
Hoje eu quero falar sobre o 

perdão. Não aquele perdão 

que a gente faz pelo outro, 

o perdão que nos liberta de 

algo, de uma relação que 

pode não estar nos fazendo 

bem

Mas eu quero falar do perdão 
por você, que pode estar 
tendo difi culdade em fazer 

ou que ainda não foi completamen-
te aceito. Essa semana eu atendi 
uma pessoa muito especial e ela 
trazia uma memória da época que 
ela era jovem, com 17, 18 anos. 
Sabe, quando estamos nessa fase 
da vida tomamos várias decisões 
baseadas naquilo que acreditamos 
ser o melhor. Assim como ela tomou 
e você já deve ter tomado. 

Mas ela atualmente está com 
mais de 50 anos e continuava 
carregando a dor das decisões 
tomadas por aquela jovem que 
ainda morava dentro dela. É esse 
perdão que estou falando. O per-
dão dessas partes nossas, dessas 
memórias antigas que nós carre-
gamos para dentro de nós e sem 
perceber continuamos carregando 
como se fosse um peso durante 
nossa vida adulta.

Você se lembra de alguma de-

cisão que você tomou, que talvez 
você se arrependa? Arrependimen-
to é uma coisa muito diferente de 
não se perdoar. Arrependimento ou 
remorso é muito diferente. Porque 
o perdão tem a ver com liberação. 
Então quando essa minha cliente 
pode dizer para a jovem dentro 
dela - eu perdoo você, eu vejo, eu sei 
que você tomou a melhor decisão, 
com tudo aquilo que você sabia, 
sendo uma jovem de 17 anos - , isso 
acalma algo dentro dela. 

Experimenta fazer isso com 
você, eu faço isso comigo o tempo 
todo.  Você fez o melhor que sabia, 
eu fi z o melhor que podia com aque-
la idade que tinha. Então o meu 
convite é que você analise em você 
o que ainda falta ser perdoado. Que 
parte de você ainda está aguardan-
do ser vista, reconhecida e parar de 
se dar bronca. Lembre-se, a gente 
faz o melhor que sabe com aquela 
informação que tem. 

Talvez esteja na hora de você 
realmente se perdoar e carregar 
uma história mais leve para criar 
um futuro diferente. Eu espero 
que você possa fazer isso por 
você hoje!

(*) - É terapeuta, coach e autora 
do livro ‘O Reencontro’. (www.

nathaliefavaron.com.br).

Pratique o autoperdão e tenha 
uma vida mais leve

Nathalie Favaron (*)
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BRC Securitizadora S.A.
CNPJ/MF Nº 08.653.753/0001-08 - NIRE 35300338294

Edital de Convocação -AGE de Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 10ª Série da 1ª Emissão
Ficam convocados os senhores Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 10ª Série da 1ª Emissão da BRC 
Securitizadora S.A. (“Emissora”), em atenção à Cláusula Dez do Termo de Securitização de Créditos da 10ª Série da 1ª Emissão 
de Certificados de Recebíveis Imobiliários da BRC Securitizadora S.A. firmado em 22/04/09 e aditado na mesma data (“Termo 
de Securitização”), a se reunirem em Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“AGT”), a ser realizada, em primeira convocação, 
em 20/12/16, às 11 hs, na sede da Emissora, na Rua Hungria, nº 620, 4º andar, em SP/SP, a fim de deliberar sobre a ordem do 
dia abaixo: 1. Deliberar sobre a cessão dos direitos e obrigações do Contrato de Agente de Pagamento pelo Deutsche Bank 
S.A., CNPJ/MF nº 62.331.228/0001-11 para TMF Brasil Administração e Gestão de Ativos Ltda., CNPJ/MF nº 23.103.490/0001-
57, nos termos do Contrato de Agente de Pagamento. Os titulares dos CRI deverão encaminhar, até as 12:00 horas do dia 
19/12/16 à Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de Agente Fiduciário dos CRI, por 
meio do endereço eletrônico ger1.agente@oliveiratrust.com.br, cópia dos documentos comprobatórios de sua representação 
e suas respectivas quantidades de CRI. No dia da realização da AGT, os representantes dos titulares dos CRI deverão se 
apresentar com 30 minutos de antecedência, munidos de documento de identidade e dos documentos originais previamente 
encaminhados por correio eletrônico. Os termos em maiúsculas que não sejam definidos no presente Edital têm o significado 
que lhes é atribuído no Termo de Securitização. Carlos Eduardo Poli Sisti - BRC Securitizadora S.A. (26, 29 e 30/11/2016) 

BRC Securitizadora S.A.
CNPJ/MF Nº 08.653.753/0001-08 - NIRE 35300338294

Edital de Convocação - AGE de Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 7ª Série da 1ª Emissão
Ficam convocados os senhores Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 7ª Série da 1ª Emissão da BRC 
Securitizadora S.A. (“Emissora”), em atenção à Cláusula 10 do Termo de Securitização de Créditos da 7ª Série da 1ª Emissão 
de Certificados de Recebíveis Imobiliários da BRC Securitizadora S.A. firmado em 18/11/08 e aditado na mesma data (“Termo 
de Securitização”), a se reunirem em Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“AGT”), a ser realizada, em primeira convocação, 
em 20/12/2016, às 9 horas, na sede da Emissora, na Rua Hungria, nº 620, 4º andar, em SP/SP, a fim de deliberar sobre a ordem 
do dia abaixo: 1. Deliberar sobre a cessão dos direitos e obrigações do Contrato de Agente de Pagamento pelo Deutsche Bank 
S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 62.331.228/0001-11 para a TMF Brasil Administração e Gestão de Ativos Ltda., CNPJ/MF nº 
23.103.490/0001-57, nos termos do Contrato de Agente de Pagamento. Os titulares dos CRI deverão encaminhar, até as 12 hs 
do dia 19/12/16 à Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de Agente Fiduciário dos CRI, 
por meio do endereço eletrônico ger1.agente@oliveiratrust.com.br, cópia dos documentos comprobatórios de sua representa-
ção e suas respectivas quantidades de CRI. No dia da realização da AGT, os representantes dos titulares dos CRI deverão se 
apresentar com 30 minutos de antecedência, munidos de documento de identidade e dos documentos originais previamente 
encaminhados por correio eletrônico. Os termos em maiúsculas que não sejam definidos no presente Edital têm o significado 
que lhes é atribuído no Termo de Securitização. Carlos Eduardo Poli Sisti - BRC Securitizadora S.A. (26, 29 e 30/11/2016) 

1ª VC – Reg. Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018578-
06.2014.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a VIVIANE DOS 
SANTOS PEIXINHO, CPF 320.835.258,17, que AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe 
ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$13.715,11 (Jun/2014), acrescidos de 
juros e correção monetária, oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado 
entre as partes e não pago. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por 
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, 
e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, que a tornará isenta das custas, ou 
embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo advertida de 
que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 04 de novembro de 2016. 

4ª VC – Reg. Jabaquara. INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0182061-10.2006. 
8.26.0100. O Dr. Marco Antonio Botto Muscari, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível - Foro Regional 
III Jabaquara, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a coexecutada Pamela Christina 
Sansevero, CPF. 341.334.638-54 que nos autos da ação Monitória (em fase de execução) movida 
por ABETEC Associação Brasileira de Educação e Tecnologia, também contra Wagner Luis 
Sansevero, procedeu-se a penhora online do valor de R$ 4.680,00 (fls. 348/350) através do sistema 
BACEN-JUD, para pagamento do débito de R$10.702,50 (Maio/2006). Estando a coexecutada em 
lugar ignorado, expede-se o presente edital para que fique intimada da penhora e para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente impugnação (Art.525 do CPC/2015). Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 11 de novembro de 2016. 

Adil Negócios e Participações S.A.
CNPJ/MF Nº 38.763.801/0001-81

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Adil Negócios e Participações S.A., para a
Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se em sua sede social na Rua Padre João Manoel, 235 -
Conjunto 61 - 6º Andar - São Paulo/SP, às 10:00 horas do dia 07 de Dezembro de 2016, para tratar da
seguinte Ordem do Dia: 1) Liquidação e Dissolução da Sociedade; 2) Outros assuntos de interesse social.
São Paulo, 28 de Novembro de 2016. Dirlene Cardoso Lima - Liquidante.                             (29-30/11 e 01/12)

COMUNICADO
A empresa Itatec Consultoria S/S Ltda., inscrita no CNPJ nº 06.053.368/0001-02, comunica o 
extravio do Livro de Diário nº 06/2008, registrado em 22/09/2009 pelo 1º RTD.PJ.

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª EmissãoEdital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, 
da Santo Antônio Energia S.A (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser
realizada, em segunda convocação, no dia 13 de dezembro de 2016, às 10:00 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações 
Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: (i) aprovar a desnecessidade de majoração do saldo existente na Conta Reserva do Serviço da Dívida 1 e na Conta Reserva do Serviço da 
Dívida 2, em 3 (três) vezes o valor da última prestação vencida do serviço da dívida decorrente dos Contratos de Financiamento Originais, do
Instrumento de Financiamento Banco da Amazônia e dos Contratos de Financiamento Suplementares, conforme previsto nos itens 45, “b”, e 46, 
“b” do Contrato de Cessão Fiduciária, caso a Companhia possua ICSD inferior a 1,2 (um inteiro e dois décimos) nos exercícios de 2017 e 2018;  
(ii) aprovar a redução do volume de energia do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica celebrado com a Odebrecht Comercializadora de 
Energia (“CCVEE OCE”) para o ano de 2016, bem como a substituição do CCVEE OCE, a partir de janeiro de 2017, por 02 (dois) CCVEE’s de 35 
MW médios cada celebrados com a CEMIG Geração e Transmissão S.A. e a Braskem S.A.; e (iii) aprovar a celebração, pela Pentágono S.A. 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária, já anteriormente aditado, a fim de 
prever o disposto nos itens (i) e (ii) acima. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos 
trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome 
de cada debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste 
caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração na sede social da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777,  
6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo,  
29 de novembro de 2016. Eduardo de Melo Pinto - Diretor-Presidente.

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A 
(“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em segunda convocação, 
no dia 13 de dezembro de 2016, às 14:00 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, 
Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar a desnecessidade 
de majoração do saldo existente na Conta Reserva do Serviço da Dívida 1 e na Conta Reserva do Serviço da Dívida 2, em 3 (três) vezes o valor 
da última prestação vencida do serviço da dívida decorrente dos Contratos de Financiamento Originais, do Instrumento de Financiamento Banco 
da Amazônia e dos Contratos de Financiamento Suplementares, conforme previsto nos itens 45, “b”, e 46, “b” do Contrato de Cessão Fiduciária, 
caso a Companhia possua ICSD inferior a 1,2 (um inteiro e dois décimos) nos exercícios de 2017 e 2018; (ii) aprovar a substituição, a partir de 
janeiro de 2017, do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica celebrado com a Odebrecht Comercializadora de Energia (“CCVEE OCE”), 
por 02 (dois) CCVEE’s de 35 MW médios cada celebrados com a CEMIG Geração e Transmissão S.A. e a Braskem S.A.; e (iii) aprovar a
celebração, pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária, 
já anteriormente aditado, a fim de prever o disposto nos itens (i) e (ii) acima. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer 
momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta 
das Debêntures aberta em nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do
competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede 
social da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado 
de São Paulo, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento. 
São Paulo, 29 de novembro de 2016. Eduardo de Melo Pinto - Diretor-Presidente.

Europeças Participações S.A.
[Em Organização] - Ata da Assembleia Geral de Constituição Realizada em 4 de Fevereiro de 2015

Aos 4/2/15, 10 hs, na sede. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Clovis Benoni Meurer, Secretário: João Marcelo França e Leite Eboli. Deliberações: I) Foi manifestada a intenção dos presentes em constituir 
uma S.A. de capital fechado, que se regerá pelo projeto de Estatuto Social, o qual será arquivado na sede da companhia II) Verificada a subscrição integral, conforme Boletim de Subscrição, a totalidade do capital 
social proposto para a companhia é de R$ 1.000,00 dividido em 1.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. III) O capital social é neste ato totalmente subscrito e parcialmente integralizado em moeda 
corrente nacional. Todas as contribuições dos subscritores serão integralmente destinadas ao capital social. O recibo correspondente ao depósito de 20% do capital social na forma da Lei. IV) Aprovado pelos 
subscritores em sua integralidade o projeto de Estatuto Social, declara o Sr. Presidente estar devidamente constituída a companhia Europeças Participações S.A., doravante denominada “Companhia”.(V) Os 
acionistas decidiram por eleger neste ato os Diretores, quais sejam: (i) como Diretor Presidente, João Marcelo França Elete Eboli, CRE/RS nº 6522, RG nº 096652250 - SPC-RJ, CPF/MF nº 01188687727, (ii) como 
Diretor sem designação específica, o Sr. Clovis Benoni Meurer, CRE/RS nº 1934, RG/SSP-RS nº 1013827512, CPF nº 107.664.720-00, cujos mandatos serão exercidos pelo prazo de 2 anos, sendo permitida 
reeleição. Os acionistas aprovam a remuneração anual global dos administradores no valor de até R$ 1.000,00. Nada mais. Assinaturas: Presidente: Clovis Benoni Meurer; Secretário: João Marcelo França e Leite 
Eboli; Acionistas: (I) CRP Empreendedor - Fundo de Investimento em Participações, neste ato representado por Clovis Benoni Meurer, e João Marcelo França e Leite Eboli, e (II) João Marcelo França e Leite Eboli. 
SP, 4/2/15. Clovis Benoni Meurer - Presidente; João Marcelo França e Leite Eboli - Secretário. Visto do Advogado: Ana Paula G. K. Ferreira OAB/SP - 288.130. Estatuto Social - Capítulo I - Denominação, Sede, 
Objeto Social e Duração - Artigo 1º - A “Europeças Participações S.A.” (“Companhia”) é uma S.A. de capital fechado, regendo-se por este Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial pela 
Lei nº 6.404/76. Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na cidade de SP/SP,  Rua Fidêncio Ramos,195, 14º, conjunto 141, sala 2 - parte - Vila Olímpia, SP/SP, CEP 04551-010. § Único: A Companhia, por deli-
beração dos acionistas, poderá abrir, manter e extinguir filiais, sucursais, escritórios em qualquer parte do território nacional e no exterior, observadas as formalidades legais. Artigo 3º - O objeto social compreende 
a participação como quotista, acionista ou sócia de sociedades, empresárias, personificadas ou não, em quaisquer ramos de negócios, no Brasil ou no exterior. Artigo 4º - A Companhia terá duração por tempo 
indeterminado, podendo ser dissolvida em virtude de determinação da Assembleia ou nas hipóteses previstas na Lei nº 6.404/76. Capítulo II - Capital Social - Artigo 5º - O capital social é de R$ 1.000,00 divididos 
em 1.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, devidamente subscritas e parcialmente integralizadas em moeda corrente nacional. §1º: As ações são indivisíveis perante a Companhia, que não 
reconhecerá mais que um proprietário para cada unidade. §2º: Cada ação dará a seu titular direito a um voto nas deliberações das Assembleias. §3º: A propriedade das ações será comprovada pela devida inscri-
ção do nome do titular no Livro de Registro de Ações Nominativas. §4º: Na ocasião de aumento do capital social, os acionistas terão direito de preferência para subscreverem as novas ações, na proporção das 
suas respectivas participações no capital social, observadas as disposições da Lei nº 6.404/76. §5º: Ressalvada qualquer disposição em contrário em acordo de acionistas arquivado na sede, a Companhia poderá, 
mediante deliberação da Assembleia, negociar com suas próprias ações, nas hipóteses expressamente previstas na Lei nº 6.404/76. A negociação com suas próprias ações para fins de aquisição, alienação, 
manutenção em tesouraria ou cancelamento será permitida desde que até o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a reserva legal, e sem diminuição do capital social. §6º: As ações da Companhia não 
poderão ser caucionadas, empenhadas, oneradas, penhoradas, gravadas ou dadas em usufruto, total ou parcialmente, a qualquer título, exceto mediante autorização da totalidade dos acionistas. As ações da 
Companhia não são passiveis de garantir qualquer obrigação pessoal dos acionistas. §7º: A Companhia não poderá emitir partes beneficiárias. Capitulo III -Acordos de Acionistas - Artigo 6º - Os acordos de 
acionistas, devidamente registrados na sede, que disciplinem a compra e venda de ações, o direito de preferência na sua compra ou o exercício do direito de voto e do poder de controle, entre outros, serão sempre 
observados pela Companhia, nos termos do artigo 118 da Lei nª 6.404/76. § Único: Os administradores zelarão pela observância desses acordos e o presidente da Assembleia, e do Conselho de Administração, 
quando eleito, não poderão computar voto proferido pelos acionistas em contrariedade com os termos de tais acordos. Capítulo IV -Assembleia - Artigo 7º - A Assembleia é o órgão máximo deliberativo da 
Companhia e tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. A Assembleia reunir-se-á, ordinariamente, 
dentro dos 4 primeiros meses seguintes ao término de cada exercício social, para deliberar sobre as matérias constantes do artigo 132 da Lei nº 6.404/76 e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais 
o exigirem, mediante convocação enviada aos acionistas pelo Diretor Presidente ou com 10  dias de antecedência à data da Assembleia. Artigo 8º - A Assembleia será instalada pelo Diretor Presidente, ou, se 
ausente, por qualquer outro Diretor, que procederá à eleição da mesa, composta de um presidente e um secretário, escolhidos dentre os presentes, acionistas ou não. §1º: Dos trabalhos e deliberações da 
Assembleia será lavrada ata em livro próprio, assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes, que representem, no mínimo, a maioria necessária para as deliberações tomadas. §2º: A ata poderá 
ser lavrada na forma de sumário dos fatos, incluindo dissidências e protestos. Artigo 9° - Além das atribuições previstas em lei, compete privativamente à Assembleia: (i) Reformar o Estatuto Social. (ii) Autorizar a 
emissão de debêntures conversíveis ou não em ações ou vendê-las, se em tesouraria, bem como autorizar a venda de debêntures conversíveis em ações de sua titularidade de emissão de empresas controladas. 
(iii) Deliberar acerca da alteração do objeto social e das atividades da Companhia. (iv) Deliberar sobre proposta de distribuição de dividendos ou de pagamento de juros sobre o capital. (v) Deliberar sobre transfor-
mação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas. (vi) Deliberar sobre o aumento do capital social. (vii) Deliberar sobre a emissão 
de quaisquer valores mobiliários no pais ou no exterior. Artigo 10 - Ressalvados os casos previstos na Lei nº 6.404/76, neste Estatuto, ou em acordo de acionistas, devidamente arquivado na sede, as decisões 
deverão ser aprovadas mediante o voto favorável de, no mínimo, 51% do capital social votante e presente da Companhia. § Único: Os acionistas poderão fazer-se representar na Assembleia, por procurador 
constituído há menos de 1 de ano, nos termos da Lei nº 6.404/76. O referido instrumento de mandato deverá ser arquivado na sede. Artigo 11 - A Companhia não deverá tomar nenhuma ação que, nos termos 
deste Estatuto ou de acordo de acionistas arquivado na sede social, esteja condicionada à aprovação dos acionistas, sem antes obter a mencionada aprovação. § Único: O exercício do direito de voto em qualquer 
Assembleia em violação ao disposto neste artigo deverá ser nulo e inválido com relação à Companhia, os acionistas e quaisquer terceiros. Capitulo V - Administração da Companhia - Artigo 12 - A administração 
da Companhia incumbe à Diretoria a qual será composta por, no mínimo, 2 e, no máximo, 3 Diretores, pessoas físicas, acionistas ou não, residentes no pais, com mandato de 2 anos, admitida a reeleição, sendo 
um Diretor Presidente, e os demais sem designação especifica, respeitadas as regras do acordo de acionista arquivado na sede. Artigo 13 - Compete à Diretoria: (i) Deliberar sobre a criação, instalação e fechamento 
de filiais, agências e escritórios. (ii) Implementar os planos e programas aprovados pela Assembleia. (iii) Submeter à Assembleia qualquer proposta de alteração do Estatuto. (iv) Fixar a orientação de voto do 
representante da Companhia nas Assembleias ou especiais das sociedades em que a Companhia participe no capital social, bem como aprovar previamente qualquer alteração contratual das sociedades de que 
a Companhia seja sócia. (v) Aprovar e submeter à Assembleia, as demonstrações financeiras e o Relatório da Administração da Companhia, neles incluídas as demonstrações consolidadas. (vi) Deliberar sobre 
outros assuntos julgados como de competência coletiva da Diretoria, ou as ela atribuídos pela Assembleia. Artigo 14 - A Diretoria reunir-se-á por convocação de qualquer dos Diretores, sempre que necessário for, 
a qual deverá ser feita com antecedência mínima de 5 dias. As cópias das atas de reunião da Diretoria deverão ser submetidas à Assembleia. Par,grafo Único: As reuniões da Diretoria somente serão Instaladas 
com a presença de todos os seus membros em exercício, e as deliberações somente serão tomadas por unanimidade e deverão ser registradas em atas e transcritas no livro próprio, o qual será assinado pelos 
Diretores. Em caso de impasse, a Diretoria deverá submeter referida(s) matéria(s) à Assembleia. Artigo 15 - A representação da Companhia e a prática de atos necessários ao seu funcionamento regular compe-
tirão sempre a: (a) Por 2 Diretores, sendo um deles o Diretor Presidente; ou (b) Por 1 Diretor conjuntamente com 1 procurador da Companhia com poderes específicos, devidamente constituído nos termos deste 
Estatuto Social; ou (c) Por 2 procuradores da Companhia com poderes específicos, devidamente constituídos nos termos deste Estatuto Social. § Único: O Diretor Presidente, sempre em conjunto com qualquer 
membro da Diretoria, poderá nomear procuradores para agir em nome da Companhia. Os instrumentos de mandato deverão estabelecer os poderes específicos por meio deles outorgados, e terão validade não 
superior 2 anos, exceto no caso de mandatos judiciais. Artigo 16 - São expressamente vedados, sendo nulos de pleno direito e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer Diretor ou procurador 
que a envolvam em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas aos objetivos sociais. Artigo 17 - Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante a assinatura dos Termos de Posse nos livros 
da Companhia, neles declarando as informações exigidas pela Lei nº 6.404/76. §1º: Terminado o prazo de gestão para o qual foram eleitos, os Diretores continuarão no exercido de seus cargos até designação e 
posse dos respectivos substitutos. §2º: Os Diretores poderão ser destituídos a qualquer tempo de suas funções por deliberação da Assembleia. §3º: É assegurado aos Diretores, a qualquer tempo, livre acesso aos 
livros e documentos da Companhia. Artigo 18 - A remuneração dos membros da Diretoria, incluindo benefícios de qualquer natureza, será definida, anualmente, pela Assembleia considerando suas responsabili-
dades, tempo despendido em suas funções, a competência profissional, sua reputação e seu valor de mercado. Artigo 19 - Em caso de vaga ou impedimento definitivo verificado em qualquer dos cargos da 
Diretoria, os Diretores remanescentes continuarão administrando a Companhia na forma prevista neste Estatuto Social, até a designação e posse do(s) Diretor(es) substituto(s), que ocorrerá por meio de delibera-
ção da Assembleia ou, a ser realizada imediatamente após a ocorrência da vacância ou impedimento definitivo. O Diretor substituto deverá cumprir o restante do mandato do Diretor substituído. Artigo 20 - Compete 
à Assembleia: (i) Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia. (ii) Eleger e destituir os Diretores e fixar-lhes as atribuições, observado o que a respeito dispuser o estatuto. (iii) Fiscalizar a gestão dos dire-
tores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos. (iv) Manifestar-se sobre o relatório da 
administração e as contas da Diretoria. (v) Manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o Estatuto assim o exigir. (vi) Autorizar, se o Estatuto não dispuser em contrário, a alienação de bens do ativo 
não circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros. (vii) Escolher e destituir os auditores independentes, se houver. Capítulo VI- Deveres e Responsabilidades dos 
Administradores - Artigo 21 - Os administradores, no exercício de suas funções como administradores, deverão envidar seus melhores esforços a fim de que a Companhia alcance e desenvolva seu objetivo 
social, assim como para cumprir seus deveres e obrigações perante os acionistas, funcionários e sociedade do local no qual opera a Companhia, cujos direitos e interesses devem ser respeitados. Artigo 22 - O 
prazo de gestão dos administr adores terá início mediante a assinatura do respectivo termo de posse e deverá expirar mediante a investidura de seus sucessores. Artigo 23 - Além de outros deveres e responsa-
bilidades previstos na Lei nº 6.404/76, os administradores devem servir com lealdade a Companhia e manter reserva sobre seus negócios, sendo-lhes vedado: a) Obter vantagem para si ou terceiros, em detrimento 
dos interesses da Companhia; b) Usar, em beneficio próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a Companhia, as oportunidades empresariais de que tenham conhecimento em razão do exercício de seu 
cargo; e) Omitir-se no exercício ou proteção de direitos da Companhia ou, visando à obtenção de vantagens para si ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da Companhia; d) 
Adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que seja necessário à Companhia, ou que esta pretenda adquirir; e) Adotar ou recorrer a práticas contábeis contrárias às regras contábeis brasileiras aplicáveis e 
aos principais fundamentos de contabilidade, as quais possam, de alguma maneira, alterar o resultado financeiro ou contábil da Companhia. §1º: Cumpre aos administradores, guardar sigilo sobre qualquer infor-
mação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo, sendo-lhes vedado utilizar-se dessa informação para obter vantagem, para si ou para outrem. §2º: Os 
administradores devem zelar para que a violação do disposto no §1º não venha a ocorrer por meio de subordinados ou terceiros de sua confiança. Artigo 24 - Cumpre aos administradores absterem-se de manter 
atividades ou participar de negócios concorrentes ou conflitantes com a Companhia, salvo se aprovado pela maioria absoluta dos acionistas em Assembleia. O administrador que pretender engajar-se em atividade 
ou participar de negócio concorrente ou conflitante com a Companhia deverá, antes de qualquer providência, submeter tal atividade ou negócio a prévia aprovação da Assembleia. Outrossim, é vedado aos 
administradores intervirem em qualquer operação social em que tiverem interesse conflitante com o da Companhia, bem como em qualquer deliberação que seja tomada pelos demais administradores, cumprindo-
-lhes cientificar os demais administradores do seu impedimento e fazer consignar em ata de Assembleia a natureza e a extensão desse impedimento. Capitulo VII - Conselho Fiscal - Artigo 25 - A Companhia 
possuirá um Conselho Fiscal não permanente, o qual somente será instalado quando requisitado pelos acionistas, nos termos da Lei nº 6.404/76. §1º: O Conselho Fiscal será composto de, no mínimo, 3 e, no 
máximo, 5 membros efetivos e de igual número de suplentes, que serão eleitos na Assembleia que deliberar a sua instalação, sendo os Conselheiros Fiscais escolhidos entre acionistas ou não, com a observância 
das prescrições legais. §2º: Os membros efetivos do Conselho Fiscal serão investidos nas suas funções mediante a assinatura de termo de posse, registrado no respectivo livro de registro da atas de reuniões do 
Conselho Fiscal. §3º: As funções, a competência, os deveres e as responsabilidades dos membros do Conselho Fiscal deverão obedecer às disposições legais. §4º: Quando no exercício de suas funções, os 
membros efetivos do Conselho Fiscal terão direito a remuneração que for fixada pela Assembleia, observados os limites legais. Capítulo VIII - Exercício Social e Distribuição de Dividendos - Artigo 26 - O 
exercício social coincidirá com o ano civil, iniciando-se em 1° de janeiro e terminando em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 27 - Ao final de cada exercício social, a Diretoria elaborará, com base na escrituração 
mercantil da Companhia, as demonstrações financeiras previstas na Lei nº 6.404/76. § Único: A Diretoria poderá elaborar demonstrações financeiras semestrais, bimestrais, mensais ou relativas a períodos 
menores, conforme as disposições legais aplicáveis e o disposto no presente Estatuto Social. Artigo 28 - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, se 
houver, e a provisão para o imposto de renda. Será obrigatória a absorção das perdas do exercício social pelos lucros acumulados, pela reserva de lucros e pela reserva legal, nesta ordem. Artigo 29 - Do lucro 
líquido apurado no exercício social será deduzida a parcela de 5% para a constituição da reserva legal, que não excederá a 20% do capita l social. Artigo 30 - Os acionistas têm direito de receber como dividendo 
obrigatório, em cada exercício, 1 % do lucro liquido. §1º: Os dividendos serão pagos aos acionistas no prazo máximo de 60 dias, a partir da data na qual sua distribuição for autorizada, exceto caso disposto de outra 
forma pelos acionistas em Assembleia. §2º: Os dividendos atribuídos aos acionistas, que não sejam reclamados dentro de 3 anos contados da publicação do ato que autorizou sua distribuição, prescreverão em 
favor da Companhia. Artigo 31 - A Companhia poderá, a qualquer tempo, levantar balancetes em cumprimento a requisitos legais ou para atender a interesses societários, inclusive para a distribuição de dividendos 
intermediários ou antecipados, que, caso distribuídos, poderão ser imputados ao dividendo obrigatório. Artigo 32 - Observadas as disposições legais pertinentes, a Companhia poderá pagar a seus acionistas, por 
deliberação da Assembleia, juros sobre o capital próprio, os quais poderão ser imputados ao dividendo obrigatório. Capitulo IX-Dissolução e Liquidação da Companhia - Artigo 33 - A Companhia entrará em 
dissolução e liquidação nos casos e pelo modo previsto na Lei nº 6.404/76 ou de acordo com o que determinar a Assembleia. §1º: Sendo a dissolução e liquidação fixada em Assembleia, esta deverá eleger e 
nomear o liquidante, assim como as disposições legais aplicáveis a serem observadas. §2º: Caso ainda não esteja instalado o Conselho Fiscal, a Assembleia o elegerá e fixar-lhe-á a remuneração durante o periodo 
de liquidação. Capitulo X - Disposições Gerais - Artigo 34 - Os casos omissos no presente Estatuto Social serão regidos pelas disposições da Lei nº 6.404/76 e legislação vigente aplicável. Artigo 35 - A Compa-
nhia manterá em sua sede cópias dos contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia, 
e disponibilizará tais cópias aos acionistas que as requererem. Artigo 36 - As divergências entre os acionistas e a Companhia, decorrentes do presente Estatuto Social, inclusive quanto à sua interpretação ou 
execução, serão resolvidas por arbitragem, perante e de acordo com as regras do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, por 3 árbitros, que serão nomeados em conformidade 
com as regras da referida câmara de arbitragem em vigor no momento da arbitragem. A arbitragem terá lugar na cidade de SP/SP, e será conduzida no idioma português, sendo aplicável a legislação brasileira, 
sem renúncia a qualquer preceito. Para fins de indicação de árbitro, se mais de uma parte ocupar o polo passivo do processo arbitral, serão elas consideradas uma única parte, devendo indicar de comum acordo 
um único árbitro e, se mais de uma parte ocupar o polo ativo do processo arbitral, serão elas consideradas uma única parte, devendo indicar de comum acordo um único árbitro. Jucesp/NIRE nº 3530047608-5 em 
27/02/2015. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      19.743
Disponibilidades     10.477
Aplicações Interf. Liquidez        2.446

Aplicações no mercado aberto     2.446
TVM e Instrum. Financ. Derivativos        1.406

Carteira Própria    1.406
Relações Interfinanceiras               -

Créditos Vinculados - Dep. no BC    -
Outros Créditos        5.381

Carteira de Câmbio     4.237
Rendas a Receber    118
Negociação e Intermed. de Valores   246
Diversos   794
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (14)

Outros Valores e Bens             33
Despesas Antecipadas     33

PERMANENTE           759
Imobilizado de Uso           416

Outras Imobilizações de Uso    1.031
(Depreciações Acumuladas)     (615)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível            343
Outros Ativos Intangíveis    429
(Amortização Acumulada)   (86)

TOTAL DO ATIVO     20.502

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      14.886
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações      14.886

Carteira de Câmbio    7.878
Sociais e Estatutárias    2
Fiscais e Previdenciárias     1.497
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas     5.509

PATRIMÔNIO LIQUIDO        5.616
Capital :        4.098

De Domiciliados no País      4.098
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      301
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    649
Lucros ou Prejuízos Acumulados    496
(-) Ações em Tesouraria -
Contas de Resultado             72

Receitas Operacionais   12.936
(Despesas Operacionais)     (12.849)
Receitas não Operacionais  -
(Despesas não Operacionais)  -
(Imposto de Renda) (5)
(Contribuição Social)  (10)

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido      20.502

BALANCETE PATRIMONIAL Em 31 de Outubro de 2016

LUIZ CARLOS MACHADO  -  Diretor
REINALDO DANTAS  -  Contador CRC - 1SP 110330/O-6

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87

AUTO POSTO OURO 22 LTDA, torna público que recebeu da CETESB a Renovação
da Licença de Operação nº 33006608, válida até 29/11/2021, para Comércio
Varejista de Combustíveis e Lubrificantes para veículos, sito à Rua Dr. Jesuíno
Maciel, 789, Campo Belo, São Paulo/SP.

Lubraquim Ind. e Com. de Lubrificantes Ltda, torna público que requereu a CETESB a
Renovação da Licença de Operação, p/ fabricação de aditivos de uso industrial, sito à
Rua Oswaldo Monteiro, 400, Vl. Industrial, Ribeirão Pires, SP

SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PEDRODAVI LTDA, torna público que requereu na CETESB a
Licença de Operação para Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos
Automotores, sito à Rua Paulo Andrighetti, 1484/1688, Pari, São Paulo/SP.

IPOJUCATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, torna público que requereu na CETESB
a Licença Prévia para Posto de Abastecimento de Veículos, sito à Rua Três Andradas,
723, JD. Piratininga, Osasco/SP.

CWA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP.
torna público que solicitou junto à CETESB a Renovação de Licença de Operação para
Fabricação de Conexões de Borracha, sito à Rua Capitão Militão, nº 226. Vila Santa
Clara. São Paulo/SP.
LEDS COMBUSTÍVEIS LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença de
Operação nº 21007307, válida até 25/11/2.021, para Posto de Gasolina, sito à Rua
Nossa Senhora Carmo, nº 53. Santa Terezinha. Piracicaba/SP.
VICAR SHOP AUTO POSTO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença
Prévia e de Instalação nº 45000969 e requereu a Licença de Operação para Posto de
Abastecimento de Veículos, sito à Rua Monteiro de Melo, nº 497. Lapa. São Paulo/SP.
COR A COR SILK SCREEN LTDA ME. torna público que solicitou junto à CETESB a
Renovação de Licença de Operação para Serviço de Serigrafia em Peças do Vestuário
(Camisetas, etc), sito à Rua Manuel Justiniano Quintão, nº 741. Vila Palmeiras. São
Paulo/SP.
AUTO POSTO TERM. INTERMODAL DE CARGAS CAMPINAS LTDA. torna público que
recebeu da CETESB a Licença de Operação nº 5008372, válida até 29/11/2.021, para
Posto de Combustível, sito à Rua Antônio Boscato, nº 325. Terminal Intermodal. Campi-
nas/SP.
ANIXTER DO BRASIL LTDA. torna público que requereu na CETESB a Licença Prévia
e Licença de Instalação para Fabricação de Peças, Acessórios e Materiais Eletrônicos
Básicos, n.e., sito à Estrada Joaquim Bueno Neto, nº 9.835. Unidade L. Rio Baixo.
Itupeva/SP.

São Domingos Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 26.030.282/0001-63

Ata da Assembleia Geral de Constituição Realizada em 05/07/2016
Data/Hora/Local: 05/07/2016, às 10 horas, São Paulo/SP. Presenças: Os subscritores da totalidade do capital social da
Companhia, a saber: (i) São Domingos - Fundo de Investimento Imobiliário - FII, constituído e registrado na (“CVM”),
CNPJ/MF 16.543.270/0001-89, representado por sua administradora Foco Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda., CNPJ/MF 00.329.598/0001-67, devidamente autorizada pelo Ato Declaratório CVM nº 8.575, de 06/12/2005,
representada por Antonio Carlos Paro, RG 13.147.372-4-SSP-SP, CPF/MF 010.887.728-03, Ascendino Madureira Garcia,
RG 05568199-3-IFP-RJ, CPF 824.655.687-8; (ii) Eduardo Lopes dos Santos, RG 11.926.911 SSP/SP, CPF/MF 030.514.708-
05. Mesa: Presidente-Eduardo Lopes dos Santos, Secretário-Ascedino Madureira Garcia. Ordem do Dia, e Deliberações
Aprovadas por Unanimidade: (a) Constituição da S.A., a ser denominada São Domingos Empreendimentos Imobiliários
S.A., cuja sede social será localizada em São Paulo/SP, Rua Vieira de Morais, 420, 8º andar, conjunto 86, Campo Belo, CEP
04617-000, destinada a realizar o objetivo social consistente em: (i) desenvolvimento de projetos imobiliários residenciais,
comerciais e industriais, podendo, para tanto: adquirir, alienar, incorporar, alugar, construir e administrar bens imóveis em todo
o território nacional; e (ii) a participação em outras sociedades, empresárias ou não empresárias, na qualidade de sócia,
quotista ou acionista, que tenham como objeto atividades exclusivamente relacionadas ao mercado imobiliário. O capital social
será de R$1.000,00, representado por 1.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. (b) Estatuto Social da
Companhia, que, devidamente assinado e rubricado por todos os acionistas, passa a integrar a presente ata como Anexo
I e será mantido na sede da Companhia e arquivado no Registro de Comércio. (d) Boletim de Subscrição e a forma de
integralização do capital social, conforme segue: o capital social da São Domingos Empreendimentos Imobiliários S.A.,
de R$1.000,00, representado por 1.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, é integralmente subscrito pelos
acionistas na forma do Boletim de Subscrição que, devidamente assinado por todos os acionistas, passa a integrar a presente
ata como Anexo II. Atendendo ao disposto no artigo 80 da Lei 6.404/76, os acionistas subscritores do capital social
procederam, neste ato, à integralização, em moeda corrente nacional, de 10% do capital social subscrito, conforme demonstra
o comprovante de depósito bancário que fica fazendo parte integrante desta ata como Anexo III. O restante do capital
subscrito deverá ser integralizado, em moeda corrente nacional, em até 12 meses, contados a partir da presente data.
(e) a eleição dos membros da Diretoria, nos termos do Artigo 13 do Estatuto Social, a saber: (i) Eduardo Lopes dos
Santos; e (ii) José Castiel Bas Filho, RG 1016897959 SSP/RS, CPF/MF 675.774.660-34. Os Diretores ora eleitos terão
o prazo de mandato de 3 anos, sendo permitida a reeleição, e seu mandato será automaticamente prorrogado até a
AGO que eleger os novos diretores, nos termos do Artigo 13 do Estatuto Social. Os Diretores ora eleitos, presentes a essa
assembleia, aceitaram os cargos para os quais foram nomeados, afirmando expressamente, sob as penas da lei, que
não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, e tomaram posse em seus respectivos
cargos, nos termos da legislação aplicável, mediante assinatura do Termo de Posse, lavrado em livro próprio. A remuneração
dos Diretores será definida oportunamente. A Administração da Companhia ficará encarregada de tomar todas as
providências necessárias para a efetiva constituição da Companhia, incluindo, mas não se limitando ao registro da
presente ata e do Estatuto Social perante o competente Registro de Comércio e demais autarquias. Encerramento: A
Ata foi lida aprovada e assinada por todos. Acionistas Presentes: São Domingos - Fundo de Investimento Imobiliário
- FII, representado por Foco Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Eduardo Lopes dos Santos. Eduardo
Lopes dos Santos-Presidente; Ascendino Madureira Garcia-Secretário. Visto do Advogado: Gustavo Bateman Pela-
OAB/SP nº 207.054. JUCESP/NIRE nº 3530049467-9 em 25/08/2016. Flavia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

1ª VC - São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1021745-82.2015.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Lucilia Alcione Prata, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) Foccos Materiais de Construção e Construtora Ltda, Rua Antonio Bonici, 118, Jardim 
Matarazzo - CEP 03811-060, São Paulo-SP, CNPJ 12.509.433/0001-56, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum por parte de Minitrac Comércio de Máquinas e Implementos 
Ltda., alegando em síntese: Rescisão do contrato, declarando a propriedade da máquina Míni 
Escavadeira Kubota U15-3, série 49414, em nome da autora . 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. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de novembro de 2016. 

Comissão 
aprova 
redução no 
subsídio dos 
parlamentares

A Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) aprovou 
ontem (29) a redução do 
subsídio mensal dos membros 
do Congresso Nacional de R$ 
33.763,00 para R$ 26.723,13. 
O texto acolhido é um subs-
titutivo da senadora Regina 
Sousa (PT-PI) ao projeto da 
senadora Gleisi Hoffmann 
(PT-PR). Apresentado em 
2015, o projeto, na versão 
original, corta o subsídio 
dos parlamentares em 10% 
e mantém o valor congelado 
enquanto vigore qualquer 
impedimento à concessão 
de reajustes aos servidores 
públicos.

A relatora Regina Sousa op-
tou, no entanto, por apresentar 
um substitutivo fi xando o valor 
do subsídio em R$ 26.723,13 
por prazo indeterminado. 
“Quando votamos medidas de 
cortes de gastos para toda a 
sociedade, precisamos ter a 
coragem para sairmos da nossa 
zona de conforto e para não 
fi carmos encastelados nos nos-
sos privilégios”, argumentou a 
relatora.

A aprovação do projeto, 
segundo Regina Sousa, terá 
repercussão em todas as Casas 
Legislativas do país, porque o 
subsídio dos membros do Con-
gresso Nacional é referência 
para a fi xação da remuneração 
dos deputados estaduais e 
distritais e dos vereadores. O 
projeto terá de ser votado pelo 
Plenário do Senado e, para se 
converter em norma, precisa-
rá ser aprovado também pela 
Câmara dos Deputados (Ag.
Senado).

O relatório representa uma avaliação 
anual da efi cácia das nações em 
gerar e reter talentos para as em-

presas que atuam em suas economias. A 
classifi cação é baseada em mais de duas 
décadas de dados relacionados à com-
petitividade, incluindo uma pesquisa em 
profundidade com milhares de executivos 
em 61 países.

“O maior vencedor no Ranking Global de 
Talentos é o Brasil, que subiu 12 posições 
neste ano. Embora esse seja um resultado 
surpreendente, precisamos considerar que 
o sucesso do País ocorreu praticamente de-
vido ao mal desempenho de outras nações”, 
explica o professor Arturo Bris, diretor do 
Centro de Competitividade Mundial do IMD 
e responsável pelo estudo. Com a melhora 
no resultado deste ano, o Brasil fi gura na 
melhor posição entre as economias latino-
americanas avaliadas, sendo seguido pelo 
Chile, classifi cado na 47ª posição no ranking 
geral e pela Colômbia, em 54º lugar. Logo 
após aparecem Argentina (55º), México 
(56º), Peru (59º) e Venezuela (61º).

A pesquisa foca em três categorias prin-
cipais – investimento, atração e prontidão 
e desenvolvimento – que, por sua vez, são 
derivadas de uma gama muito mais ampla 

O Brasil fi gura na melhor posição entre as 

economias latino-americanas avaliadas.

Brasil sobe 12 posições na 
disputa por talentos

O Brasil foi o maior destaque do novo estudo do IMD sobre desenvolvimento, atração e retenção de 
talentos, subindo 12 posições, para o 45º lugar, no Ranking Global de Talentos, que avalia a capacidade 
dos países de atender às necessidades corporativas

melhora semelhante ao subir 11 posições 
no ranking, do 19º para o 8º lugar. Os países 
europeus, aliás, foram o grande destaque, 
ocupando 9 das 10 primeiras posições no 
estudo. Suíça e Dinamarca continuaram 
ocupando confortavelmente a primeira e 
segunda posição, como no ano passado, 
com a Bélgica em terceiro lugar, Suécia 
em quarto e os Países Baixos em quinto. 
Finlândia, Noruega, Áustria, Luxemburgo 
e Hong Kong completam o top 10, com 
Alemanha (11), Islândia (16), Irlanda (18) 
e Reino Unido (20) também fi gurando no 
Top 20.

O professor Arturo Bris comenta: “Talen-
to é um dos pilares da competitividade da 
Europa. É verdade que a região em geral 
continua a enfrentar uma série de proble-
mas, incluindo baixo crescimento econô-
mico. Mas a qualidade de seus sistemas 
de educação e o comprometimento com o 
desenvolvimento de talentos, desde uma 
idade baixa até a aposentadoria, devem 
preservar sua competitividade de longo 
prazo”. Por outro lado, muitas economias 
proeminentes decepcionaram, com os EUA 
fi cando em 14º, como em 2015, o Japão 
em 30º e a China continental caindo para 
o 43º lugar (IMD).

de fatores, tais como educação, aprendiza-
gem, treinamento de funcionários, fuga de 
capital humano, custo de vida, motivação 
dos colaboradores, qualidade de vida, com-
petências linguísticas, remuneração, taxas 
e impostos. “O Brasil teve um resultado 
pobre em temos de investimentos públicos 
em educação. Estava em 45º no ranking, 
entre 60 países, e subiu para a posição 39, 
o que signifi ca que as políticas públicas 
estão melhorando, mas ainda há muito a 
ser feito”, afi rma Bris. 

Além do Brasil, apenas a Áustria registrou 

C
ar

lo
s 

Jr
/F

ol
ha

pr
es

s


