
Uma das principais 

funções da democracia 

é a proteção dos direitos 

humanos, como a 

liberdade de expressão, 

de religião, a proteção 

legal, e as oportunidades 

de participação na vida 

política, econômica e 

cultural da sociedade

Os cidadãos têm os direi-
tos e os deveres de par-
ticiparem de inúmeros 

sistemas sociais devidamente 
organizados, visando proteger 
seus direitos e sua liberdade. 
Com base nesses princípios - e 
diante das alarmantes notícias 
sobre as ocupações das escolas 
no Paraná (e no Brasil) – como 
fi ca o dever de um professor 
em cumprir o seu labor? 

E o direito de um aluno de 
assistir à aula desse profes-
sor? Será que a legítima via 
democrática, que seria uma 
inteligente e ativa cobrança 
dos representantes do povo, foi 
simplesmente suprimida e tro-
cada pela estratégia de vencer 
pelo cansaço e pelo grito?  

Há de se evidenciar o enga-
jamento de muitos estudantes 
em querer fazer a sua voz ser 
ouvida no momento em que 
os governantes anunciaram a 
reforma de um segmento im-
portante da educação básica: 
o ensino médio. Realmente é 
possível perceber pontos mui-
to bons - e necessários - nessa 
proposta. Como, por exemplo, 
permitir ao aluno que, a partir 
do segundo semestre da 2ª sé-
rie do ensino médio, ele escolha 
uma área do conhecimento 
para se aprofundar, dentre 
cinco opções. 

Talvez, dessa maneira, pos-
samos efetivamente descartar 
vários conteúdos que costumo 
chamar de “perfumaria des-
necessária nada estimulante” 
para jovens que são altamente 
tecnológicos e conectados. 
Porém, a medida provisória, 
que foi apresentada de forma 
truncada e equivocada, tam-
bém trouxe consigo vários 
pontos negativos: educação 
integral sem o devido recurso 
para fazer acontecer, áreas de 
conhecimento que deixarão 
de existir, professores com 
“notório saber”, etc...

Sou professor do ensino 
médio (e também do ensino 

superior) e, quando reflito 
profundamente sobre o fato 
de que um reduzido grupo 
de estudantes se aproprie de 
uma escola, fazendo com que 
todo um planejamento escolar 
acadêmico seja quebrado, pre-
judicando cada espaço escolar 
com a interrupção das aulas e 
atividades diversas, corremos 
claramente o risco de praticar 
a antidemocracia. 

Podemos ainda, adicionar 
a esse cenário, a vasta desin-
formação entre os estudantes 
sobre o conteúdo da reforma, 
a triste perda da vida de um 
estudante de apenas 16 anos 
em Curitiba, e a constante ma-
nipulação da informação e das 
pessoas envolvidas em todo 
esse trágico processo de ocu-
pação das escolas. Portanto, 
não se pode tolerar ou permitir 
que esse tipo de movimento 
perdure por tanto tempo. 

Quando os estudantes ma-
nifestantes, imbuídos das suas 
verdades e razões, impediram 
o funcionamento de centenas 
de escolas, faltou-lhes a sere-
nidade e o entendimento de 
que prejudicaram milhares 
de colegas que, por exemplo, 
se preparavam para o ENEM 
e para os iminentes vestibu-
lares. 

Não defendo que esse pro-
cesso tenha sido ilegítimo, 
mas tive em vários momentos 
a sensação de falta de argu-
mentos e “ausência de um 
norte” nos discursos que li e 
ouvi. Estou certo de que, em 
muitos momentos das nossas 
vidas, somos levados errone-
amente a tentar resolver pro-
blemas por vias não pacífi cas 
e querer promover ações para 
chamar a atenção. Porém, em 
um ambiente educacional, 
para começar, é preciso ser 
educado e elegante nas ações 
e palavras. 

Afi nal de contas, a demo-
cracia expressa claramente o 
princípio de que há direitos que 
não podem ser limitados pelos 
outros. Tentar defender ideias 
imprimindo a força, em detri-
mento ao diálogo inteligente 
e organizado, jamais trará 
impactos positivos diante de 
uma sociedade que está caren-
te de bons exemplos, de boas 
pessoas e de boas ações.

(*) - É engenheiro civil, professor de 
Física no Colégio Positivo e professor 

de Cálculo Diferencial e Integral na 
Universidade Positivo.
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Tomada de Preços nº 003/CELOG/2016
Processo: 67101.000719201659. OBJETO: A presente licitação tem por objeto a 
escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada 
na execução de obra para implantação de um sistema de contraincêndio 
para as instalações do CELOG
Básico – ANEXO I, que é parte integrante do Edital. Total de Itens Licitados: 001. 
Edital: 25/11/2016 de 08h00 às 11h00 e de 13h00 às 16h00 no Centro Logístico 
da Aeronáutica (CELOG) endereço: Av Olavo Fontoura 1200-A (Santana) 
SAO PAULO – SP. Entrega das Propostas a partir de: 25/11/2016. Abertura 
das Propostas: 12/12/2016 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

PPP Habitacional SP Lote 1 S/A
CNPJ nº 21.876.833/0001-90 – NIRE 35.300.475.623

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 05 de outubro de 2016
Data, Hora e Local: às 10:30 horas do dia 05 de outubro de 2016, na sede da PPP Habitacional SP Lote 1 S/A “Com-
panhia”, localizada na Rua Fidêncio Ramos, nº 302, Conjunto 64-A, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-010, na cidade de 
São Paulo, SP. Presença: Compareceram à Assembleia acionistas titulares de ações representativas de 100% do capital 
social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Mesa: A Assembleia foi presidida pelo Sr. Lucas 
Botelho Mattos e secretariada pelo Sr. Hubert Eppenstein de Carvalho. Convocação: Tendo em vista o comparecimento 
de todos os acionistas, ficam dispensadas todas as formalidades de convocação, nos termos do parágrafo quarto do 
artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Ordem do dia: em Assembleia Geral Ordinária, (i) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015; (ii) 
deliberar sobre a destinação do lucro e distribuição de dividendos do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015; 
e (iii) fixar remuneração global dos administradores para o exercício de 2016. Deliberações: após discutidas as matérias 
constantes na ordem do dia, os acionistas à unanimidade: (i) Aprovaram, sem quaisquer ressalvas, as contas dos admi-
nistradores, bem como as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2015, conforme publicadas em 04 de outubro de 2016, no Jornal Diário Oficial – Estado de São Paulo à página 17 e 
no Jornal Empresas & Negócios à página 5. (ii) Verificado o resultado positivo do exercício findo em 31 de dezembro de 
2015, os acionistas: a) aprovaram a destinação de R$ 288.313,43 (duzentos e oitenta e oito mil, trezentos e treze reais e 
quarenta e três centavos), para constituição de reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/76 e b) aprovaram a 
retenção do lucro remanescente, no valor de R$ 5.477.955,17 (cinco milhões quatrocentos e setenta e sete mil, novecentos 
e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos), em conta de reserva de lucros. (iii) Aprovaram, por unanimidade e sem 
ressalvas, a fixação da remuneração global da administração da Companhia para o exercício 2016 em até R$ 1.600.000,00 
(um milhão e seiscentos mil reais). Os acionistas resolveram, também por unanimidade, considerar sanada a falta de 
publicação do anúncio e a inobservância dos prazos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/1976. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de 
lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os acionistas presentes. Assinaturas – Mesa: Lucas Botelho 
Mattos (Presidente); Hubert Eppenstein de Carvalho (Secretário). Acionista: CANOPUS HOLDING S/A, representada por seus 
administradores, Túlio Botelho Mattos e Oswaldo Augusto Mendes Junior. Certifico que confere com o original lavrado em 
livro próprio. Mesa: Lucas Botelho Mattos – Presidente da Mesa; Hubert Eppenstein de Carvalho – Secretário da Mesa. 
Acionista: Canopus Holding S/A, p. Túlio Botelho Mattos, Oswaldo Augusto Mendes Junior. Junta Comercial do Estado de 
São Paulo. Certifico o registro sob o nº 472.630/16-7 em 07/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

©
 H

ÍF
EN

 –
 to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

www.agenda-empresario.com.br ANO XXX APOIO: CENOFISCO

ca
pi

ta
l-n

ov
/1

6

SEXTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2016

DÚVIDAS SOBRE A OBRIGATORIEDADE DO PRÓ-LABORE
Empresa está com dúvida em relação a retirada do pró-labore, existe 
obrigatoriedade, o sócio pode pedir para suspender, caso venha se apo-
sentar? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PRETENDE CONCEDER FÉRIAS COLETIVAS E OFERECER O 
ABONO PECUNIÁRIO, COMO PROCEDER?

Informamos que se tratando de férias coletivas o abono pecuniário 
somente poderá ser feito mediante acordo coletivo junto ao sindicato. 
Base Legal – Art.143, §2º da CLT.

CARGO DE CONFIANÇA COM DIREITO A ADICIONAL
Funcionário que exerce cargo de confiança e recebe adicional de 
função de 40%, se estiver exposto a agente nocivos terá direito ao 
adicional de periculosidade ou insalubridade? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

VALIDADE JURÍDICA DA ARBITRAGEM
Há validade jurídica trabalhista nas Homologações de Rescisão do 
Contrato de Trabalho efetuadas através de arbitragem “AD HOC”, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

SERVIÇO PRESTADO AO PRODUTOR RURAL PF
Produtor rural pessoa física cadastrada no CEI, é tomador de ser-
viços de transporte autônomo (PF) de sua colheita. Tem que fazer 
a retenção do INSS, mesmo sendo serviço prestado de PF para 
PF? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATO DE PARCERIA NA PRODUÇÃO RURAL
Pessoa jurídica proprietária de imóvel rural, com contrato de parceria 
na produção de cana-de-açúcar, no momento que realizar a venda da 
produção para Usina, deverá recolher INSS sobre a produção rural. Qual a 
alíquota e a base legal? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Agilent Technologies Brasil Ltda.
CNPJ/MF N° 03.290.250/0001-00 - NIRE 35.215.799.011 - Ata de Reunião de Sócios realizada em 1º de novembro de 2016

Aos 1º/11/16, às 10:30hrs, na sede. Presença: (a) Agilent Technologies, Inc., CNPJ/MF nº 05.715.135/0001-57, representada por seu 
procurador, Paulo Augusto Zicari di Monte, RG nº 25.952.700-2-SSP/SP, OAB/SP nº 169.066 e CPF/MF nº 150.518.618-81; e (b) Agilent 
Technologies World Trade, Inc., CNPJ/MF nº 06.111.857/0001-65, representada por seu procurador, Paulo Augusto Zicari di Monte 
(“Agilent World Trade” e, em conjunto com Agilent Inc, “Sócias”); em conjunto representando a totalidade do capital social da Agilent 
Technologies Brasil Ltda., sociedade limitada, CNPJ/MF nº 03.290.250/0001-00. Convocação: dispensada. Deliberações: (i) o Protocolo 
de Incorporação celebrado pelas administrações da Sociedade e da Dako do Brasil que, rubricado pelos presentes; (ii) a ratificação da 
contratação da empresa especializada BDO RCS que elaborou o Laudo de Avaliação do valor contábil da Dako do Brasil; (iii) o Laudo de 
Avaliação preparado pela BDO RCS, com base no balanço patrimonial da Dako do Brasil, datado de 2/10/16, segundo o qual o acervo 
líquido da Dako do Brasil foi avaliado no valor de R$ 1.681.564,72; (iv) como resultado das deliberações acima, foi aprovada a incorporação 
da Dako do Brasil pela Sociedade, de acordo com o Protocolo de Incorporação, com a consequente extinção da Dako do Brasil e transfe-
rência de todos seus ativos, direitos e obrigações à Sociedade, que se torna sucessora universal da Dako do Brasil, tendo em vista que a 
incorporação também foi aprovada por Reunião de Sócios da Dako do Brasil realizada nesta data; (v) na qualidade de sucessora universal da 
Dako do Brasil, a administração da Sociedade está autorizada a tomar todas e quaisquer medidas adicionais após a incorporação aprovada 
neste ato, possuindo amplos e gerais poderes para realizar quaisquer registros, transcrições, aprovações ou comunicações necessárias à 
implementação da incorporação, em conformidade com os termos e condições estabelecidos neste ato. Encerramento: Nada mais. SP, 
1º/11/16. Sócias: Agilent Technologies, Inc.-Paulo Augusto Zicari di Monte; Agilent Technologies World Trade, Inc.-Paulo Augusto Zicari 
di Monte. Jucesp nº 488.455/16-9 em 11/11/16. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Dako do Brasil Distribuição de Produtos para Diagnósticos Médicos Ltda.
CNPJ 10.924.831/0001-03 - NIRE 35.223.384.711 - Ata de Reunião de Sócios realizada em 1º de novembro de 2016

Aos 1º/11/2016, 10:30hs, na sede. Presença: (a) Agilent Technologies Brasil Ltda., CNPJ/MF nº 03.290.250/0001-00, representada por 
seu diretor, Paulo Augusto Zicari di Monte, RG nº 25.952.700-2-SSP/SP, OAB/SP nº 169.066 e CPF/MF nº 150.518.618-81; e (b) Agilent 
Technologies, Inc., CNPJ/MF nº 05.715.135/0001-57, representada por seu bastante procurador, Paulo Augusto Zicari di Monte (“Agilent 
Inc” e, em conjunto com Agilent Brasil, “Sócias”); em conjunto representando a totalidade do capital social da Dako do Brasil Distribuição 
de Produtos para Diagnósticos Médicos Ltda., CNPJ/MF nº 10.924.831/0001-03. Convocação: dispensada. Deliberações: (i) a cessão 
e transferência da única quota da Sociedade detida pela Agilent Inc para a Agilent Brasil, no valor de R$ 1,00, livre e desembaraçada de 
quaisquer ônus e gravames, com tudo o que representa. Consequentemente, Agilent Brasil se torna, temporariamente, a única sócia da 
Sociedade; (ii) o Protocolo de Incorporação celebrado pela administração da Sociedade e da Agilent Brasil que, rubricado pelos presentes, 
passa a integrar esta Ata para todos os efeitos legais; (iii) a ratificação da contratação da BDO RCS que elaborou o Laudo de Avaliação do 
valor contábil da Sociedade; (iv) o Laudo de Avaliação preparado pela BDO RCS, com base no balanço patrimonial da Sociedade datado 
de 2/10/16, 2º o qual o acervo líquido da Sociedade foi avaliado no valor de R$ 1.681.564,72; (v) como resultado das deliberações acima, 
foi aprovada a incorporação da Sociedade pela Agilent Brasil, de acordo com o Protocolo de Incorporação, com a consequente extinção 
da Sociedade e transferência de todos seus ativos, direitos e obrigações à Agilent Brasil, que se torna sucessora universal da Sociedade, 
tendo em vista que a incorporação também foi aprovada por Reunião de Sócios da Agilent Brasil realizada nesta data. Nada mais. SP, 
1º/11/2016. Sócias: Agilent Technologies Brasil-Paulo Augusto Zicari di Monte; Agilent Technologies, Inc. Ltda.-Paulo Augusto Zicari di 
Monte. Jucesp nº 488.456/16-2 em 11/11/16. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002688-75.2013. 8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 8ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Adriana Marilda Negrão, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a GERCINA SANTANA NOVAIS RG Nº 7.694.090-1, CPF Nº 447.992.008-
53 que MOMENTUM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA lhe ajuizou ação de Ordinário, 
objetivando a Cobrança da quantia de R$ 31.186,96, referente as despesas da taxa de conservação 
do lote 17 E 18 da Quadra IX, do Empreendimento Ninho Verde II, pois as deixou de pagar. Estando 
a ré eu lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Será o 
presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 22 de agosto de 2016.                                                                                        24 e 25/11

Intimação Prazo 20 dias Processo nº 0171354-07.2011.8.26.0100, Cumpri mento de sentença 
(0031708-06.2016.8.26.0100) O(a) Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral, Juiz de Direito da 8ª VC 
do Foro da Capital - São Paulo, na forma da lei, etc. Faz Saber a Marta Angelica Biasotti, CPF 
292.631.358-60, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de União 
Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o 
pagamento do valor de R$ 20.699,61, que deverá ser devidamente atualizado até a data do 
efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10 % 
(art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                                               24 e 25/11

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0004649-51.2013.8.26. 0002. Citação - Prazo 20 
dias Proc. 0004649-51.2013.8.26.0002. O Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, Juiz de Direito da 5ª VC 
do Foro Regional de Santo Amaro/SP. Faz Saber a Murilo Jerônimo De Almeida, RG: 8.967.696 
e CPF 013.577.498-56 que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda lhe ajuizou ação de 
Procedimento Comum da quantia de R$ 10.974,84, referente às taxas de conservação do lote 05, da 
Quadra BC, do empreendimento Terras de Sta Cristina IV, pois as deixou de pagar. Estando o Réu 
em lugar ignorado, foi deferido a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
pague o débito ou conteste a ação. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em 
caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 21 de outubro de 2016.                                                                            24 e 25/11

Citação Prazo 30 dias Proc. 101111485.2015.8.26.0100. A Drª.Jacira Jacinto da Silva, Juíza 
de Direito da 16ª VC do Foro da Capital/SP, Faz Saber à Priscila Martins dos Santos, brasileira,   
portadora   da   Cédula   de Identi dade RG n.º 44.004.882-5 e inscrita no CPF/MF  sob número 322. 
324. 008-08, que União Social Camiliana lhes ajuizou ação Monitória para Cobrança de R$ 6.181,25, 
referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. Não localizada 
a representante legal, citada fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o 
débito, ou embarque a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena 
de conversão de mandato inicial em título executivo, presumindo-se como verdadeiros os fatos. Será 
o presente edital, afixado e Publicado na forma da lei.  São Paulo, 13 de Julho de 2016.          25/11

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 30/09/16
Aos 30/09/16, às 10 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Roberto Koiti Nakagome - Presidente; 
Ana Cláudia Marques Spini - Secretária. Deliberações: 1. Aprovar a criação da classe única de ações preferenciais de 
emissão da Companhia, as quais não terão direito a voto e terão como preferência a prioridade no reembolso de capital, 
sem prêmio, na forma do artigo 17, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações; 2. Aprovar por unanimidade, sem qualquer 
ressalva ou restrição, a conversão de 171.017 (ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade da acionista 
Estre Ambiental S.A, em ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, na proporção de 
uma ação ordinária para cada ação preferencial. 2.1. Consignar que (i) a conversão descrita no item 2. acima não excederá 
o limite descrito no artigo 15, § 2º, da Lei das Sociedades por Ações; e (ii) os registros das ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal ora convertidas em ações preferenciais serão cancelados no livro de registro de ações nominativas 
da Companhia; e 2.2. Autorizar, para todos os fins e efeitos legais, a administração da Companhia a praticar todos os 
atos necessários, úteis e/ou convenientes à implementação e formalização da conversão de ações ordinárias em ações 
preferenciais descrita no item 2. acima. 3. Ato contínuo, a acionista da Companhia decide aprovar o resgate, nesta data, 
da totalidade das ações preferenciais de classe única de emissão da Companhia em circulação, as quais somam 171.017 
ações preferenciais e são nesta data integralmente detidas pela acionista Estre Ambiental S.A.; 3.1. Autorizar a Diretoria a 
praticar todos os atos necessários para levar a efeito o resgate e cancelamento da totalidade das ações preferenciais de 
classe única de emissão da Companhia, conforme aprovado nesta Assembleia Geral, incluindo o pagamento à acionista 
titular de tais ações preferenciais ora canceladas e retiradas de circulação. 4. Consignar que o resgate da totalidade das 
ações preferenciais de classe única de emissão da Companhia aprovado na forma da deliberação anterior será realizado 
mediante o cancelamento e retirada de circulação de tais ações, sem redução do capital social e a débito da conta de 
reserva de capital. Dessa forma, as 171.017 ações preferenciais de classe única de emissão da Companhia são retiradas 
de circulação mediante a entrega de ativos da Companhia à acionista Estre Ambiental S.A., conforme estabelecido no item 
5.8 abaixo e observado o disposto no artigo 44, §4º da Lei das Sociedades por Ações. 5. Consignar que o preço do resgate 
de ações ora deliberado é de R$ 1,000004 por ação cancelada, totalizando o valor de R$171.017,66, sendo o pagamento 
realizado mediante a entrega à acionista Estre Ambiental S.A. de 170.136 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, 
de emissão da NGA SUL – Núcleo de Gerenciamento Ambiental S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 19.257.499/0001-45, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rodovia BR 116, nº 21521, Tatuquara, 
com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 4130094411 (“NGA Sul”), 
representativas de 100% de seu capital social total e votante, de titularidade da Companhia, ficando consignado que tal 
pagamento será realizado com base nos respectivos valores contábeis de tais ações. 6. Aprovar e ratificar a nomeação 
e contratação da empresa especializada HG ContaCom Contabilidade Ltda., sociedade com sede na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, 1656, 3º andar, Jardim Paulistano, em SP/SP, CNPJ/MF nº 05.066.615/0001-34, registrada no CRC/SP sob o nº 
2SP022435/O-5, para proceder à avaliação, pelo seu valor contábil, das 170.136 ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal, de emissão da NGA Sul, as quais serão entregues à acionista Estre Ambiental S.A. como pagamento do preço do 
resgate de ações aprovado no item 5.3 acima (“Laudo de Avaliação”). 7. Aprovar, após a leitura e discussão de seu teor, 
o Laudo de Avaliação, sem qualquer ressalva ou emenda, o qual registra que as 170.136 ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal, de emissão da NGA Sul a serem entregues à acionista Estre Ambiental S.A. como pagamento do preço 
do resgate de ações aprovado no item 3. acima valem, na data-base de 31/08/16, R$171.017,66. O Laudo de Avaliação, 
devidamente autenticado pela Mesa, constitui o Anexo I à presente ata e confirma o valor contábil das ações da NGA 
Sul, suportando o valor a elas atribuído pela Companhia. 8. Aprovar, em decorrência das alterações relativas ao capital 
social da Companhia ora deliberadas, a redação do artigo 5º de seu Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte 
nova redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$492.540.462,56, 
dividido em 492.369.445 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.” Nada mais. São Paulo, 30/09/16. Ana Cláudia 
Marques Spini - Secretária. Jucesp nº 488.155/16-2 em 11/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Estação Ecologia – Área de Transbordo, Triagem e Reciclagem de RCD S.A.
CNPJ/MF nº 01.221.247/0001-09 - NIRE 35.300.347.676

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15/09/16
Aos 15/09/16, às 10:15 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 de Operações, Alexandre Ferreira Bueno, RG nº 778.096 SSP/MS, CPF/MF nº 784.999.921-53; (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, André Luis Lima Meira, RG nº 3617076 
SSP/PE, CPF/MF nº 665.890.024-87. (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; e (b) ficam desde logo investidos nos 
cargos para os quais foram eleitos, mediante assinatura dos seus termos de posse. Nada mais. São Paulo, 15/09/16. Julio 
César de Sá Volotão - Secretário. Jucesp nº 488.086/16-4 em 11/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Estre Energia Renovável Participações S.A. 
CNPJ/MF nº 18.511.726/0001-54 - NIRE 35.300.454.545

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01/09/16
Ao 01/09/16, às 9 hs, na sede. Convocação e Presenças: Totalidade. Mesa: Alexandre Ferreira Bueno - Presidente; 
Julio Cesar de Sá Volotão - Secretário. Deliberações: 1. A reeleição, nos termos do Estatuto Social, dos atuais 
membros da diretoria da Companhia para o mandato de 2 anos a contar da presente data, a saber: (a) para ocupar o 
cargo de Diretor Presidente, Alexandre Ferreira Bueno, RG 778.096 SSP/MS, CPF/MF nº 784.999.921-53; (b) para o 
ocupar o cargo de Diretor Financeiro, Roberto Koiti Nakagome, RG nº 16.153.975-0 SSP/SP, CPF/MF nº 066.469.048-
39; e (c) para ocupar o cargo de Diretor Técnico, Jorge André Dominguez de Matos, RNE nº G093485-C, CPF/MF nº 
702.565.091-90. 2. 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; e (b) ficam desde logo investidos nos cargos para 
os quais foram eleitos, mediante assinatura dos seus termos de posse. Nada mais. São Paulo, 01/09/16. Júlio César 
de Sá Volotão - Secretário. Jucesp nº 490.570/16-1 em 17/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Estre SPI Ambiental S.A.
CNPJ/MF nº 10.541.089/0001-57 - NIRE 35.300.375.661

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20/09/16
Aos 20/09/16, às 12 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Publicações Prévias: Os documentos de que trata o 
artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, referentes ao exercício social findo em 31/12/15, quais sejam, o relatório anual 
da administração da Companhia, o balanço patrimonial, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a demons-
tração dos fluxos de caixa e a demonstração de resultados da Companhia foram republicados no dia 10/09/16, no DOESP, 
na página 126, e no jornal “Empresas & Negócios”, na página 9. Mesa: Roberto Koiti Nakagome - Presidente, Julio Cesar 
de Sá Volotão - Secretário. Deliberações: A acionista detentora de 100% do capital social da Companhia, deliberou, sem 
quaisquer ressalvas ou emendas, pela aprovação da re-ratificação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas 
ao exercício social findo em 31/12/15, realizada em razão de ajustes aos registros contábeis referentes à determinadas 
operações entre partes relacionadas e diferimentos de impostos com órgãos públicos, ajustes estes que não causam impacto 
no resultado final da Companhia no exercício social findo em 31/12/15. A acionista aprovou a lavratura da presente ata em 
forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o artigo 130, §§ 1º 
e 2º da Lei das Sociedades por Ações. Nada mais. Ribeirão Preto, 20/09/16. Roberto Koiti Nakagome - Presidente; Julio 
Cesar de Sá Volotão - Secretário. Jucesp nº 490.009/16-5 em 17/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Guatapará Energia S.A.
CNPJ/MF nº 17.080.857/0001-61 - NIRE nº 35.300.44503-1

Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 01/09/16
Ao 01/09/16, às 11 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Alexandre Oliveira Alvim - Presidente, Julio 
César de Sá Volotão - Secretário. Deliberações: 1. A reeleição, nos termos do Estatuto Social, dos atuais membros 
da diretoria da Companhia para o mandato de 2  anos a contar da presente data, a saber: (a) para ocupar o cargo de 
Diretor Presidente, Alexandre Ferreira Bueno, RG 778.096 SSP/MS, CPF/MF nº 784.999.921-53; (b) para o ocupar 
o cargo de Diretor Financeiro, Roberto Koiti Nakagome, RG nº 16.153.975-0 SSP/SP, CPF/MF nº 066.469.048-39; 
e (c) para ocupar o cargo de Diretor Técnico, Jorge André Dominguez de Matos, RNE nº G093485-C, CPF/MF nº 
702.565.091-90. 2. 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; e (b) ficam desde logo investidos nos cargos para 
os quais foram eleitos, mediante assinatura dos seus termos de posse. Nada mais. São Paulo, 01/09/16. Júlio César 
de Sá Volotão - Secretário. Jucesp nº 490.571/16-5 em 17/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Viva Ambiental e Serviços S.A.
CNPJ/MF nº 05.566.002/0001-66 - NIRE 35.300.415.019

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15/09/16
Aos 15/09/16, às 11:30 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 de Operações, Alexandre Ferreira Bueno, RG nº 778.096 SSP/MS, CPF/MF nº 784.999.921-53; (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, André Luis Lima Meira, RG nº 3617076 SSP/PE, CPF/MF nº 
665.890.024-87. (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 AGE: (a) declaram ainda que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem 
administração da sociedade; e (b) ficam desde logo investidos nos cargos para os quais foram eleitos, mediante assinatura 
dos seus termos de posse; e (b) ficam desde logo investidos nos cargos para os quais foram eleitos, mediante assinatura 
dos seus termos de posse. As declarações de desimpedimento e os termos de posse, devidamente assinados por cada 
um dos diretores reeleitos, encontram-se arquivados na sede social da Companhia. Nada mais. São Paulo, 15/09/16. Julio 
César de Sá Volotão - Secretário. Jucesp nº 490.546/16-0 em 17/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0008544-12. 2016. 8 .26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Fábio Fresca, na forma 
da Lei, etc. Faz saber a LAURO KOJI TODA (CPF 695.111.288-68), que a ação de cobrança, de 
procedimento comum, ajuizada por MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 
foi julgada procedente, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 18.950,78 que deverá 
ser devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento. Iniciado a fase de cumprimento de 
sentença, e estando o executado em lugar ignorado, foi deferida sua intimação por edital, para que 
em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento de débito, sob pena de incidência de 
multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado 
de penhora e avaliação, podendo ainda oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de São Paulo, aos 27 de outubro de 2016.                                                                            24 e 25/11

Edital de Citação  Prazo de 30 Dias. Processo Nº 0012181-70.2012.8.26.0565. O MM. Juiz de Direito 
da 3ª VC, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de SP, Dr. Sérgio Noboru Sakagawa, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a THIAGO SANZ MIRANDA, RG 46.032.803-7, CPF 231.002.408-20, que lhe foi 
proposta uma ação Monitória por parte de União Social Camiliana, para cobrança de R$ 3.415,77 
(valor de julho de 2012), referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as 
partes e que não foi cumprido. 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 úteis, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, Efetue O Pagamento da quantia especificada, 
devidamente atualizada, e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% 
do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, de modo que ficará isento do 
pagamento de custas processuais se efetuar o pagamento no prazo. Caso não efetue o pagamento 
no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Caetano do Sul, aos 30 de agosto 
de 2016.                                                                                                                                         25/11

BRASCOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TEXTURAS LTDA - EPP, torna público que
recebeu da CETESB a Licença de Operação n° 15008139, válida até 30/08/2020
para fabricação de argamassa preparada para construção, sito à Rua Américo Luiz
Sperandio, 170, Terra Preta, Mairiporã/SP.

BG - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA - EPP, torna público
que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação Nº 32008574, válida até
19/11/2019 para fabricação de artefatos de borracha para uso pelas indústrias, sito à Rua
Manoel Alves Garcia, 130, bloco 02, Vila Marcia, Jandira/SP.

VALIMOLDES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOLDES LTDA- ME, torna público que
recebeu da CETESB a Licença de Operação nº 29007495, válida até 07/11/2020 para
fabricação de moldes, modelos, matrizes e estampos de metal para fins industriais, sito
à Rua do Impressionismo, 183/187, Brasilândia, São Paulo/SP.

OXILÉO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME - Torna público que requereu
à SEMA a Licença de Operação para serviços de usinagem, tornearia e solda à Av. Atalaia
do Norte, 489, Jd. Cumbica, Guarulhos através do processo administrativo nº 62874/2016.

Importadora Brastokio Ltda. torna público que recebeu da CETESB a Renovação
da Licença de Operação nº 45007218, válida até 24/11/2018, para fabricação de
produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente, à R. dos Alpes,
440/450/464, Cambuci, São Paulo.

STECK INDÚSTRIA ELÉTRICA LTDA, torna público que recebeu da CETESB a
Licença Prévia e de Instalação N° 30001780 para Material elétrico para instalações
em circuito de consumo, fabricação, sito à Rua Agrimensor Sugaya, 288, Colonia
(Zona Leste), São Paulo/SP.


