejista de
Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Rua Dos Trilhos, nº 1.031. Moóca.
São Paulo/SP.
MAC ARTIGOS ODONTOLÓGICOS E PRÓTESE LTDA EPP. torna público que requereu
na CETESB a Renovação de Licença de Operação para Fabricação de Materiais para
Odontologia, sito à Rua São Dimas, nº 76. Vila Carioca. São Paulo/SP.
ANGRA TRANSPORTE REVEND. RETALHISTA LTDA. torna público que recebeu da
CETESB a Licença Prévia nº 16003113 e requereu a Licença de Instalação, p/ Com.
Atacadista de Combustíveis realizado por Transpor tador Retalhista (TRR), sito à Rua
Lauro Muller, n° 942. Vila Palmares. Santo André/SP.
AUTO POSTO VALINHOS LTDA. torna público que requereu na CETESB a Renovação da
Licença de Operação para, Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes, sito à
Rua Treze de Maio, nº 460. Centro. Valinhos/SP.
POSTO DE SERVIÇOS SHOPPING DE JACAREÍ LTDA. torna público que requereu na
CETESB a Renovação da Licença de Operação para, Comércio Varejista de Combustíveis
e Lubrificantes para Veículos, sito à Rua Siqueira Campos, nº 1.199. Vila Pinheiro. Jacarei/
SP.
POSTO DO PAPAI ANCHIETA LTDA. torna público que requereu na CETESB a Renovação
da Licença de Operação para, Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes, sito
à Via Anchieta, nº 862. Moinho Velho. São Paulo/SP.

STEEL MESH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS LTDA. ME. Torna público que recebeu
da CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 30010504 com val. até 16.11.2020
para Fabricação de Telas de Arame, sito à Rua Nova Jerusalém nº 144 - Tatuapé - SP.

ELETROQUÍMICA ITAPEVI LTDA – ME Torna público que requereu junto a CETESB a
Licença Prévia e de Instalação p/ fabricação de produtos de limpeza e polimento,
localizada na Rua Everaldo Brito Costa Junior, 300 - Sertãozinho - Mauá - Cep: 09370-855.

Supremo Produtos Descartáveis Ltda-EPP, CNPJ nº 11.225.150/0001-10, torna público
que requereu, junto a Secretaria de Verde e Meio Ambiente, a Licença Prévia e de
Instalação, para Comércio Atacadista de Produtos Descartáveis, sito à Rua Miguel Mota,
644, Vila Canero, São Paulo/SP.


