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“O sol pode apagar, 
o mar perder a voz, 
mas nunca morre 
um sonho bom 
dentro de nós”.
Mário Lago (1911/2002)
Compositor e ator brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -0,01% Pontos: 
58.389,04 Máxima de +1,57% : 
59.312 pontos Mínima de -0,05% 
: 58.365 pontos Volume: 7,08 
bilhões Variação em 2016: 34,7% 
Variação no mês: -5,68% Dow 
Jones: -0,02% (18h33) Pontos: 
19.848,37 Nasdaq: -0,34% 
(18h33) Pontos: 5.438,23 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3884 Venda: R$ 3,3894 
Variação: +0,57% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,47 Venda: R$ 3,57 
Variação: +0,66% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3706 Venda: R$ 
3,3712 Variação: -0,35% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,3530 
Venda: R$ 3,5400 Variação: 
+0,57% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,46% ao 
ano. - Capital de giro, 16,01% ao ano. 
- Hot money, 1,55% ao mês. - CDI, 
13,63% ao ano. - Over a 13,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.137,40 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,67% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 123,200 
Variação: +0,82%.

Cotação: R$ 3,4055 Variação: 
+0,62% - Euro (18h33) Compra: 
US$ 1,0435 Venda: US$ 1,0435 
Variação: +0,16% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,5390 Venda: R$ 
3,5410 Variação: +0,85% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,4930 Ven-
da: R$ 3,7100 Variação: +0,9%.

vespa Futuro: -0,33% Pontos: 
59.460 Máxima (pontos): 60.440 
Mínima (pontos): 59.400. Global 
40 Cotação: 895,719 centavos 
de dólar Variação: estável.

Em discurso de cum-
primentos de fim de 
ano aos militares das 

Forças Armadas, o presiden-
te Michel Temer disse que 
“não há mais espaços para 
feitiçarias” como “imprimir 
dinheiro, maquiar contas e 
controlar preços”. Afirmou 
também que seu governo 
não vai ceder a “soluções 
fáceis e ilusórias” porque 
“se não promovermos as 
reformas ficaremos presos 
no atoleiro das irresponsa-
bilidade fiscal” e “o Estado 
quebra”. 

Temer alfinetou os gover-
nos anteriores ao dizer que 
“os que mais sofrem com os 
arremedos do passado são 
os mais pobres” e destacou 
que está “enfrentando os 

     Temer: não há espaço para 
feitiçarias e governo não 
buscará solução ilusória

problemas de frente”. Em 
busca de uma agenda positi-
va, Temer lembrou que seu 
governo é de pouco mais de 
dois anos e que poderia “ficar 
comodamente instalado nas 
mordomias da Presidência 
e nada patrocinar”. Com 
isso, prosseguiu, “não teria 
embates, nem controvérsias, 
nem contestações e seguiria 
tranquilo seu caminho”. 

O presidente que viu a sua 
popularidade mais uma vez 
despencar nas última pesqui-
sa CNI/Ibope disse que optou 
por outro caminho que não 
visa o apoio popular fácil. “O 
caminho certo, que estamos 
todos trilhando, nem sempre 
é o mais popular. A nossa res-
ponsabilidade não é buscar 
aplausos imediatos. Nosso 

compromisso é desatar os 
nós que têm comprometido o 
nosso crescimento econômi-
co”, disse. E emendou: “seria 
confortável se chegasse e 
com dois anos de governo 
dissesse: não vou me preo-
cupar com teto dos gastos, 
não vou me preocupar com 
a reformulação da Previdên-
cia porque a velhice só será 
garantida se reformularmos 
a Previdência”.

O presidente citou o pacote 
econômico lançado e lembrou 
que deu passos decisivos 
nesta semana para por ordem 
nas contas públicas, reanimar 
a economia e tirar o País da 
crise política permanente 
“o momento é de manter o 
rumo”. E emendou: “já en-
frentamos dificuldades no 

Temer acompanhado da primeira-dama Marcela Temer e o ministro da Defesa, Raul Jungmann, 

cumprimenta ofi ciais da Marinha, Exército e Aeronáutica em cerimônia no Clube Naval.

passado”. “O Brasil é maior do 
que a crise, é uma verdade. 
Sabemos que agora não será 
diferente. Enfrentaremos os 
desafios e os superaremos 
para atingir o patamar de de-
senvolvimento”, acentuou. 

Temer, depois de dizer que 

“2017 será melhor do que 
este ano”, salientou que ele 
e o Brasil sabem que podem 
contar com as Forças Arma-
das, bem como agradeceu 
ao Congresso, que aprovou 
as medidas defendidas pelo 
governo e disse que a “palavra 

chave é o diálogo”. Em sua 
saudação aos militares, o 
presidente defendeu a ex-
clusão das Forças Armadas 
da reforma da Previdência, 
reconhecendo que a carreira 
tem diferenças que precisam 
ser reconhecidas (AE).

BC na busca da redução 

sustentável e perene

do custo do crédito.

eSocial e os cálculos 
A Receita divulgou uma nova fun-

cionalidade do eSocial para cálculo 
automático dos afastamentos tem-
porários do empregado doméstico. 
O Simples Doméstico reúne em uma 
única guia as contribuições fi scais, 
trabalhistas e previdenciárias. A 
nova opção permite fazer o registro 
da licença maternidade e do auxílio 
doença, calculando automatica-
mente impactos do afastamento 
nas folhas de pagamento.
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Marcos Corrêa/PR

Alckmin anuncia 
medidas de estímulo

Logo após o governo federal 
lançar medidas para retomar 
o crescimento econômico do 
país, o governador Geraldo 
Alckmin anunciou um conjunto 
de ações de estímulo à produção 
empresarial de quatro setores: 
indústria de bens de capital, 
automobilística, agronegócio 
e reciclagem. “O que estamos 
fazendo é uma primavera tribu-
tária, um conjunto de medidas 
para estimular o emprego e o 
investimento no estado de São 
Paulo”, afi rmou Alckmin.

Entre as ações está a des-
burocratização no acúmulo de 
crédito do ICMS. O secretário 
estadual da Fazenda, Hélcio 
Tokeshi, explicou que a com-
plexa operação que fi xa as vá-
rias alíquotas tributárias entre 
as saídas e entradas de merca-
dorias representa um ônus para 
as empresas ao mesmo tempo 
em que difi culta o sistema de 
fi scalização (ABr).

O presidente do Banco Cen-
tral, Ilan Goldfajn, apresenta 
nesta terça-feira (20) a agenda 
de medidas estruturais do Ban-
co Central. Ela compreende 
quatro pilares: cidadania fi nan-
ceira, melhoria da efi ciência do 
sistema fi nanceiro, arcabouço 
legal do BC e redução do custo 
de crédito. No último dia 12, 
Goldfajn anunciou uma agenda 
de trabalho do banco, chamada 
de BC+, composta de quatro 
pilares com potencial para 
contribuir para a recuperação 
econômica do país. 

“O primeiro pilar é o da 
redução sustentável e perene 
do custo do crédito no Bra-
sil. Nesse aspecto, as ações 
objetivam reduzir a inadim-
plência, diminuir o custo do 
crédito para o tomador fi nal, 
promover a simplifi cação do 
compulsório, dentre outras”, 
disse. O segundo pilar é o au-
mento da efi ciência do sistema 
fi nanceiro. “Embora o nosso 
sistema seja notabilizado pela 
sua dinâmica, há espaços para 
aperfeiçoamentos visando tor-
nar ainda mais efi ciente a oferta 
de produtos e serviços fi nan-
ceiros a preços competitivos, 

Porto Alegre - A Engevix 
Construções Oceânicas (Eco-
vix) entrou com pedido de 
recuperação judicial na sexta-
feira (16), na 2ª Vara Federal de 
Rio Grande, no Rio Grande do 
Sul. Desde o início da semana, 
a companhia dava sinais de 
que precisaria da proteção da 
Justiça para evitar a falência. 
Na última segunda-feira (12), 
a Ecovix já havia demitido 3,2 
mil dos 3,7 mil trabalhadores 
do estaleiro que opera em Rio 
Grande.

Em nota, a Ecovix esclareceu 
que, depois de desenvolver uma 
“forte reestruturação fi nancei-
ra e operacional” ao longo de 
2016, avaliou que a recupe-
ração judicial seria a medida 
mais apropriada para viabilizar 
uma retomada da operação no 
futuro. De acordo com a nota, 
a companhia tem uma dívida de 

R$ 8 bilhões e uma “situação de 
caixa residual”. 

A Ecovix - que é o braço de 
construção naval da empreitei-
ra Engevix - entregou no último 
dia 8 o casco da plataforma de 
petróleo P-68 à Petrobras. Esta 
foi a terceira unidade feita para 
a estatal. Originalmente, o con-
trato assinado entre as partes 
em 2010, no valor de US$ 3,5 
bilhões, previa a produção de 
oito cascos. Duas encomendas 
já haviam sido transferidas para 
a China devido aos atrasos das 
obras no Brasil. As últimas três 
foram canceladas pela Petro-
bras após a entrega da P-68, 
no início desta semana. 

A expectativa é de que a 
Ecovix pague à vista, antes do 
Natal, as rescisões dos funcio-
nários que fi caram sem trabalho 
com o fi m das operações no 
estaleiro (AE).

A companhia tem uma dívida de R$ 8 bilhões e uma

“situação de caixa residual”.

São Paulo - As medidas 
anunciadas pelo governo 
federal trazem alívio para as 
empresas, mas o que as com-
panhias precisam, de fato, é 
da retomada da economia, se-
gundo o presidente executivo 
do Instituto Aço Brasil (IABr), 
Marco Polo de Mello Lopes. 
Sem um mercado interno 
pujante, a única saída neste 
momento para as companhias 
é a exportação, diz. Dessa 
forma o setor tem defendido 
o retorno da alíquota do Rein-
tegra para 3%.

“O pacote vai na direção 
correta, que é buscar alívio 
para as empresas. Mas as 
companhias irão produzir para 
quem?”, questiona. Segundo 

Brasília - O ministro do 
Planejamento, Dyogo Olivei-
ra, afi rmou que a reforma da 
Previdência é necessária para 
impedir que a área continue 
tomando recursos de outros 
campos da seguridade social. 
“Quanto mais gastarmos com 
Previdência, menos vai sobrar 
para as demais áreas”, disse o 
ministro, citando a saúde e a 
assistência social. Oliveira re-
bateu informações divulgadas 
em redes sociais criticando a 
proposta do governo. “Circu-
lam nas redes sociais informa-
ções equivocadas de que não há 
défi cit na Previdência”, disse.

Em 2000, 51% do orçamento 
da Seguridade Social ia para a 
Previdência. Neste ano, esse 
patamar foi para 58%. Se tives-
se mantido a mesma proporção, 
R$ 60 bilhões poderiam ser 
alocados em outras áreas de 
atendimento ao cidadão, disse 
o ministro. “Há necessidade 
de reforma da Previdência 
para que ela não continue esse 
processo de tomar espaço de 
outras áreas da seguridade.”

Segundo Oliveira, de 2012 
para cá houve aceleração muito 
forte do resultado negativo da 

Ministro do Planejamento, 

Dyogo Oliveira.

Brasília - A produção da 
indústria apresentou ligeira 
melhora no mês de novembro, 
de acordo com a pesquisa 
Sondagem Industrial divulgada 
na sexta-feira (16), pela Confe-
deração Nacional da Indústria 
(CNI). O índice de produção 
fi cou em 47 pontos, ligeira-
mente acima dos 45,8 pontos 
registrados em outubro. A en-
tidade informa que resultados 
abaixo dos 50 pontos são usuais 
em novembro, por ser este o 
mês do fi m das encomendas 
de fi m de ano. 

Porém, mesmo situado no 
campo negativo (abaixo de 
50 pontos) o dado é superior 
aos 40,9 pontos registrados 
em novembro de 2015 e do 
que os 45,4 pontos marcados 
em novembro de 2014 - o que 
indica que neste ano a queda 
na produção foi menos intensa. 

O índice de intenção de 

investimento cresce

há oito meses.

Leandro Carvalho/CP Memória
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Sondagem industrial da CNI aponta ligeira 
melhora da produção em novembro

vembro. O dado abaixo de 50 
pontos indica que caiu o nú-
mero de empregados. Porém, 
o resultado é 3,8 pontos melhor 
do que o de novembro de 2015, 
“o que indica queda no ritmo 
de perda de empregos nessa 
comparação”. Os resultados de 
novembro apontam para queda 
nos estoques, com um índice de 
48,3 pontos. A comparação do 
estoque efetivo com o planeja-
do pela empresa marcou 49,2 
pontos, o que indica que eles 
estão dentro do programado. 
Valores acima dos 50 pontos 
indicam aumento dos estoques 
ou que estoques fi caram acima 
do planejado para o mês.

O índice de intenção de inves-
timento chegou a 44,6 pontos, 
2,2 pontos acima de dezembro 
de 2015. Esse índice cresce con-
secutivamente há oito meses, 
aponta a CNI (AE).

Em novembro, o nível médio 
de utilização da capacidade 
instalada foi de 66%, acima dos 
65% registrados em outubro. O 
nível é o mesmo verifi cado em 
novembro de 2015, mas sete 
pontos porcentuais abaixo do 
ocorrido em 2014.

O número de empregados 
fi cou em 45,8 pontos em no-

Ecovix entra com pedido 
de recuperação judicial

Medidas trazem alívio, mas é 
preciso retomar a economia

ele, o problema de fundo segue 
a baixa atividade econômica 
brasileira. “As medida para a 
retomada do crescimento vão 
levar tempo, como o andamen-
to do PPI”, destaca.

Ainda de acordo com Mello 
Lopes, a queda de juros é 
algo imprescindível, mas seu 
efeito benéfi co para a econo-
mia levará um período para 
maturar. “A grande prioridade 
é a retomada do crescimento. 
Voltamos a bater na tecla de 
que neste momento a única 
saída para a indústria da trans-
formação é a exportação”, diz. 
A alíquota do reintegra caiu 
de 3% em 2014 para 1%, no 
ano passado, e agora está em 
0,1% (AE).

58% do orçamento da 
Seguridade Social vai 

para a Previdência

Seguridade Social, provocada 
principalmente pela Previdên-
cia. Em 2002, as despesas eram 
11,4% do PIB, mas passaram 
a 13,8% neste ano (12 meses 
até outubro). Já as receitas 
estão em 9,9% do PIB, patamar 
idêntico ao de 2002. Mesmo que 
não houvesse a Desvinculação 
de Receitas da União (DRU), 
o ministro ressaltou que ainda 
assim haveria défi cit de R$ 
157 bilhões na Seguridade So-
cial em 12 meses até outubro 
deste ano. 

“Orçamento tem limite, não 
dá para trabalhar a partir da 
suposição de que despesas são 
ilimitadas”, afi rmou (AE).

BC deve anunciar 
medidas para reduzir 

custo de crédito

com externalidades positivas 
para a efi ciência da economia 
como um todo”. 

O terceiro fundamento é o 
da cidadania fi nanceira, com 
medidas que fomentem a edu-
cação fi nanceira e fortaleçam a 
proteção legal e regulatória da 
população recentemente incluí-
da no sistema. O quarto e último 
pilar, segundo Goldfajn, é o do 
aprimoramento do arcabouço 
legal que rege as atividades e 
competências do BC, inclusive 
sua a autonomia (ABr).



Mario Enzio (*)

Lembrados

Como será que 

algumas pessoas serão 

lembradas? A história 

nos ensina, pelo olhar 

dos vencedores, como 

é que se portavam ou 

importavam uns com os 

outros.

Dependerá da relevância 
e atitude positiva ou ne-
gativa do personagem: 

se de um político, estadista, 
ditador, militar, cantor, jogador 
e por aí vão essas biografi as. 
Como um sujeito que se 
dedicou à sua comunidade, 
de um pacifi sta, anarquista, 
progressista ou conservador. 
As defi nições e estigmas me-
tafóricos se multiplicam para 
tentar explicar em síntese 
quem foi aquele sujeito.

Em determinado nível de 
abordagem, poderão passar 
por vagas recordações ou in-
terpretações difusas, beirando 
a fi cção ou defi nitivamente se 
tornando uma lenda. Quem 
sabe nos dizer algo que seja 
verdade dos governos milita-
res? Ou da Monarquia após a 
Lei do Ventre Livre? Ou  basti-
dores da Constituição Federal 
de 1988? Quem fez o quê? 
Quem ajudou a sair da crise ou 
contribuiu para aprofundar em 
razão de seus interesses? 

O cerne da questão: in-
teresses. Por mais que nos 
dediquemos às leituras, nem 
sempre saberemos com quem 
estamos lidando no presente 
ou passado. Há sempre um 
particular que fi ca obscure-
cido, indefi nido, camufl ado 
por importâncias que não se 
conseguirão estabelecer. Nem 
aos olhos de um pesquisador 
atento ou insistente acadêmi-
co que se debruça sobre dados 
ou fatos, poderá nos fornecer 
alguns esclarecimentos, pois 
poderá ser infl uenciado pela 
sua postura ideológica.

Aceitamos o que se mostra 
e recordaremos do que nos 
cerca, e de como conse-
guimos acompanhar o que 

temos acesso, a não ser que 
se conviva com o biografado. 
E, mesmo assim, conforme o 
grau de infl uencia, esse po-
derá censurar o que não lhe 
convém e passará uma visão 
distorcida da sua verdadeira 
identidade. Maus serão vistos 
como bons e vice versa.

Quem sabe, daqui uns cin-
quenta anos, jovens de vinte 
e poucos anos, que estão sem 
rumo em alguns projetos, con-
tando a seus netos esses dois 
anos, 2014 a 2016, poderão 
resumir em uma linha: “- Foi um 
momento difícil para se compre-
ender”.  Há muito para se saber 
e pouco a se compreender. 

O que se sabe é que as 
regras de funcionamento 
dessa máquina do Estado, 
em todos os seus níveis, têm 
raízes plantadas em terrenos 
pantanosos, difícil ou obscuro 
acesso, que geram distorções. 
É a história responde: criamos 
no passado os monstros que 
assombram o presente. Afi nal, 
os tempos serão lembrados 
pelas pessoas que ajudaram 
a construí-lo.   

Quem se lembra de Deodoro 
da Fonseca, Floriano Peixoto, 
Prudente de Moraes, Campos 
Sales, Rodrigues Alves, Afonso 
Pena, Nilo Peçanha, Hermes da 
Fonseca, Venceslau Brás, Del-
fi m Moreira, Epitácio Pessoa, 
Arthur Bernardes, Washington 
Luís, Júlio Prestes, Menna 
Barreto, Isaías de Noronha, Au-
gusto Fragoso, Getúlio Vargas, 
José Linhares, Gaspar Dutra, 
Café Filho, Carlos Luz, Nereu 
Ramos, Juscelino Kubitschek, 
Jânio Quadros, Ranieri Mazzilli, 
João Goulart, Castello Branco, 
Costa e Silva, Aurélio Lyra, 
Augusto Radamaker, Márcio 
Melo, Garrastazu Médici, Er-
nesto Geisel, João Figueiredo, 
Tancredo Neves, José Sarney, 
Fernando Collor, Itamar Fran-
co, Fernando Henrique, Luis 
Inácio, Dilma Roussef, Michel 
Temer?

(*) - Escritor, Mestre em Direitos 
Humanos e Doutorando em

Direito e Ciências Sociais. Site:
(www.marioenzio.com.br).
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Essa será a primeira 
alta temporada com a 
vigência dos novos pro-

cedimentos de inspeção para 
embarque, que aumentaram o 
rigor na inspeção de bagagens 
e revista de passageiros e en-
traram em vigor em julho.

Já na fi la de inspeção, os 
passageiros podem retirar, 
com antecedência, cintos e 
demais objetos metálicos antes 
de passar pelo pórtico de raios 
X. Além disso, o computador 
portátil (notebook) deve ser 
colocado em uma bandeja se-
parada. Qualquer passageiro 
poderá passar ainda por re-
vista física aleatória e ter sua 
bagagem de mão vistoriada. A 
Anac reforça que o horário de 
fechamento do check-in pode 
variar de uma companhia para 
outra e de voo doméstico para 
o internacional.

A agência está reforçando a 
atuação em 13 aeroportos. A 

Qualquer passageiro poderá passar ainda por revista física 

aleatória e ter sua bagagem de mão vistoriada.

O BNDES aprovou apoio não 
reembolsável, no valor de R$ 
97,2 milhões, à Fundação Bu-
tantan, para o desenvolvimento 
de vacina tetravalente contra 
a dengue. Os recursos corres-
pondem a 31% do investimento 
total, de R$ 305,5 milhões, e 
serão destinados ao custeio de 
ensaios clínicos e construção da 
planta de escalonamento para 
fornecimento da vacina.

Trata-se da continuidade do 
apoio do BNDES, em conjunto 
com o Ministério da Saúde, para 
o desenvolvimento da vacina de 
dengue pelo Instituto Butantan, 
uma iniciativa extremamente 
importante para a saúde pú-
blica, não só para o Brasil, mas 
para vários outros países em 
que a doença é endêmica. O 
projeto contribuirá ainda para 
a evolução das competências 
técnicas necessárias para o 
desenvolvimento de vacinas 
no país e formação de equipes 
qualifi cadas para condução de 
estudos clínicos.

Considerando a faixa etária 
de indicação da vacina de 

Uma iniciativa extremamente importante para a saúde pública.

Cuba quer 
pagar dívida 
à República 
Tcheca com 

rum

Cuba deve aproximada-
mente R$ 900 milhões aos 
checos. Se a oferta for aceita, 
os tchecos terão o sufi ciente 
para consumir a bebida por 
dezenas de anos. Praga, con-
tudo, já sinalizou que prefere 
receber parte da dívida em 
dinheiro. O débito remonta à 
época da Guerra Fria, quando 
a então Tchecoslováquia fazia 
parte do bloco comunista.

Os cubanos alegam que têm 
pouco dinheiro, mas rum de 
sobra – por isso levaram adian-
te essa proposta peculiar. 
Mas a República Tcheca está 
disposta a negociar. Aceita 
receber parte do débito com o 
rum e também com produtos 
farmacêuticos cubanos. No 
caso dos remédios, no en-
tanto, há um entrave por não 
contarem com certifi cação da 
União Europeia. Cuba tem 
discutido o pagamento de sua 
dívida externa com diferentes 
países, entre eles Rússia e 
México. Em alguns casos o 
pagamento está suspenso 
desde os anos 1980. 

No fi nal de 2015, a ilha 
conseguiu ganhar um perdão 
de US$ 8,5 bilhões (R$ 28 
bilhões) ao renegociar sua 
dívida com 14 países do Clube 
de Paris, que conta com 21 
signatários e tem como missão 
ajudar fi nanceiramente países 
com difi culdades econômicas. 
Em troca, prometeu pagar 
US$ 2,6 bilhões (R$ 8,58 bi-
lhões) em 18 anos na tentativa 
de, assim, obter acesso a mais 
crédito (BBC).

O documentário italiano ‘Fuocoam-
mare’, de Gianfranco Rosi, e o fi lme 
brasileiro ‘Pequeno Segredo’, de David 
Schurmann, fi caram de fora da lista de 
pré-selecionados para a disputa de Melhor 
Filme Estrangeiro no Oscar 2017. A Aca-
demia de Artes e Ciência Cinematográfi cas 
publicou na noite da última quinta-feira 
(15) as nove obras que continuam na 
disputa: Tanna, da Austrália; It’s Only 

the End of the World, do Canadá; Land 
of Mine, da Dinamarca; Toni Erdmann, 
da Alemanha; The Salesman, do Irã; A 
man called Ove, da Suécia; e My life is a 
zucchini, da Suíça.

Entre os escolhidos, os favoritos são o 
alemão Toni Erdmann, grande vencedor 
de prêmios europeus, e o iraniano The 
Salesman. No entanto, o documentário 
italiano que conta a história dos imigran-

tes sob a ótica dos imigrantes da ilha de 
Lampedusa, ainda pode ter esperança de 
levar a famosa estatueta. Isso porque ele 
foi incluído na pré-lista de documentários 
ainda em disputa. ‘Fuocoammare’ acumula 
prêmios ao redor do mundo e foi o grande 
vencedor de um dos mais importantes 
eventos do cinema mundial. Em fevereiro, 
ele levou o Urso de Ouro do Festival de 
Cinema de Berlim (ANSA).
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O rum cubano é uma das 

bebidas mais populares da 

República Tcheca.

Divulgação

O Zoológico do Rio de Ja-
neiro reabriu na sexta-feira 
(16) com a meta de aproximar 
os visitantes dos animais e 
também com a proposta de 
aumentar os espaços de con-
fi namento nos próximos 24 
meses. Diretor do Zoológico 
desde a concessão à iniciativa 
privada, José Roberto Scheller 
Júnior explica que, em breve, 
são os visitantes que estarão 
‘enclausurados’. “Acabam os 
recintos com jaulas e se criam 
recintos em que o animal está 
no seu habitat, e o visitante é 
que fi ca encurralado ou en-
clausurado. Ou atrás de vidro 
ou de barreiras visuais, mas 
sem grades”, explica.

A ideia já foi implementada 
nos maiores viveiros do zoo. 
Os visitantes entram no es-
paço em que estão espécies 
coloridas como as araras 
vermelhas e canindé, e vê, 
de dentro das gaiolas, como 
elas se comportam no confi -
namento. Em outro viveiro é 
possível ver espécies exóticas 
como o grou coroado e outras 
bem familiares dos brasileiros, 

O RioZoo, um dos mais tradicionais zoológicos do Brasil,

foi reaberto ao público.
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Anac recomenda chegar mais cedo 
aos aeroportos na alta temporada

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) está orientando os passageiros a se programarem para 
chegar ao aeroporto com antecedência de pelo menos duas horas no período de maior movimentação 
nos terminais

No caso de atrasos de mais de 
duas horas, o passageiro deve 
receber alimentação adequa-
da e, quando o atraso passar 
de quatro horas, a empresa 
deve oferecer acomodação 
em local adequado, traslado 
e, quando necessário, serviço 
de hospedagem. Caso o pas-
sageiro se sinta prejudicado, 
deve procurar primeiramente a 
empresa aérea contratada para 
reivindicar seus direitos. Se as 
tentativas não apresentarem 
resultado, o usuário poderá 
procurar a Anac, os órgãos de 
defesa do consumidor e o Poder 
Judiciário.

A Anac pode ser acionada nos 
Núcleos Regionais de Aviação 
Civil localizados nos principais 
aeroportos do país, pela inter-
net e pelo telefone 163, que 
funciona todos os dias por 24 
horas, com atendimento em 
português, inglês e espanhol 
(ABr).

operação de fi m de ano segue 
até dia 8 de janeiro fi scalizan-
do a prestação dos serviços de 
transporte aéreo de passageiros 
e dando informações sobre direi-
tos e deveres dos passageiros. A 
companhia aérea tem o dever de 

informar aos passageiros sobre 
atrasos e cancelamentos de voo 
e o motivo. A empresa também 
deve oferecer facilidade de 
comunicação, como ligação tele-
fônica ou internet, para atrasos 
superiores a uma hora. 

RioZoo abre viveiros ao público e 
planeja “enclausurar visitantes”

como a Araquaí. Os visitantes 
recebem recomendações dos 
profi ssionais que cuidam das 
jaulas, como não tocar nem 
oferecer comida ou bebida 
aos animais. Outro ponto im-
portante é evitar fotografi as 
com fl ash, já que os olhos dos 
pássaros podem ser sensíveis à 
luminosidade intensa. 

Outra atração que chamou a 
atenção dos visitantes é o casal 
de leões expostos pela primeira 

vez. Em meio a pedras e peque-
nas cachoeiras que simulam 
seu habitat, os animais  são se-
parados dos visitantes por um 
vidro reforçado. “Os grandes 
animais são as grandes estrelas 
mundiais de zoológicos”, diz 
Scheller. Na área do Zoológico 
conhecida como “fazendinha” 
já é possível dar mamadeira a 
bezerros e tocar em animais 
comuns em propriedades 
rurais (ABr).

BNDES libera recursos para vacina 
da dengue do Butantan

dengue, o público benefi ciado 
pela vacina será de cerca de 180 
milhões de pessoas no Brasil, 
quase a totalidade da popula-
ção. Apesar de ser esperado que 
sua liberação se dê em âmbito 
nacional, o impacto será mais 
fortemente sentido nas regiões 
endêmicas — em geral, as mais 
carentes do país, com sanea-
mento básico precário e alta 
densidade populacional.

As vacinas são produtos 

biológicos baseados em orga-
nismos vivos, com estruturas 
moleculares complexas, e seus 
processos de desenvolvimento 
e produção podem variar con-
sideravelmente. Os processos 
de pesquisa e desenvolvimento, 
registro e produção de vacinas 
têm elevado custo e comple-
xidade, com tempo médio de 
desenvolvimento de 12 anos 
e custo total que pode atingir 
US$ 1 bilhão (ABr).

Itália e Brasil fi cam fora da disputa pelo Oscar
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Reativo ou proativo: 
quem é você no 

mercado de trabalho?

Com a recessão 

econômica enfrentada 

pelo país, as equipes 

têm se tornado cada 

vez mais enxutas e, 

consequentemente, 

as organizações têm 

buscado profi ssionais 

ainda mais produtivos

Dentro desse contexto, 
a proatividade se tor-
nou um critério bas-

tante relevante durante as 
seleções. Mas, como saber se 
você atende esse requisito? 
É simples. Em geral, existem 
dois perfi s comportamentais 
proeminentes entre os traba-
lhadores brasileiros: o reativo 
e o proativo. 

Profi ssionais que se encai-
xam na primeira categoria são 
aqueles que fazem exatamente 
as atividades que lhe são pe-
didas e sentem-se valorizados 
por isso. Os reativos chegam 
no horário, cumprem prazos 
e executam suas funções com 
efi ciência e qualidade. 

Já os proativos são reco-
nhecidos por fazerem além 
do esperado. São pessoas 
que procuram informações 
e oportunidades para fazer 
acontecer. Possuem a capaci-
dade de lidar com riscos, erros 
e pressão a curto prazo, de 
visualizar realidades futuras, 
gerenciar de forma fl exível, 
inovar e liderar.

Não é difícil perceber porque 
esses profi ssionais têm sido 
os queridinhos das empresas. 

Eles são os grandes responsá-
veis por tornar a gestão do ne-
gócio mais segura e lucrativa. 
Contudo, é importante frisar 
que esse comportamento só é 
realmente valorizado quando 
o básico também é executado 
com efi ciência. Afi nal, do que 
adianta criar tanta expectativa 
se o feijão com arroz não for 
bem feito?

Além disso, toda essa proati-
vidade deve ser coerente com 
as metas e a visão da empresa. 
Caso contrário, pode provocar 
um grande desgaste para a 
organização. De um lado, o fun-
cionário se sentirá desmotiva-
do por estar sempre nadando, 
nadando e morrendo na praia 
e, por outro, o empregador 
não receberá os resultados que 
tanto almeja. 

Dessa forma, se ser reativo 
nos dias de hoje pode ser con-
siderado um problema, para 
superar as expectativas do 
seu chefe ou do seu cliente é 
preciso incluir um propósito à 
sua proatividade. Assim, todos 
saem ganhando, uma vez que 
a empresa poderá entregar 
resultados melhores e você 
terá ainda mais chances de 
crescer na sua carreira. 

Agora, que você já identifi -
cou qual o seu perfi l compor-
tamental, não perca tempo 
em aprimorar ou desenvolver 
novas habilidades. Comece a 
ser proativo agora mesmo!

(*) - Palestrante, consultor, é sócio-
fundador da Zorzal Consultores & 
Auditores Associados na área de 

gestão empresarial e da qualidade 
(www.zorzal.com.br).

Luciano Zorzal (*)

A - Caminhão Blindado
O Grupo Comando G8 lançou, em São Bernardo do Campo, o primeiro 
caminhão Mercedes-Benz automatizado blindado do Brasil. Com o in-
vestimento de R$ 600 mil, o modelo implementado do caminhão Atego 
3030, junta-se à frota de veículos da empresa, trazendo mais efi ciência e 
segurança nas operações de transportes de cargas valiosas. O caminhão 
possui uma cabine que acolhe até quatro tripulantes, leva blindagem 
nível III, o sufi ciente para proteger contra armas de grosso calibre como 
as do fuzil AR 15. No baú a proteção é a III-A, para suportar tiros de 
pistolas como as Magnum 44 e as submetralhadoras de 9 mm. Neste 
projeto, até o tanque de combustível está blindado. Saiba mais: (www.
comandog8.com.br). 

B - Ecologia e Bem-estar
Brasileiros que optarem por viajar depois do Carnaval encontram no 
Antumalal o destino ideal. O hotel-boutique, que fi ca a apenas dois km 
do centro de Pucón e possui vistas espetaculares do Parque e do Lago 
Villarrica, oferece aos viajantes do Brasil uma noite extra de hospeda-
gem e um jantar à la carte com uma garrafa de vinho da casa. Pucón é 
conhecida como a capital do turismo de aventura do Chile. Localizada 
no sul do país, próxima da fronteira com a Argentina e distante 785 
km da capital, Santiago, a cidade fi ca aos pés do imponente vulcão 
Villarrica. Os tours  podem ser feitos com veículos alugados do hotel, 
garantindo fl exibilidade e conveniência ao hóspede. Mais informações: 
(www.antumalal.com). 

C - Produtividade no Canavial
Levantamento feito pelo Instituto Agronômico, em uma área de 6,11 
milhões dos 9,5 milhões de hectares de cana do Centro-Sul do Brasil, 
apontou que a falta de investimento na renovação do canavial elevou a 
idade média das plantações para 3,6 anos. O estudo, realizado em 217 
usinas e destilarias, 66% da região Centro-Sul, também mostrou que a 
área que contempla os plantios novos com cana-de-açúcar alcançou, 
até meados de dezembro, 10,6% do total cultivado em 2016, podendo 
chegar a 12% até o fechamento do ano safra em março de 2017. Nesse 
contexto, a ferrugem alaranjada é uma das doenças que mais impacta 
na produtividade. Se não for corretamente controlada, ela pode causar 
perdas de até 50% em toneladas de cana por hectare. Mais informações: 
(www.agro.basf.com). 

D - Base Repelente
Ultimamente, o Brasil teve um grande salto nas vendas de repelentes 
devido às epidemias de dengue e zika vírus, provocadas pelo mosquito 
Aedes aegypti. Segundo uma análise feita pela consultoria Nielsen, 
o valor movimentado saltou de R$ 145,4 milhões, em 2014, para R$ 
217,4 milhões, em 2015, número considerado o maior da história para 
a categoria. Diante do aumento na procura por esse produto, a Beraca 
desenvolveu uma nova base repelente de insetos com ativo produzido 
a partir da andiroba. A solução natural exemplifi ca a busca da empresa 
por desenvolver produtos capazes de substituir ou reduzir o uso de 
ingredientes sintéticos. De origem amazônica, a andiroba é utilizada 
em produtos voltados aos cuidados com a pele. Mais informações em: 
(www.beraca.com).

E -  Vagas para PCD’s
A Via Varejo, empresa que administra as marcas Casas Bahia e Pontofrio, 
está com vagas abertas para pessoas com defi ciência. São diversas opor-
tunidades para as posições de operador de caixa, estoquista, vendedor, 
auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, fi scal de prevenção de perdas, 
entre outras para todo o Brasil. São oferecidos salários compatíveis com 
o mercado, além de vale transporte, cesta básica, PLR, convênios médico 
e odontológico, além de descontos para colaborador nas compras feitas 
nas redes da companhia. Para se candidatar, os interessados devem se 
cadastrar no site (www.viavarejo.com.br/rh), clicar em ‘Oportunidade 
de Vagas’, na sequência em ‘Veja Vagas’ e digitar ‘PCD’ no campo de 
Palavra Chave. 

F - Cannoli de Valastro
O famoso confeiteiro Buddy Valastro, conhecido como Cake Boss, acaba 
de inaugurar sua primeira loja no Brasil, por enquanto no esquema de 
soft opening, no número 2182 da Rua Bela Cintra, no refi nado bairro dos 
Jardins.  Algumas das guloseimas que já podem ser degustadas pelos 
clientes incluem os famosos cannoli de Valastro e o lobster tail, doce de 
massa folhada recheado com creme, considerado uma marca registrada 
de Buddy. Cake Boss deverá desembarcar na capital paulista em janeiro 
para a inauguração ofi cial – lembrando que esta unidade foi a primeira 
aberta fora dos Estados Unidos.

G - Escola do Auditório
A Escola do Auditório abriu as inscrições para vagas remanescentes em 
diversos cursos de instrumento e de canto. São 25 vagas, todas de nível 
básico, que admitem alunos de 14 a 16 anos, estudantes da rede pública 
de ensino e residente no município de São Paulo. As vagas disponíveis 
são: duas de percussão popular/erudita; três para trompete; quatro para 
clarinete; quatro para canto masculino e duas para feminino; duas para 
acordeom; duas para bandolim e duas para; e quatro para violão. Outras 
informações e inscrições, acesse: (https://itaucultural.formstack.com/
forms/escola_auditorio_ibirapuera_2016_dezembro).

H - Verão em Química
A 37ª edição da Escola de Verão (EVQ) em Química da UFSCar acontece 
de 13 a 17 de fevereiro. Inscrições podem ser feitas até 20 de dezembro. 
Com o tema “Química e Saúde”, a EVQ abordará avanços em pesquisas em 
química que contribuem para a melhora da saúde da população, tal como 
desenvolvimento de sensores para diagnósticos e desenvolvimento de fár-
macos. O evento reunirá estudantes de graduação e de pós-graduação em 
minicursos, palestras, mesas-redondas e workshop. Estes serão “Estado da 
arte de química inorgânica na saúde” e “O futuro da pesquisa química voltada 
a aplicações na saúde”. Mais informações: (www.evqufscar.com.br). 

I - Edição 2017 do Dakar
A FPT Industrial, uma das maiores produtoras de motores diesel do 
mundo, é a patrocinadora técnica dos veículos da Equipe IVECO Petronas 
de Rooy, que participará da edição 2017 do Dakar com três caminhões. A 
tecnologia da FPT, empresa de powertrain da CNH Industrial, emprestará 
a potência dos motores Cursor 13 para os caminhões Iveco Powerstar 4x4 
e dois Iveco Trakker. Os motores foram especialmente desenvolvidos para 
que os caminhões alcancem até 900 cavalos de potência, enfrentando 

milhares de quilômetros em terrenos irregulares. A 39ª edição do rali 
mais famoso do mundo começa no dia 2 de janeiro em Assunção. A rota 
atravessa Paraguai, Bolívia e Argentina, cobrindo mais de 9 mil km. O 
término será em Buenos Aires no dia 14 de janeiro.

J - Estágio em Direito
O Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados prorrogou as inscrições 
para o Programa de Estágio 2017, que agora vai até o próximo dia 21. 
Os candidatos devem cursar Direito, do 5º ao 8º semestres, falar inglês 
fl uentemente e ter disponibilidade para atuar em São Paulo e Rio. Os 
selecionados atuarão a partir de janeiro junto a advogados associados e 
sócios de um dos principais escritórios do país em 18 práticas do Direito 
Empresarial. O programa tem duração de dois anos e carga de seis horas 
por dia. O processo seletivo inclui testes e entrevistas. Currículos podem 
ser enviados para (trabalhe.conosco@souzacescon.com.br).

K - Calçados e Couros 
A Couromoda, maior feira de calçados e artigos de couro da América 
Latina, abre ofi cialmente o calendário nacional de eventos no país. Em 
sua 44ª edição, que acontece entre os dias 15 e 18 de janeiro, no Expo 
Center Norte, reúne os mais importantes players do mercado calçadista, 
para promover um encontro de negócios estratégicos e lançar as principais 
tendências de moda da área. O evento reune mais de 1000 novas coleções 
das principais marcas do setor, além de gerar oportunidade para marcas 
estreantes com design autoral e também para médias e pequenas empresas. 
O objetivo é que os milhares de lojistas e importadores que visitam a feira 
possam conferir o que estará em evidência na moda durante todo o ano 
nos segmentos feminino, masculino e infantil (www.couromoda.com).

L - Curso Livre a Distância
Os cursos livres a distância são voltados para formação inicial, ou 
atualização e garantem oportunidade de desenvolvimento contínuo. 
Alguns deles, são oferecidos por meio do projeto WebTV, por meio de 
videoaulas descontraídas que facilitam e estimulam o aprendizado. Um 
desses cursos que faz parte do portfólio Senac EAD, por exemplo, é o 
Preparo de Drinques e Coquetéis. Nele, o aluno aprende sobre coquetéis 
clássicos e contemporâneos, coquetéis criativos, coquetéis sem álcool 
e coquetéis exóticos. Além de dicas para encantar com seus drinques, 
aprende-se a classifi cá-los e a fi nalidade de cada um, ou seja, o momento 
indicado para servi-los. Para se inscrever ou conferir lista completa de 
cursos, acesse  (www.ead.senac.br/cursos-livres). 

M - Pesquisa Max Planck
As Escolas Internacionais de Pesquisa Max Planck abriram inscrições para 
as áreas de Biologia e Medicina; Física, Química e Tecnologia; e Humanidade 
e Ciências Sociais. A seção de Biologia e Medicina engloba 10 programas. O 
programa de “Neurociência Cognitiva e de Sistemas” abrange o mestrado, 
com submissão até o dia 15 de janeiro de 2017, e o doutorado, que recebe 
inscrições durante todo o ano. Para mais informações acesse: (http://www.
neuroschool-tuebingen.de/). A relação de todas as Escolas Internacionais 
de Pesquisa Max Planck está disponível no endereço (https://drive.google.
com/fi le/d/0B0xFil6JZSh1cklxU0VKUjNGUDA/view).

N - Hiperparatireoidismo 
Os pacientes com Hiperparatireoidismo secundário, oriundo de doença renal 
crônica, terão, a partir do próximo ano, mais dois medicamentos disponíveis 
no SUS. Os medicamentos Paracalcitol e o Cinacalcete, que foram incor-
porados pelo Ministério da Saúde, são recomendados para os portadores 
dessa doença, submetidos à diálise e aos reincidentes ao tratamento con-
vencional. Os novos insumos serão um importante instrumento na melhora 
de qualidade de vida desses pacientes. Os dois medicamentos mostraram 
uma redução de 50% nos níveis de PTH – hormônios, que controlam os 
níveis de cálcio, vitamina D e fósforo no sangue e nos ossos. 

A - Caminhão Blindado
O Grupo Comando G8 lançou, em São Bernardo do Campo, o primeiro 

E -  Vagas para PCD’s
A Via Varejo, empresa que administra as marcas Casas Bahia e Pontofrio,

Após anuncio do ‘pacote’, Ibovespa operou em alta 
O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, opera em alta um dia após 

o governo anunciar uma série de medidas  para estimular a economia. Às 
12h11, de sexta-feira (16), o índice registrava elevação de 0,58%. O dólar 
no mesmo horário permanecia estável com leve variação de 0,06%, cotado 
a R$ 3,37, sem intervenções do Banco Central no mercado cambial. Na 
quinta-feira (15), o presidente Michel Temer e o ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, defenderam iniciativas microeconômicas para estimular a 
criação de empregos, melhorar o ambiente de negócios para empresários 
e aumentar as condições de crédito  dos brasileiros. Ao divulgar as ações, 
Temer ressaltou que o crescimento, a produtividade e a desburocratização 
serão importantes para a “pacifi cação do país” (ABr).

No mês, as vendas do 
Brasil à região somaram 
US$ 935 milhões, com 

destaque para os embarques 
de açúcar, minério de ferro, 
automóveis, tubos de ferro e 
aço, e carne fresca. No acu-
mulado de janeiro a novembro, 
as exportações brasileiras ao 
mundo árabe somaram US$ 
10,3 bilhões.

Foram registrados aumentos 
de venda signifi cativa também 
para o Líbano, Omã, Iraque, 
Bahrein, Djibuti e Líbia. Para 
o secretário-geral da CCAB, 
Michel Alaby, “com o aumento 
do preço do petróleo, a tendên-
cia é que os países da região 
tenham mais divisas para gastar 
com importações”. As cotações 
da commodity começaram a 
subir a partir de 30 de novem-
bro, quando a Opep ratifi cou o 
chamado Acordo de Argel, que 

No acumulado de janeiro a novembro, as exportações brasileiras ao mundo

árabe somaram US$ 10,3 bilhões.

O Índice de Preços ao Con-
sumidor Semanal (IPC-S) 
subiu de 0,15% para 0,17%, na 
segunda prévia de dezembro, 
puxado pelo grupo alimenta-
ção. Na média, os itens ali-
mentícios fi caram 0,17% mais 
caros ante uma alta de 0,09%, 
segundo o levantamento feito 
pelo Ibre/FGV. A pesquisa 
foi feita em São Paulo, Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte, 
Recife, Salvador, Brasília e 
Porto Alegre. Além do gru-
po alimentação onde houve 
correção principalmente das 
frutas (e 2,48% para 3,967%), 
foi constatada elevação de 
preço em mais cinco classes 
de despesas.

Em vestuário, a taxa passou 
de -0,13% para 0,28%, com 
destaque para as roupas (de-
0,02% para 0,37%). No grupo 
despesas diversas, o índice 

Milhares de clientes 
regularizaram dívidas 
pelo portal do BB

Mais de 300 mil clientes do 
Banco do Brasil regularizaram 
suas dívidas pelo portal da insti-
tuição fi nanceira, em todo o Brasil, 
desde 2014, num total de R$ 3,47 
bilhões. O ticket médio é de apro-
ximadamente R$ 7 mil para pessoa 
física e R$ 68 mil para empresas. 
Lançado em 2014 pelo Banco do 
Brasil para negociação de dívidas 
pela internet, a ferramenta facilita 
a vida de quem deseja renegociar 
seus débitos sem a necessidade de 
se deslocar até uma agência. 

Pelo site, é possível consultar o 
saldo devedor e o número de parcelas 
em atraso dessas operações – além 
do valor de tarifas pendentes. Ao 
fi nal da consulta, o cliente do BB 
pode selecionar uma opção e parce-
lamento para quitar sua dívida, que 
pode ser paga por boletos gerados 
no próprio portal. A ferramenta 
também avalia a possibilidade de 
concessão de abatimentos no valor 
das dívidas. Os pedidos são avaliados 
por um algoritmo que pondera, entre 
outros aspectos, a probabilidade de 
recuperação do crédito (ABr).
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Crescem as exportações do 
Brasil para os países árabes
Levantamento feito pela Câmara de Comércio Árabe-Brasileira (CCAB) mostra que as exportações para 
os 22 países que integram a Liga Árabe tiveram uma alta de 10% em novembro em relação ao mesmo 
período de 2015

prevê redução de 1,2 milhão de 
barris diários na produção dos 
membros do grupo em 2017. 

Os embarques de açúcar 
aumentaram para vários países, 
como Emirados, Argélia, Arábia 
Saudita, Egito, Djibuti, Iraque, 
Líbano e Marrocos. As vendas 

de automóveis foram quase que 
exclusivamente para a Arábia 
Saudita. As exportações de 
minério avançaram principal-
mente para o Bahrein, Omã, 
Líbia e Egito, e as de tubos para 
a Arábia Saudita e Emirados. 
Estes dois países compraram 

mais carne fresca também, 
assim como o Líbano. 

Destaque ainda para o avanço 
das vendas de farelo de soja para 
a Arábia Saudita e Iêmen, de 
gado vivo para Líbano e Egito 
e de fi os de cobre para o Catar 
(CCAB).

FGV indica leve alta na infl ação
em 7 capitais

saíram de uma baixa média de 
0,04% para uma alta de 0,06% 
sob o efeito de um ajuste na 
área de telefonia fi xa e internet 
(de -1,17% para -0,33%).

Em saúde e cuidados pesso-
ais, a taxa aumentou de 0,54% 
para 0,61%. Neste caso o que 
mais pesou foram os artigos de 
higiene e cuidado pessoal (de 
0,54% para 0,77%). Em com-
pensação, o grupo habitação 
acusou queda mais expressiva 
do que o registrado na última 
apuração ao passar de -0,24% 
para -0,48%, refl etindo a tarifa 
de eletricidade residencial (de 
-2,42% para -4,21%).  Já em 
transportes, a taxa fi cou está-
vel em 0,30%. Neste grupo, ao 
mesmo tempo em que a tarifa 
de táxi subiu (de 2,08% para 
4,46%), o preço do etanol 
desacelerou (de 2,56% para 
1,59%) (ABr).

apresentou forte acréscimo 
em relação ao último levanta-
mento (de,38% para 0,78%) e 
o que mais infl uenciou essa alta 
foram os cigarros (de 0,76% 
para 1,67%). Em educação, 
leitura e recreação foi verifi cada 
elevação de 1,06% ante 0,86%, 
motivada, em especial, pelo re-
ajuste de preços da tarifa aérea 
(de 21,46% para 27,05%). No 
grupo comunicação, os preços 
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A gente. O povo. Só 

com muito trabalho 

e criatividade é que 

vamos sair desse 

atoleiro econômico. 

Não vale nem a pena 

falar de política aqui. A 

mudança só vai ocorrer 

se partir do povo

Precisamos gerar empre-
go, criar valor, gerar ri-
queza, girar a economia. 

Mas com as leis trabalhistas 
atuais isso não vai acontecer. 
Sou da área de tecnologia e co-
municação, lido com jovens en-
trando no mercado de trabalho 
há mais de 20 anos. Geração X, 
Y, Z... Não estamos falando de 
trabalhadores braçais do início 
da era industrial, explorados 
pelo grande capital. 

Estamos falando de jovens 
muito inteligentes, com um 
acesso à informação jamais 
visto, capazes de gerar riqueza 
em um mundo virtual. Com 
necessidades e expectativas 
muito diferentes daquelas do 
século passado, da qual faz 
parte esse arcaico modelo de 
CLT.

Eu já vi muito estagiário 
começando na empresa e em 
pouco tempo com alguma 
orientação, abrir seu próprio 
negócio e ganhar muito mais. 
Infelizmente esse número é 
ainda muito pequeno. Temos 
que aumentar esse volume. As 
empresas demandam serviços, 
mas não podem arcar com os 
riscos trabalhistas, principal-
mente quando necessitam 
de trabalhos de marketing e 
tecnologia.

Os jovens não querem mais 
trabalhar com horários en-
gessados. Querem ter seus 
horários, querem mesclar 
lazer com aprendizado e com 
trabalho. Precisam de pausas 
mais frequentes. Não querem 
bater cartão. Querem trabalhar 
de casa, da rua, do Starbucks. 
Parece ruim para a empresa? 
Não é. Gera muito mais enga-
jamento e resultado. E esse é 
o segredo: resultado.

Mecanismos de contro-
le arcaicos não funcionam 
mais. Não adianta colocar um 
supervisor na sala olhando 
se todos estão trabalhando, 
cameras, grades, tornozelei-

ras... Opa, isso era da época 
da escravidão! Resultado é a 
palavra-chave, o ponto focal. 
Baseando o relacionamento 
em resultados, a liberdade 
aparece. O colaborador cresce, 
o resultado cresce, todos se 
benefi ciam. Existem formas 
corretas de se fazer isso. Com 
tecnologia. Metas.

Que tal fazermos um esforço 
conjunto, educar os jovens a 
entrar no mercado de trabalho 
de forma correta, alinhar ex-
pectativas, criar mecanismos 
onde eles possam trabalhar da 
forma que anseiam, gerando 
riquezas para eles e para as 
empresas para as quais pres-
tam serviços? Nós já iniciamos 
esse processo, há 5 anos com o 
projeto Laranja Mecânica. 

Desde 2011, inserimos no 
mercado de trabalho dezenas 
de jovens que iniciaram como 
estagiários, foram treinados, 
capacitados e conseguiram 
empregos em nossos clientes. 
Muitos abriram suas próprias 
empresas de consultoria em 
marketing digital ou vendas. 
Estão muito felizes. E do lado 
das empresas, dezenas con-
seguiram um nível de serviço 
mais elevado, com um custo 
mais baixo e conquistaram 
excelentes resultados. Como 
isso?

Com criatividade. A moeda 
deixa de ser somente o di-
nheiro e vira o conhecimento. 
Conhecimento que muda uma 
vida. Foco na geração de re-
sultado. Investimento mútuo. 
Tenho certeza de que esse 
modelo pode ser aplicado em 
diversos outros segmentos. Mi-
nha especialidade é tecnologia 
e comunicação e aqui tem dado 
muito certo. 

Selecionamos estudantes, 
capacitamos, oferecemos es-
tágio e depois que mostram 
resultados, tem opções de 
serem contratados ou abrir sua 
própria empresa já com clien-
tes conquistados. E vencem 
sempre os melhores. É ensinar 
a pescar e não entregar o peixe. 
Uma relação ganha-ganha-
ganha. Boa para o profi ssional, 
boa para o cliente, boa para 
nós. Gostou da idéia?

(*) - É tecnólogo, publicitário e sócio 
fundador da K2Web, empresa
especializada em estratégias

de web e marketing digital
(www. http://k2web.com.br).

Douglas Sossai Marques (*)

O Brasil tem jeito 
sim. E sabe quem vai 
dar um jeito nisso?

A Câmara dos Deputados 
recorreu na sexta-feira (16) 
ao STF para derrubar a deci-
são do ministro Luiz Fux, que 
suspendeu a tramitação do 
projeto de lei sobre as medidas 
de combate à corrupção. No 
pedido de reconsideração, 
a Câmara argumenta que 
a decisão de Fux é ilegal e 
transformou o Estado Demo-
crático de Direito em “uma 
aristocracia togada”.

“Não há base para restringir 
a prerrogativa dos membros 
do Legislativo de debater uma 
matéria, propor modifi cações 
e aprová-las, se houver apoio 
político sufi ciente. Afi rmar o 
contrário é colocar nas mãos 
do STF a responsabilidade 
por dizer quais modifi cações 
aperfeiçoam uma proposição 
e quais desnaturam a sua es-
sência. É reduzir nosso Estado 

Presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia.

O juiz federal Sérgio Moro 
ordenou a transferência do ex-
deputado Eduardo Cunha da 
carceragem da sede da Polícia 
Federal, em Curitiba, para o 
Complexo Médico-Penal, que fi ca 
na região metropolitana da capital 
paranaense. A defesa de Cunha 
disse que não se manifestará 
sobre a decisão. Os advogados do 
ex-deputado haviam solicitado a 
permanência dele na sede da PF 
pelo menos até o seu depoimento 
ao juiz Sérgio Moro, marcado para 
o dia 7 de fevereiro.

Moro alegou que a transfe-
rência é necessária para evitar 
a superlotação da carceragem 
da PF, autora do pedido de 
remoção do ex-deputado. 
“Em que pesem os relevantes 
argumentos das defesas, o 
fato é que o espaço físico da 
carceragem da PF é limitado 
e destina se precipuamente a 
ser local de passagem e não de 

Ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha.
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O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio 
Cabral é agora réu no âmbito da Operação 
Lava Jato. A denúncia contra ele e outras 
seis pessoas, incluindo a ex-primeira-da-
ma, Adriana Ancelmo, foi aceita na manhã 
de sexta-feira (16) pelo juiz Sérgio Moro, 
da Justiça Federal em Curitiba.

Cabral é acusado de corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro, por ter recebido, segun-
do a denúncia, R$ 2,7 milhões em propina 
desviada de um contrato da Petrobras com a 
empreiteira Andrade Gutierrez para realiza-
ção de serviços de terraplanagem nas obras 
do Comperj. Após aditivos, o contrato, que no 
início foi de R$ 819,8 milhões, ultrapassou os 
R$ 1,17 bilhão, destacaram os procuradores 
autores da denúncia aceita por Moro.

Segundo a acusação, a indicação de que 
os pagamentos deveriam ser feitos a Cabral 
foi feita pelo ex-diretor de Abastecimento 
da Petrobras, Paulo Roberto Costa, que 

Sergio Cabral foi preso em 17 de 

novembro, na Operação Calicute.

PEC da 
vaquejada 

começa a ser 
discutida no 

Senado
O Senado fez na úlima 

quarta-feira (14) a pri-
meira das cinco sessões 
de discussão em primei-
ro turno da proposta que 
busca  reverter a decisão 
do Supremo Tribunal 
Federal (STF) contra as 
vaquejadas, de outubro 
deste ano. A proposta, 
aprovada pela Comis-
são de Constituição e 
Justiça em novembro, 
passou a ser analisada 
em regime de urgência 
pelo Plenário.

O texto, apresentado 
após a decisão do STF, 
muda o artigo 225 da 
Constituição, que trata 
do meio ambiente, para 
descaracterizar a prática 
de crueldade associada ao 
esporte. No julgamento 
de ação do Ministério 
Público contra a lei que 
regulamenta as vaqueja-
das no Ceará, o relator, 
ministro Marco Aurélio, 
considerou haver “cruel-
dade intrínseca” contra 
os animais.

O texto prevê que não 
serão consideradas cruéis 
as práticas desportivas 
que utilizem animais, 
desde que sejam manifes-
tações culturais previstas 
na Constituição e regis-
tradas como integrantes 
do patrimônio cultural 
brasileiro. A condição 
para isso é que sejam 
regulamentadas em lei 
específi ca que garanta o 
bem-estar dos animais 
(Ag.Senado).

A Comissão de Agricultura da 
Câmara aprovou o projeto do 
deputado Sérgio Brito (PSD-
BA), que cria Área de Proteção 
Ambiental (APA) nas regiões de 
Canavieiras, Belmonte e Una, na 
chamada Costa do Cacau, no sul 
do estado da Bahia. Pela proposta, 
a APA terá aproximadamente 
100.645,85 hectares.

Em 2006, a região foi transfor-
mada em reserva extrativista por 
meio de decreto presidencial.

O parecer do relator, deputado 
Evandro Roman (PSD-PR), foi 
favorável à proposta. Na visão 
dele, a transformação da área em 
reserva extrativista imobilizou 
totalmente a economia da região, 
inviabilizando o turismo e a agri-
cultura, voltada principalmente 
para a cacauicultura e a carcini-
cultura (criação de crustáceos). 
Para ele, a transformação da área 
em APA possibilitará a recupe-
ração da agricultura na região. 
“O turismo também poderá ser 
reestabelecido e enriquecido 
com o denominado turismo 

rural”, acrescentou.
Roman sugeriu emenda ao pro-

jeto para que os imóveis que foram 
desapropriados para a criação da 
reserva extrativista retornem ao 
seu estado de origem, com base 
em seus registros em cartório 
de Imóveis. Segundo ele, isso 
vai ajudar a se “reestabelecer a 
economia e o desenvolvimento 
da região o mais rapidamente 
possível”. 

O deputado Marcon (PT-RS) 
apresentou voto em separado, 
por discordar do parecer. “A 
criação da APA e a extinção da 
reserva extrativista irá afetar di-
retamente a economia local, que 
depende da existência da unida-
de de conservação, sendo certo 
que haverá impactos negativos 
sociais, econômicos e ambientais 
diretos nas mais de 2.500 famílias 
que tiram da reserva o seu sus-
tento”, argumentou. A proposição 
tramita em caráter conclusivo 
nas comissões de Agricultura; 
Meio Ambiente; e Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Roman: a reserva extrativista imobilizou a economia da região.

A proposta, aprovada pela 
Câmara em 30 de novem-
bro, já estava em análise 

no Senado. O ministro Luiz Fux, 
em liminar, determinou que a 
matéria tramite como projeto 
de iniciativa popular. 

Diante da difi culdade de con-
ferência de mais de 2 milhões de 
assinaturas de apoio ao projeto, 
a proposição foi formalmente 
apresentada como de autoria 
dos deputados federais Antônio 
Carlos Mendes Thame  (PV-
SP), Diego Garcia (PHS-PR), 
Fernando Francischini (SD-
PR) e João Campos (PRB-GO). 
No recurso apresentado em 
nome da Mesa, a Advocacia do 
Senado sustenta que a tramita-
ção na Câmara foi absolutamen-
te regular justamente porque o 
projeto não é formalmente de 
iniciativa popular.

A Advocacia do Senado afi r-

A Advocacia do Senado sustenta que a tramitação na Câmara

foi regular justamente porque o projeto não

é formalmente de iniciativa popular.
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Senado entra com recurso 
contra decisão de Fux sobre 
medidas contra a corrupção

A Mesa do Senado Federal ajuizou recurso contra liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Luiz Fux, que determinou que se reinicie a tramitação do projeto de lei sobre as “10 medidas 
contra a corrupção”

cional, nem controle prévio de 
constitucionalidade de projetos 
de lei. Além disso, o recurso 
registra que, com a aprovação 
do projeto na Câmara dos De-
putados, no último dia 30 de 
novembro, teria havido “perda 
de objeto”. 

Com o envio ao Senado, 
apenas em ações ajuizadas 
por senadores poderia even-
tualmente ser deferida liminar 
para interferir na tramitação 
de matéria. O mandado de 
segurança que provocou a 
decisão de Fux foi impetrado 
pelo deputado federal Eduardo 
Bolsonaro (PSC-SP). Ao fi nal, a 
Advocacia pede que o próprio 
ministro Luiz Fux revogue a 
decisão ou que submeta a li-
minar ao Plenário do STF, para 
que a tramitação do projeto 
seja retomada com a máxima 
urgência (Ag.Senado).

ma que a decisão viola a inde-
pendência do Poder Legislativo 
e retira o papel do Senado de 
Casa revisora. Também lembra 

que a própria jurisprudência do 
STF não admite intervenção 
judicial em questões internas 
das Casas do Congresso Na-

Decisão de Fux transforma 
democracia em “aristocracia togada”

mara na madrugada do dia 30 
de novembro. Fux entendeu 
que houve um erro de trami-
tação na Câmara e determinou 
que o processo seja devolvido 
pelo Senado, onde a matéria 
está em tramitação, para que 
os deputados possam votar a 
matéria novamente.

A decisão foi alvo de críticas 
do presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, e do presidente 
do Senado, Renan Calheiros. 
De acordo com Maia, a deci-
são foi uma interferência nos 
trabalhos do Legislativo. O mi-
nistro disse que não interferiu 
nos trabalhos do Legislativo 
ao determinar a suspensão 
do projeto. De acordo Fux, 
a jurisprudência da Corte 
autoriza a decisão liminar em 
caso de “vício no processo 
legislativo de elaboração de 
leis” (ABr).

Democrático de Direito a uma 
aristocracia togada”, afi rma a 
Casa.

Fux suspendeu individual-
mente a tramitação do projeto 
que trata do pacote de medidas 
anticorrupção, e que tinha sido 
aprovado pelo plenário da Câ-

Moro manda transferir Cunha para 
Complexo Médico-Penal

cumprimento de penas ou mes-
mos recolhimento em prisão 
cautelar, salvo raras exceções”, 
escreveu o juiz.

Cunha foi preso preventiva-
mente no dia 19 de outubro 
no âmbito da Operação Lava 
Jato, em decorrência da qual 
já se tornou réu na Justiça Fe-

deral. No mesmo despacho, no 
entanto, Moro determinou que 
Léo Pinheiro, ex-presidente da 
empreiteira OAS, e João Cláu-
dio Genu, ex-tesoureiro do PP, 
permanecessem na sede da PF, 
para facilitar o deslocamento 
para audiências na Justiça e 
oitivas em inquéritos (ABr).

Reserva extrativista
na Bahia vira Área

de Proteção Ambiental

Ex-governador Sérgio Cabral vira réu na Lava Jato
possui acordo de delação premiada. Sergio 
Cabral foi preso em 17 de novembro, na 
Operação Calicute, em decorrência da qual 
também já se tornou réu. Encaminhado ao 
presídio de Bangu 8, no Rio, ele acabou 
transferido para a carceragem da PF em 
Curitiba no último dia 10, sob suspeita de 
que recebia visitas irregulares no complexo 
penitenciário de Bangu.

A mulher de Cabral, a ex-primeira-dama 
Adriana Ancelmo, também é acusada de 
corrupção passiva e de participação na 
lavagem da propina. Segundo a denúncia 
oferecida pelo MPF, o casal usou o dinheiro 
para a blindagem de carros, aquisição de 
móveis e roupas fi nas. Com a compra de 
roupas da marca de luxo Ermenegildo Zeg-
na, por exemplo, foram gastos mais de R$ 
232 mil em espécie. Os procuradores dis-
seram que o próprio Cabral participou das 
negociações visando a propina (ABr).
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2ª Vara de Registros Públicos. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da 
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0050464-73.2010.8.26.0100 (1112/10). O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Letícia 
Fraga Benitez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Espólio de Alfredo Ferreira Velloso, rep. pela 
inv. Lucilla de Camargo Velloso, Aimoré Ferreira, Adelina Ronchi Ferreira, Mario Silva, Maria de 
Lourdes Alvarenga, Odete dos Santos Barbosa, Carlos Alberto Batista Barbosa, réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que 
Gicelio Soares da Rocha ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando Objetivam os autores a 
sentença declaratória do imóvel usucapiendo situado na Av. Nordestina, nº 627, São Miguel Paulista, 
São Paulo/SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir 
após o prazo de 20 dias. 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. 
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Edital de Convocação - AGE de Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 15ª Série da 1ª Emissão
Ficam convocados os senhores Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 15ª Série da 1ª Emissão da 
BRC Securitizadora S.A. (“Emissora”), em atenção à Cláusula 10 do Termo de Securitização de Créditos da 15ª Série da 1ª 
Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da BRC Securitizadora S.A. firmado em 18/03/10 e aditado em 22/03/10 
e 04/10/16 (“Termo de Securitização”), a se reunirem em Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“AGT”), a ser realizada, em 
primeira convocação, em 09/01/17, às 16 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. Os termos em maiúsculas que não sejam definidos no presente Edital têm o significado 
que lhes é atribuído no Termo de Securitização. 1. Aprovar o segundo aditamento ao Instrumento Particular de Contrato 
de Cessão e Aquisição de Créditos Imobiliários e Outras Avenças celebrado entre a GLP Imigrantes Empreendimentos 
Imobiliários S.A. (atual denominação da Ecopátio Bracor Imigrantes Empreendimentos Imobiliários S.A.) e a Emissora, poste-
riormente aditado em 04/10/16, (“Contrato de Cessão”), tendo por objeto a cessão da 1ª CCI à Emissora e a vinculação dos 
Créditos Imobiliários da 1ª CCI ao Patrimônio Separado dos CRI, para alterar a forma de pagamento dos Direitos Creditórios, 
estabelecendo que o pagamento da parcela correspondente aos Créditos Imobiliários representados pela 1ª CCI poderá ser 
realizado na forma prevista no Contrato de Cessão ou na conta corrente de titularidade da Emissora, indicada no Contrato 
de Cessão; e 2. Aprovar o aditamento a quaisquer documentos necessários, incluindo, mas não se limitando, ao Termo de 
Securitização, para refletir a deliberação mencionada no item 1 acima. Os titulares dos CRI deverão encaminhar, até as 17 
hs do dia 05/01/17 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. Carlos Eduardo Poli Sisti - BRC Securitizadora S.A. (16, 17 e 20/12/2016)

2ª Vara de Registros Públicos. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da 
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0048504-14.2012.8.26.0100 1142/12. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia 
Fraga Benitez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Felipa Ferrari Bonanno, Edgard Bonanno e 
sua esposa Maria Geny Ferracini Bonanno, Celso Bonanno e sua esposa Vera Lúcia Nunes 
Bonanno, Albertina Marques da Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Lucia Vanda de Negreiros Oliveira 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando Objetivam os autores a declaração de dominio do imóvel 
situado na Rua Fortunato Simões, nº 157, atual nº 175 , Vila Miriam, cep 02967-080, Sao Paulo/SP, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital 
para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 
20 dias. 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. 

O BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, torna público, para conhecimento dos interessados, que os imóveis de sua propriedade e das empresas de mesmo
grupo econômico serão vendidos um a um, a quem maior lance oferecer, através de Leilão Online em 21 de Dezembro de 2016 a partir das 9 horas pelo site
www.sold.com.br, sendo o leiloeiro responsável: Fabio Zukerman, com escritório na Rua Tenente Negrão, 140 - 3º Andar – São Paulo/SP, matrícula JUCESP
n° 719. O Leilão será regido pelas normas e disposições (incluindo condições de pagamento) consignadas no Edital, disponível no site indicado, que os
interessados aceitam por adesão sem qualquer restrição ou ressalva e pela legislação aplicável. Listagem de imóveis a serem leiloados:; Lote: 1 - Descrição:
SOBRADO C/03 DORMITÓRIOS E CHURRASQUEIRA - BAIRRO CAMBUCI* Rua Alves Ribeiro, nº 163 * Área de terreno: 90,68m² * Área construída:
171,00m²* Matrícula: 169.716 do 6º CRI de São Paulo/SP* Contribuinte: 034.011.0017-3 - Prefeitura de São Paulo/SP- Distribuição Interna : Sala de estar, sala de
jantar, lavabo, três dormitórios sendo uma suíte com closet, banheiro social, cozinha, área de serviço, churrasqueira. - Lance Inicial: R$ 414.000,00; Lote: 2 -
Descrição: APARTAMENTO C/ 01 VAGAS DE GARAGEM BAIRRO DO ATERRADO* Rua Quararibéia, nº 200 - Apto 42 - Torre B Jade - Condomínio Vila
Nova Sabará - Praça Alvorada* Área privativa: 61,17m² * Área construida: 112,42m² * Matrícula: 416.863 do 11º CRI de São Paulo/SP* Contribuinte:
090.150.0334-3 Prefeitura de São Paulo/SP. OBS.: Com direito ao uso de uma vaga de garagem indeterminada na garagem coletiva, conforme Matrícula. -
Lance Inicial: R$ 251.000,00; Lote: 3 - Descrição: APARTAMENTO C/ 01 VAGA DE GARAGEM - BAIRRO VILA ANDRADE* Rua João Simões de Souza, nº
430 - Apto 106 - Edifício Dália Torre C - Condomínio Cores - Jardim Sul Vermelho* Área privativa: 68,16m²* Área construída: 128,19m² * Matrícula: 392.516 do
11º CRI de São Paulo/SP* Contribuinte: 169.021.0344-4 - Prefeitura de São Paulo/SP. OBS: Com direito ao uso de uma vaga indeterminada na garagem coletiva
do condomínio, conforme Matrícula. - Lance Inicial: R$ 234.000,00; Lote: 4 - Descrição: SOBRADO EM CONDOMÍNIO - BAIRRO ITAQUERA *Rua Catarina
Lopes, nº 151 - Casa nº 08 - Condomínio Residencial Catarina Lopes* Área de terreno: 62,50m² (na Matrícula) e 91,05m² (in loco)* Área construída: 56,00m² *
Matrícula: 260.203 do 9º CRI de São Paulo/SP* Contribuinte: 141.059.0157-4 - Prefeitura de São Paulo/SP. OBS: Com direito ao uso de uma vaga de garagem
coletiva, conforme Matrícula. - Lance Inicial: R$ 168.000,00; Lote: 5 - Descrição: APARTAMENTO C/ 01 VAGA DE GARAGEM E 01 ARMÁRIO - BAIRRO VILA
ANDRADE* Rua Nicola Rollo, nº 26 e Rua Nelson Gama de Oliveira - Apto 52 - Bl. B Melodia - Condomínio Oficina * Área privativa: 87,70m² * Área construída:
159,94m² * Matrículas: 383.382 do 11º CRI de São Paulo/SP* Contribuinte: 171.220.0120-1 - Prefeitura de São Paulo/SP- Distribuição Interna : Sala de estar/jantar,
lavabo, terraço gourmet, duas suítes, cozinha americana e área de serviço. OBS.: Com direito a vaga indeterminada na garagem coletiva e um armário
indeterminado, conforme Matrícula. - Lance Inicial: R$ 322.000,00; Lote: 6 - Descrição: SOBRADO - BAIRRO VILA GALVÃO*Avenida Júlio Prestes, nº 126 *
Área de terreno: 179,44m² * Área construída: 229,37m² * Matrícula: 134.256 do 2º CRI de Guarulhos/SP* Contribuinte: 083.42.96.0262.00.000 - Prefeitura de
Guarulhos/SP - Lance Inicial: R$ 428.000,00; Lote: 7 - Descrição: APARTAMENTO C/ 02 VAGA DE GARAGEM - BAIRRO DO PICANÇO* Rua Vicenzo
Paciullo, nº 271 - Apto 142 Torre nº 02 - Condomínio Residencial Monte Verde* Área privativa: 80,90m² * Área construída: 166,62m² * Matrículas: 128.755 do 2º CRI
de Guarulhos/SP* Contribuinte: 081.61.08.0600.02.054 - Prefeitura de Guarulhos/SP. OBS: Com direito ao uso de duas vagas de garagem indeterminadas, conforme
Matrícula. - Lance Inicial: R$ 261.000,00; Lote: 8 - Descrição: SOBRADO EM CONDOMÍNIO C/VAGA DE GARAGEM - BAIRRO ERMELINO MATARAZZO*
Rua Bolívar Ribeiro Boaventura, nº 560 - Casa nº 04 - Condomínio Residencial Bolivar Ribeiro* Área de terreno: 137,16m² * Área construída: 83,14m² * Matrícula:
159.475 do 12º CRI de São Paulo/SP* Contribuinte: 110.489.0177-6 - Prefeitura de São Paulo/SP. OBS: Com direito ao uso de uma vaga de garagem coberta
localizada no 1º pavimento, conforme Matrícula. - Lance Inicial: R$ 216.000,00; Lote: 9 - Descrição: APARTAMENTO C/03 DORMITÓRIOS - BAIRRO
GONZAGA* Avenida Ana Costa, nº 417/419 - Apto 72 - Edifício Hercules - Conjunto Helênico* Área construída: 124,00m² * Matrículas: 6.925 do 3º CRI de Santos/
SP* Contribuinte: 65.006.021.076 - Prefeitura de Santos/SP- Distribuição Interna : Três dormitórios, sala, cozinha, área de serviço, banheiro social, e banheiro de
empregada. - Lance Inicial: R$ 355.000,00; Lote: 10 - Descrição: APARTAMENTO C/02 VAGAS DE GARAGEM - BAIRRO VILA ANDRADE* Rua David Ben
Gurion, nº 660 - Apto 302 - Edifício Mares do Sul * Área privativa: 85,10m² * Área construída: 232,48m² * Matrículas: 164.708 do 18º CRI de São Paulo/SP*
Contribuinte: 171.058.0301-1 - Prefeitura de São Paulo/SP. OBS: Com direito ao uso de duas vagas de garagem indeterminadas localizadas no subsolo com auxílio
de manobrista, conforme Matrícula. - Lance Inicial: R$ 312.000,00; Lote: 11 - Descrição: APARTAMENTO C/ 01 VAGA DE GARAGEM - BAIRRO VILA DOM
JOSÉ* Rua Wener Goldberg, nº 179 e 283 - Apto 31 - Condomínio Alto da Mata Torre 02* Área privativa: 94,74m²* Área construída: 153,58m² * Matrícula: 163.996 do
CRI de Barueri/SP* Contribuinte: 24453.43.09.0200.03.013-2 - Prefeitura de Barueri/SP. - Lance Inicial: R$ 325.000,00; Lote: 12 - Descrição: APARTAMENTO C/
02 VAGAS DE GARAGEM - BAIRRO NOSSA SENHORA DO Ó* Rua João Alves nº 186 - Apto 94 - Edifício Jatobá * Área privativa: 72,41m²* Área construída:
147,58m² * Matrícula: 124.756 do 8º CRI de São Paulo/SP* Contribuinte: 104.121.0073-7 - Prefeitura de São Paulo/SP. OBS: Com direito ao uso de duas vagas de
garagem indeterminada localizadas no 1º e 2º sub-solo, conforme Matrícula. - Lance Inicial: R$ 287.000,00; Lote: 13 - Descrição: CASA COM 02
DORMITÓRIOS E 03 VAGAS DE GARAGEM - BAIRRO JARDIM CALIFORNIA* Rua D, nº 59 (na Matrícula) e Rua Luiz Dafara, nº 59 (na Prefeitura) * Área de
terreno: 190,43m² * Área construída: 73,40m² * Matrícula: 82.017 do 2º CRI de Piracicaba/SP* Contribuinte: 1482742 - 1538403 (Insc. Imob.) - Prefeitura de
Piracicaba/SP- Distribuição Interna: Sala de estar, cozinha, dois dormitórios, banheiro social, área de serviço. - Lance Inicial: R$ 169.000,00; Lote: 14 -
Descrição: CASA DESOCUPADA - BAIRRO CIDADE NOVA * Avenida Nossa Senhora das Dores (na Matrícula) e Rua José Moura de Amaral, nº 194 (na
Prefeitura)* Área de terreno: 352,30m² * Área construída: 88,50m² * Matrícula: 3632 do CRI de Iguaba Grande/RJ* Contribuinte: 034979-1/10551-0 (Cad) -
Prefeitura de Iguaba Grande/RJ. - Lance Inicial: R$ 200.000,00; Lote: 15 - Descrição: APARTAMENTO - BAIRRO HAVAÍ* Rua Havana, nº 245 - Apto 901 -
Conjunto Habitacional Cercadinho * Área construída: 84,00m² (na Prefeitura) e 72,00m² (in loco)* Matrículas: 29.686 do 1º CRI de Belo Horizonte/MG*
Contribuinte: 506084.301.0643 - Prefeitura de Belo Horizonte/MG. - Lance Inicial: R$ 166.000,00; Lote: 16 - Descrição: SOBRADO C/03 DORMITÓRIOS E
SOTÃO - BAIRRO PORTÃO* Rua Vieira Fazenda, nº 1382 - Sobrado 01 - Residencial Zanin* Área de terreno: 283,69m² (na Matrícula) e 360,00m² (in loco)*
Área construída: 155,72m² * Matrícula: 105.336 do CRI de Curitiba/PR* Contribuinte: 27.2.0009.0220.00-5 - Prefeitura de Curitiba/PR- Distribuição interna : Sala
de estar/jantar, lavabo, cozinha, área de serviço, três dormitórios (sendo uma suíte), duas sacadas, banheiro social e sotão - sala íntima. OBS.: Averiguado em
in loco que o imóvel não se encontra em condomínio. - Lance Inicial: R$ 336.000,00; Lote: 17 - Descrição: APARTAMENTO C/02 DORMITÓRIOS E 01 VAGA
DE GARAGEM DETERMINADA - BAIRRO ANITA GARIBALDI* Rua Ottokar Doerffel, nº 1249 - Apto 506 - vaga nº 86 - Torre 02 - Edifício Garden Atiradores *
Área privativa: 60,02m² (apto) e 12,00m² (vaga)* Área construída: 91,71m² (apto) e 13,54m² (vaga)* Matrículas: 35.254 (apto) e 35.349 (vaga) do 2º CRI de
Joinville/SC* Contribuinte: 13.20.01.09.1982.0201 (apto) e 13.20.01.09.1982.0295 (vaga) - Prefeitura de Joinville/SC- Distribuição Interna : Dois dormitórios,
banheiro social, cozinha, área de serviço e sacada com churrasqueira. - Lance Inicial: R$ 207.000,00; Lote: 18 - Descrição: CASA EM CONDOMÍNIO -
BAIRRO PARQUE VERDE* Avenida das Torres, nº 186 - Casa 145 - Condomínio Terra Nova Cascavel I * Área de terreno: 143,00m² * Área construída: 68,13m²
* Matrícula: 67.605 do 1º CRI de Cascavel/PR* Contribuinte: 0173.0001.0001.0144 (Insc. Imob.) - Prefeitura de Cascavel/PR. - Lance Inicial: R$ 122.000,00;
Lote: 19 - Descrição: CASA C/ 03 DORMITÓRIOS - BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS* Rua Pilar, nº 382 (na Prefeitura )* Área de terreno: 300,00m² *
Área construída: 131,40m² * Matrícula: 60.919 do 1º CRI de Foz de Iguaçu/PR* Contribuinte: 06.6.34.05.0055.001 - Prefeitura de Foz de Iguaçu/PR- Distribuição
Interna : Sala de estar, sala de jantar, três dormitórios sendo uma suíte, cozinha, área de serviço. - Lance Inicial: R$ 236.000,00; Lote: 20 - Descrição:
SOBRADO C/ 02 DORMITÓRIOS - BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS* Lote nº 04 do Conjunto 1.845 do Núcleo Bandeirantes (na Matricula); Setor
Residencial, Bl 1845, Lote 04 (na Secretaria da Fazenda) e Terceira Avenida Bloco nº 1845 - LT. 04 (in loco)* Área de terreno: 120,00m² * Área construída:
232,73m² * Matrícula: 25.728 do 4º CRI de Núcleo Bandeirantes/DF* Contribuinte: 3095.8938(Insc. Imo) - Secretária de Estado de Fazenda/DF- Distribuição
Interna : Térreo : Sala de estar/jantar, um dormitório com closet e banheiro, lavabo, cozinha, área de serviço, despensa, dormitório e banheiro de empregada,
Parte Superior: Varanda, sala de TV, dois dormitórios sendo um banheiro privativo, salão, banheiro social. - Lance Inicial: R$ 462.000,00; Lote: 21 - Descrição:
APARTAMENTO C/03 DORMITÓRIOS E 02 VAGAS DE GARAGEM - BAIRRO NÉOPOLIS* Rua Lúcia Viveiros, nº 255 - Apto 406 - Torre 3 - Ecocil Central Park
Condomínio Clube* Área privativa: 75,70m² * Área construída: 88,20m² * Matrícula: 47.617 do 3º CRI de Natal/RN* Contribuinte: 2.034.0187.08.1889.0249.9 -
Prefeitura de Natal/RN- Distribuição Interna: Sala de estar/jantar, dois dormitórios sendo uma suíte, banheiro suíte, cozinha, área de serviço, banheiro social e
varanda. OBS: Com direito ao uso de duas vagas de garagem, conforme Matrícula. - Lance Inicial: R$ 214.000,00; Lote: 22 - Descrição: APARTAMENTO C/ 01
DORMITÓRIOS - BAIRRO NÉOPOLIS* Rua Lúcia Viveiros, nº 255 - Apto 801 - Torre 2 - Ecocil Central Park Condomínio Clube* Área privativa: 67,24m² * Área
construída: 78,34m² * Matrícula: 48.584 do CRI de Natal/RN* Contribuinte: 2.034.0187.08.1889.0157.3 - Prefeitura de Natal/RN. OBS: Com direito ao uso de uma
vaga de garagem, conforme Matrícula. - Lance Inicial: R$ 176.000,00; Lote: 23 - Descrição: CASA EM CONDOMÍNIO FECHADO C/03 SUÍTES - BAIRRO
PONTA NEGRA* Rua Dr. Mucio Vilar Ribeiro Dantas, nº 500 - Casa nº 13 Bl. B - Condomínio Ponta Negra Boulevard * Área de terreno: 420,00m² (na Matrícula) e
586,75m² (na Prefeitura)* Área construída: 299,90m² (na Matrícula) e 330,28m² (na Prefeitura)* Matrícula: 22.351 do CRI de Natal/RN* Contribuinte:
2.036.0423.04.1395.0028-3 (Insc. Imob.) - Prefeitura de Natal/RN. OBS.: Averiguado em in loco que a via principal de acesso ao condomínio é pela Av. Praia de
Pirangi. - Lance Inicial: R$ 709.000,00; Lote: 24 - Descrição: APARTAMENTO C/02 DORMITÓRIOS - BAIRRO NOVA BRASILIA* Rua Joaquim Zucco, nº 400 -
Apto 106 - vaga nº 53 - Bl. A - Condomínio Summerland Residence* Área privativa: 60,00m² (apto) e 12,12m² (vaga)* Área construída: 73,72m² (apto) e 14,89 m²
(vaga)* Matrícula: 65.340 (apto) 65.417 (vaga) do CRI de Brusque/SC* Contribuinte: 01.05.013.2326.006 (apto) e 01.05.013.2326.061 (vaga) (Insc. Imob.) - Prefeitura
de Brusque/SC- Distribuição Interna : Sala de estar/jantar, sacada com churrasqueira, dois dormitórios, banheiro social, cozinha e área de serviço. - Lance Inicial:
R$ 137.000,00; Lote: 25 - Descrição: APARTAMENTO DESOCUPADO C/02 DORMITÓRIOS - BAIRRO CASSINO* Rua das Palmeiras, nº 260 - Apto 201 * Área
privativa: 82,56m² * Área construída: 90,00m² * Matrícula: 64.260 do CRI de Rio Grande /RS* Contribuinte: 60634 (Insc.) - Prefeitura de Rio Grande/RS-
Distribuição Interna : Sala de estar/jantar, dois dormitórios, banheiro social, cozinha e área de serviço. - Lance Inicial: R$ 199.000,00; Lote: 26 - Descrição:
APARTAMENTO DUPLEX C/04 VAGAS DE GARAGEM - BAIRRO PRAIA DO BESSA* Rua Jacob Alves de Azevedo, nº 150 - Apto 1001 - Edifício Residencial
Mondrian* Área privativa: 401,47m² * Área construída: 616,89m² * Transcrição: 43.649 do 6º CRI de João Pessoa/PB* Contribuinte: 099.053-1 - Prefeitura de João
Pessoa/PB. OBS: Com direito ao uso de quatro vagas de garagem, conforme Matrícula. - Lance Inicial: R$ 894.000,00; Lote: 27 - Descrição: APARTAMENTO C/
02 DORMITÓRIOS E VAGA DETERMINADA - BAIRRO ALPHAVILLE* Avenida Alphaville, nº 535 - Apto 804 vaga nº 53 Bl. B - Torre 02 - Edifício Lake -
Condomínio Alpha Park Lifestyle * Área privativa: 77,78m² (apto) (na Matrícula) e 88,00m² (na Prefeitura)* Área construída: 140,39m² (na Matrícula) e 137,00m² (na
Prefeitura)* Matrículas: 36.001 do 7º CRI de Salvador/BA* Contribuinte: 668309-6 (Insc. Imob.) - Prefeitura de Salvador/BA- Distribuição Interna : Sala de estar/
jantar, varanda, dois dormitórios sendo uma suíte, banheiro social, cozinha, área de serviço e banheiro. OBS: Com direito ao uso de uma vaga localizada no 1º
subsolo, conforme Matrícula. - Lance Inicial: R$ 285.000,00; Lote: 28 - Descrição: SOBRADO C/03 DORMITÓRIOS - BAIRRO PITANGUEIRAS* Rua Jardim
Ipanema, nº 808 - Casa nº 02 * Área de terreno: 132,50m² * Área construída: 130,00m² (na Matricula) e 265,00m² (na Prefeitura)* Matrícula: 37.636 do CRI de Lauro
de Freitas/BA* Contribuinte: 4076400.808.0001 - Prefeitura de Lauro de Freitas/BA- Distribuição Interna : Pavimento térreo: um dormitório sendo suíte, copa/cozinha,
área de serviço, sala com dois ambientes, lavabo, hall, despensa, churrasqueira, Pavimento superior : Hall, três dormitórios sendo duas suítes, banheiro social e
uma varanda, OBS.: Averiguado em in loco que o imóvel não encontra-se em condomínio.- Valor médio mensal IPTU: R$ 55,46. - Lance Inicial: R$ 195.000,00;
Lote: 29 - Descrição: SOBRADO - BAIRRO CENTRO* Rua Alagôas, nº 484 esquina c/Rua Anchieta* Área de terreno: 825,00m² * Área construída: 662,47m² *
Matrícula: 2.933 do 1º CRI de Cornélio Procópio/PR* Contribuinte: 1236 - Prefeitura de Cornélio Procópio/PR. - Lance Inicial: R$ 753.000,00; Lote: 30 -
Descrição: APARTAMENTO DUPLEX C/03 DORMITÓRIOS E 01 VAGA DE GARAGEM - BAIRRO ILHA DO ATALAIA* Rua 3A, s/nº (na Prefeitura) - Apto 303 B -
Bl. B - Edifício Portal do Atalaia I* Área construída: 138,84m² * Matrículas: 5.293 do CRI de Salinópolis/PA* Contribuinte: 02.05.051.0420.001 (Insc. Cadas) -
Prefeitura de Salinópolis/PA- Distribuição Interna : Três dormitórios, sala de estar/jantar, cozinha, dois banheiros sociais, área de serviço. OBS: Com direito ao uso
de uma vaga de garagem incluída na área construída do imóvel, conforme Matrícula. - Lance Inicial: R$ 174.000,00; Lote: 31 - Descrição: SOBRADO EM
CONDOMÍNIO C/ 03 DORMITÓRIOS - BAIRRO STELLA MARIS* Alameda Praia de Atalaia, nº 410 - Casa nº 12 (na Prefeitura) - Residencial Mar Onda Branca *
Área de terreno: 185,41m² * Área construída: 115,76m²* Matrícula: 27.888 do 7º CRI de Salvador/BA* Contribuinte: 618666-1 - Prefeitura de Salvador/BA. - Lance
Inicial: R$ 145.000,00; Lote: 32 - Descrição: APARTAMENTO C/ 02 DORMITÓRIOS - BAIRRO COQUEIRO* Rodovia Mário Covas, s/nº (na Matrícula) e
Avenida Mário Covas, s/nº (na Prefeitura) - Apto 34 - Bl. 06 - Residencial Via Roma * Área privativa: 43,76m² (na Matrícula) e 59,81m²(na Prefeitura)* Área
construída: 93,92m² * Matrícula: 9.846 do 1º CRI de Ananindeua/PA* Contribuinte: 1163.396 - Prefeitura de Ananindeua/PA- Distribuição Interna: Sala de estar/jantar,
dois dormitórios, cozinha, banheiro social e área de serviço. - Lance Inicial: R$ 60.000,00; Lote: 33 - Descrição: APARTAMENTO C/ 03 DORMITÓRIOS -
BAIRRO TAMBAÚ* Rua Sidney Clemente Dore, nº 225 esq. Rua Helena Meira Lima - Apto 202 - Edifício Residencial Maison Elysées* Área privativa: 132,65m² *
Área construída: 223,86m² * Matrícula: 106.352 do 2º CRI de João Pessoa/PB* Contribuinte: 358922 - Prefeitura de João Pessoa/PB- Distribuição Interna: Sala
de estar/jantar, três dormitórios sendo suíte, lavabo, cozinha, área de serviço, dormitório de serviço e banheiro social. OBS: Com direito ao uso de duas vagas
de garagem localizadas subsolo, conforme Matrícula. - Lance Inicial: R$ 438.000,00; Lote: 34 - Descrição: APARTAMENTO C/ 02 VAGAS DE GARAGEM -
BAIRRO TAMBAÚ* Avenida Silvino Lopes, nº 547 - Apto 803 - Edifício Residencial Conquest Residence* Área privativa: 135,84m² * Área construída: 219,23m² *
Matrícula: 65.774 do 2º CRI de João Pessoa/PB* Contribuinte: 2900.95 (Insc. Imóvel) - Prefeitura de João Pessoa/PB. OBS: Com direito ao uso de duas vagas
cobertas na garagem, conforme Matrícula. - Lance Inicial: R$ 414.000,00; Lote: 35 - Descrição: APARTAMENTO C/02 VAGAS DE GARAGEM - BAIRRO DO
ALEIXO* Avenida Cosme Ferreira, nº 2.214 - Apto 404 - Torre A - Residencial Arboretto* Área privativa: 73,27m² * Área construída: 170,60m² * Matrícula: 48.713
do 4º CRI de Manaus/AM* Contribuinte: 1.27.0442.1.4677.0000.0 (Insc. Cadastral) - Prefeitura de Manaus/AM. OBS: Com direito ao uso de duas vagas de
garagem, conforme Matrícula. - Lance Inicial: R$ 202.000,00.

 Consulte o edital completo no site:WWW.SOLD.COM.BR
Informações: (11) 3296-7555 - R. Tenente Negrão, 140 - 3º Itaim Bibi - São Paulo/SP.

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 20/10/16
Aos 20/10/16, às 12 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: André Luis Lima Meira - Presidente; 
Julio Cesar de Sá Volotão - Secretário. Deliberações: 1. Aprovar constituição e abertura da Subsidiária da Companhia; 
2. Autorizar aos diretores da Companhia a outorgarem uma procuração ao Julio Cesar dos Santos, C.E. nº 355.12 
da Colômbia com amplos poderes para que possa, individualmente, representar a Companhia perante a Câmara de 
Comércio competente, as autoridades tributárias competentes, o Banco Central da Colômbia, e demais autoridades 
públicas necessárias para constituição da Subsidiária requerer ou receber documentos e praticar qualquer ato necessário, 
relacionados à constituição da Subsidiária. Nada mais. SP, 20/10/16. André Luis Lima Meira – Presidente; Julio Cesar 
de Sá Volotão – Secretário. Jucesp nº 520.220/16-0 em 07/12/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS , torna público que recebeu da CETESB 
a Licença de Operação N° 16009729, válida até 20/01/2020, para o Predio 13, sito 
à AVENIDA HUMBERTO DE CAMPOS, 3220, BOCAINA, RIBEIRÃO PIRES/SP.

Estre Ambiental S.A. 
CNPJ/MF Nº 03.147.393/0001-59 - NIRE 35.300.329.635

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 10/11/16
Aos 10/11/16, às 10 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Wilson Quintella Filho - Presidente da 
Mesa; Julio César de Sá Volotão - Secretário da Mesa. Ordem do Dia e Deliberações: (i) a ratificação da contratação, 
pela Companhia, na qualidade de avalista, do contrato de empréstimo denominado Short Term Loan Agreement, firmado 
por e entre a Corporación lnteramericana Para El Financiamiento de lnfraestructura, S.A. (“CIFI”), na qualidade de Credora 
(Lender), a Attend Ambiental S.A. (“Attend”), na qualidade de Devedora (Borrower), a Companhia e a CTR ltaboraí -Centro 
de Tratamento de Resíduos de ltaboraí Ltda. (“CTR”), ambas na qualidade de Garantidoras (Guarantors), no valor total de 
USD 9.000.000,00 (“Valor do Principal”) em 30/09/16 (“Bridge Loan”); (ii) a ratificação da outorga, pela Companhia e pela 
CTR, de garantia corporativa e aval à CIFI em favor da Attend por meio da assinatura do Bridge Loan; (iii) autorização para 
a Companhia e a CTR firmarem procuração denominada Power of Attorney to Process Agent a ser outorgada à Corporation 
Service Company ou outro prestador de serviço similar, nos termos do Bridge Loan; (iv) autorização para a Companhia e a 
CTR firmarem, na condição de avalistas,as notas promissórias a serem emitidas em favor da CIFI, sendo uma relacionada 
ao Valor do Principal e outra relacionada ao valor dos juros estipulados no Bridge Loan (“Notas Promissórias Bridge Loan”); 
(v) autorização para a Companhia e a CTR firmarem, na condição de avalistas, as notas promissórias a serem emitidas 
conforme estabelecido no contrato de aquisição relacionado a um financiamento de longo prazo (emissão de notas (notes) 
pela Attend em um valor de principal não inferior ao Valor do Principal, com vencimento final de pelo menos 7 anos, em 
termos e condições satisfatórias à Attend, à CIFI e à Companhia), de acordo com o qual a CIFI concorda em adquirir notas 
(notes) da Attend nos termos e condições de referido contrato (“Purchase Agreement” e “Notas Promissórias Purchase 
Agreement”, respectivamente); (vi) outorga à CIFI de alienação fiduciária, propriedade resolúvel e posse indireta de todas as 
ações representativas do capital social da Attend de sua titularidade, a fim de garantir o pagamento integral e o cumprimento 
de todas as obrigações oriundas do Bridge Loan e dos demais documentos correlatos (“Alienação Fiduciária”), por meio da 
assinatura, como Alienante Fiduciária, em conjunto com a Attend, como Devedora e Interveniente Anuente, e a CIFI, como 
Credora,de um Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e de Direitos Decorrentes das Ações (“Contrato de Alienação 
Fiduciária de Ações e de Direitos Decorrentes das Ações” e, em conjunto com o Bridge Loan, as Notas Promissórias 
Bridge Loan, o Purchase Agreement e as Notas Promissórias Purchase Agreement os “Documentos da Operação”); (vii) a 
autorização para a Companhia firmar procuração a ser outorgada no âmbito do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações 
e de Direitos Decorrentes das Ações em favor da CIFI; (viii) a autorização para a Companhia e a CTR firmarem todos e 
quaisquer aditamentos aos Documentos da Operação ou de todos e quaisquer novos documentos de garantia que sejam 
necessários para fins de inclusão das obrigações da Attend referentes às notas (notes) a serem emitidas pela Attend em 
um valor de principal não inferior ao Valor do Principal, com vencimento final de pelo menos 7 anos, em termos e condições 
satisfatórias à Attend, à CIFI e à Companhia, como obrigações garantidas (“Aditamentos ou Novos Documentos de Garantia 
relacionados aos Notes”), bem como as operações ali previstas e seus respectivos termos e condições; (ix) a aprovação 
dos termos e condições e das operações previstas nos Documentos da Operação; (x) autorizar a diretoria da Companhia 
e a diretoria da CTR a celebrarem os Documentos da Operação e quaisquer outros atos, contratos, instrumentos e/ou 
documentos relacionados com os Documentos da Operação, públicos ou privados, incluindo instrumentos, declarações, 
procurações, cartas, notificações, alterações, aditamentos, notas promissórias e certificados, bem como executar quaisquer 
atos, procedimentos, contratos, instrumentos ou documentos, prestar declarações e garantias e emitir certificados em nome 
da Companhia que possam ser necessários para formalizar e concluir corretamente as garantias prestadas no âmbito 
dos Documentos da Operação; e (xi) ratificar todos e quaisquer atos praticados pela Diretoria para fins de formalização e 
correta conclusão das garantias prestadas no âmbito dos Documentos da Operação. Nada mais. SP, 10/11/16. Julio César 
de Sá Volotão – Secretário. Jucesp nº 518.450/16-8 em 05/12/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Estre Ambiental S.A.
CNPJ/MF Nº 03.147.393/0001-59 - NIRE 35.300.329.635

Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em 
Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, Com Garantias Adicionais Reais e Garantia Adicional 

Fidejussória, Para Distribuição Pública Com Esforços Restritos de Colocação
Aos 30/08/16, às 10 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Vinicius de Carvalho Tonelli; 
Secretária: Carla de Castro Bernardes. Deliberações: (a) a prorrogação, pelo período de 30 dias, exclusivamente, da Data de 
Pagamento da Amortização do Valor Nominal Unitário da 2ª parcela da amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures, 
conforme consta na nova redação da Cláusula 4.7.1 da Escritura prevista no item (c), abaixo; (b) a prorrogação, pelo período 
de 30 dias, exclusivamente, da Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios da 3ª parcela dos Juros Remuneratórios, com 
o consequente ajuste do período de capitalização das parcelas dos Juros Remuneratórios das Debêntures, conforme consta 
na nova redação da Cláusula 4.5.4.1 da Escritura prevista no item (c), abaixo. (c) alteração das Cláusulas 4.5.4.1 e 4.7.1 da 
Escritura, as quais passarão a vigorar com a seguintes redações: “4.5.4.1. Os Juros Remuneratórios serão pagos em 6 parcelas 
conforme as datas previstas na tabela abaixo (cada uma “Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios”), sendo que o último 
pagamento será feito na Data de Vencimento, ressalvadas as hipóteses de Evento de Inadimplemento, de Resgate Antecipado 
Facultativo ou de Amortização Extraordinária (conforme definidos abaixo): Pagamento de Juros Remuneratórios: Nº do 
Pagamento – Data de Pagamento – Período Considerado: 1º - 27/12/13 – Da data de emissão (inclusive), até 27/12/13 
(exclusive); 2º - 14/12/14 – De 27/12/13 (inclusive) a 14/12/14 (exclusive); 3º - 30/09/16 – De 14/12/2014 (inclusive) a 30/09/16 
(exclusive); 4º - 14/12/16 – De 30/09/2016 (inclusive) a 14/12/16 (exclusive); 5º - 14/06/17 – De 14/12/16 (inclusive) a 14/06/17 
(exclusive); 6º - 14/12/17 – De 14/06/17 (inclusive) a data de vencimento (exclusive). “4.7.1: O Valor Nominal Unitário das 
Debêntures será amortizado a partir do 24° mês, inclusive, a partir da Data de Emissão, conforme tabela abaixo, sendo que o 
último pagamento será feita na Data de Vencimento (cada uma, uma “Data de Pagamento da Amortização do Valor Nominal 
Unitário”): Pagamento de Amortizado do Valor Nominal Unitário: nº do pagamento – Data de Pagamento – Percentual 
de Amortização: 1º - 14/12/14 – 14,2857%; 2º - 30/09/16 – 42,8571%; 3º - 14/12/16 – 14,2857%; 4º - 14/06/17 – 14,2857%; 
5º - 14/12/17 – Saldo Devedor. (d) manifestar sua ciência com relação ao não cumprimento, pela Emissora, das obrigações não 
pecuniárias, incluindo o não envio das documentações solicitadas nos prazos estabelecidos e as previstas na Cláusula 4.13.1 
alínea (iv) da Escritura, em função do não envio das demonstrações financeiras auditadas dentro do prazo estipulado, do índice 
financeiro e da declaração de cumprimento, referentes ao exercício social findo em 31/12/15, previstas na cláusula 5.1. alínea 
(i) item (a) da Escritura, de modo que referidos descumprimentos não caracterizem inadimplemento ou hipótese de vencimento 
antecipado das obrigações decorrentes da Emissão, visto que tal assunto está em discussão entre a Emissora e os Debenturistas, 
juntamente com a apresentação de reenquadramento das garantias da Escritura, a serem aprovados em futura Assembleia Geral 
de Debenturistas, a qual deverá ser realizada até 30/09/16, na qual os Debenturistas deliberarão ainda sobre as pendências 
documentais da Emissão, conforme anexo I; (e) a aprovação da celebração de aditamento à Escritura, a fim de fazer constar 
o que fora aprovado nos itens (a) e (b) acima; e (f) a autorização para a Emissora e o Agente Fiduciário a tomarem todas as 
providências necessárias para o cumprimento das deliberações aprovadas nesta AGD, devendo o aditamento à Escritura, refletindo 
as deliberações aprovadas nesta AGD, ser devidamente celebrado, pela Companhia e pelo Agente Fiduciário, e protocolado, 
pela Companhia, para registro na Junta Comercial e nos cartórios de títulos e documentos competentes em até 10 dias úteis 
contados da data de assinatura desta AGD, nos termos da Cláusula 2.1.2.1 da Escritura, sob pena de ocorrência de hipótese 
de vencimento antecipado nos termos da Cláusula 4.13.1 (iv) da Escritura por descumprimento de obrigação não pecuniária. 
A Emissora declara e manifesta ciência de que todos os termos e condições condições na Escritura permanecem inalterados 
e em vigor, e que as presentes aprovações pelos Debenturistas são referentes única e exclusivamente à Ordem do Dia , não 
significando renúncia de qualquer direito, novação de qualquer obrigação, tampouco afeta a possibilidade dos Debenturistas 
declararem o Vencimento Antecipado da Escritura de Emissão caso novos inadimplementos venham a ocorrer, ou o direito 
dos Debenturistas de exigirem o cumprimento de toda e qualquer obrigação prevista na Escritura, inclusive, sem prejuízo de 
quaisquer outros, o de que a Emissora observe o Índice Financeiro dos próximos períodos até o pagamento integral dos valores 
devidos, nos termos da Cláusula 4.13.1(xiii) da Escritura, sob pena de vencimento antecipado da Emissão. Temos definidos: 
Todos os termos que não definidos nesta ata de AGD devem ser interpretados conforme suas definições atribuídas na Escritura. 
Nada Mais. São Paulo, 30/08/16. Jucesp nº 534.032/16-3 em 09/12/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Estre Ambiental S.A.
Companhia Fechada - CNPJ/MF Nº 03.147.393/0001-59 - NIRE 35.300.329.635

Quarto Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie 
Quirografária, Com Garantias Adicionais Reais e Garantia Adicional Fidejussória, Para Distribuição Pública Com Esforços Restritos de Colocação, da Estre Ambiental S.A.

Entre, Estre Ambiental S.A., Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e Fiadores Identificados a Seguir, datado de 13/09/16. Pelo presente instrumento particular, como Emissora: 
Estre Ambiental S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede em SP/SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre I, 3º andar, CNPJ/MF nº 03.147.393/0001-59, neste ato repre-
sentada na forma de seu Estatuto Social (“Emissora” ou “Estre Ambiental”); Como Agente Fiduciário representando a comunhão dos interesses dos titulares das debêntures da segunda emissão de debêntures 
simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária com garantias adicionais reais e garantia adicional fidejussória (“Debenturistas” e “Debêntures”, respectivamente), objeto de distribui-
ção pública com esforços restritos de colocação (“Emissão” e “Oferta Restrita”, respectivamente), nos termos da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e da Instrução da Comissão 
de Valores Mobiliários n.º 476, de 16/01/09, conforme alterada (“CVM” e “Instrução CVM 476”, respectivamente): Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição financeira com sede 
em RJ/RJ, na Avenida das Américas, nº 4200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, CNPJ/MF nº 17.343.682/0001-38, neste ato representada nos termos de seu Estatuto Social (“Agente Fiduciário”); Como 
fiadores: Estre Petróleo, Gás e Energia Ltda., sociedade limitada, com sede em SP/SP, na Rua Jesuíno Arruda, 797, 2º andar, Conjunto 21, Itaim Bibi, CNPJ/MF nº 09.109.682/0001-40, neste ato representada 
na forma de seu Contrato Social (“Estre Petróleo”); Pilares Participações Ltda., sociedade limitada, com sede em SP/SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 3º andar, Torre I, Itaim, CNPJ/MF 
nº 11.060.920/0001-11, neste ato representada na forma de seu Contrato Social (“Pilares”); Cavo Serviços e Saneamento S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede em SP/SP, na Rua Antonio 
Ribeiro Pina, nº 225, bairro Jardim Lídia, CNPJ/MF nº 01.030.942/0001-85, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (“Cavo”); Resicontrol Soluções Ambientais S.A., sociedade por ações de 
capital fechado, com sede em SP/SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 3º andar, Torre I, Itaim, CNPJ/MF nº 00.957.744/0001-07, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social 
(“Resicontrol”); Oxil Manufatura Reversa e Gerenciamento de Resíduos Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade de Sorocaba/SP, na Avenida Vela Olímpica, nº 211, Bairro Aparecida, CNPJ/MF nº 
03.506.999/0001-33, neste ato representada na forma de seu Contrato Social (“Oxil”); CTR ITABORAÍ – Centro de Tratamento de Resíduos Itaboraí Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade de Itaboraí/
RJ, na Rodovia Estrada de Itapacorá, nº 10, CNPJ/MF nº 09.014.794/0001-17, neste ato representada na forma de seu Contrato Social (“CTR Itaboraí”); LMG Participações Ltda., sociedade empresária limitada 
com sede na Cidade de Salvador/BA, na Rua da Espanha, nº 30, sala 701, Edifício Martins, Comércio, CNPJ/MF nº 05.852.508/0001-31, neste ato representada na forma de seu Contrato Social (“LMG Partici-
pações”); Viva Ambiental e Serviços S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede em SP/SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 3º°andar, Torre I, Itaim, CNPJ/MF nº 05.566.002/0001-
66, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (“Viva Ambiental”); e Geo Vision Soluções Ambientais e Energia S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede na Cidade de SP/SP, na 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 3º°andar, Torre I, Itaim, CNPJ/MF nº 08.303.561/0001-71, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (“Geo Vision” e, em conjunto com Estre 
Petróleo, Pilares, Cavo, Resicontrol, Oxil, CTR Itaboraí e Viva Ambiental, os “Fiadores”). Considerandos - Considerando Que: (i) a Emissora, o Agente Fiduciário, a Estre Petróleo, a Pilares, a Cavo, a Resicon-
trol, a Oxil, a CGR Sergipe Ltda., a CGR Curitiba Ltda., a CTR Itaboraí, a Viva Ambiental e a Geo Vision celebraram em 26/11/12, o “Instrumento Particular de Escritura da Segunda Emissão Pública de Debên-
tures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantias Adicionais Reais e Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de 
Colocação, da Estre Ambiental S.A.”, por meio do qual ajustaram os termos e condições da Oferta Restrita conforme (“Escritura” e “Segunda Emissão”); (ii) em 19/12/12, a Emissora, o Agente Fiduciário, a Estre 
Petróleo, a Pilares, a Cavo, a Resicontrol, a Oxil, a CGR Sergipe Ltda., a CGR Curitiba Ltda., a CTR Itaboraí, a Viva Ambiental e a Geo Vision celebraram o “Instrumento Particular de Primeiro Aditamento à 
Escritura da Segunda Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantias Adicionais Reais e Garantia Adicional Fidejussória, para 
Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Estre Ambiental S.A.”, por meio do qual ajustaram alguns termos e condições das garantias reais prestadas ou a serem prestadas no âmbito da Oferta 
Restrita (“Primeiro Aditamento”); (iii) em 31/12/12 a CGR Sergipe Ltda. sociedade limitada, com sede na Cidade de Rosário do Catete, Estado de Sergipe, na Rodovia BR 101 – Km 65, CNPJ/MF nº 11.602.088/0001-
38, neste ato representada na forma de seu Contrato Social (“CGR Sergipe”) e a CGR CURITIBA LTDA., sociedade limitada, com sede na Cidade Fazenda Rio Grande/PR, na Avenida Nossa Senhora Aparecida, 
n° 3.188, CNPJ/MF nº 12.753.800/0001-62, neste ato representada na forma de seu Contrato Social (“CGR Curitiba”) , prestadoras originárias de fiança no âmbito da Escritura, foram incorporadas pela Emissora, 
com a respectiva transferência de seus direitos e obrigações e a extinção das sociedades (“Incorporação CGR Sergipe e Curitiba”); (iv) em 20/09/13, a Pilares Participações Ltda., sociedade limitada com sede 
em SP/SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 3º andar, Torre I, Itaim, CNPJ/MF nº 11.060.920/0001-11 (“Pilares”), prestadora originária de fiança no âmbito da Escritura, foi totalmente cindida 
e as parcelas do acervo cindido foram incorporadas pela Resicontrol, pela Oxil, pela Viva Ambiental e pela LMG Participações, com as respectivas transferências de seus direitos e obrigações e extinção da 
sociedade (“Cisão Total e Incorporação Pilares”) a LMG aprovou, em reunião de Sócios realizada em 13/12/13 (“ARS da LMG Participações”) a prestar garantia fidejussória na forma de fiança em garantia das 
obrigações assumidas pela Emissora na Escritura (“Fiança LMG Participações”); (v) em 13/12/13 foi realizada a Assembleia Geral de Debenturistas da Segunda Emissão a qual aprovou (a) a Incorporação CGR 
Sergipe e Curitiba e a exclusão da CGR Sergipe e da CGR Curitiba como Fiadoras na Escritura; (b) o ajuste na primeira data de pagamentos dos Juros Remuneratórios previstos na Escritura de 14/12/13 para 
27/12/13 e (c) a inclusão da Fiança LMG Participações na Escritura e, após debatidas e deliberadas as matérias (“AGD 13/12/13”); (vi) ato contínuo a realização da AGD 13/12/13 a Emissora, o Agente Fiduciário, 
a Estre Petróleo, a Cavo, a Resicontrol, a Oxil, a CTR Itaboraí, a Viva Ambiental, a LMG Participações e a Geo Vision celebraram o “Instrumento Particular de Segundo Aditamento à Escritura da Segunda 
Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantias Adicionais Reais e Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com 
Esforços Restritos de Colocação, da Estre Ambiental S.A.”, por meio do qual foram formalizadas todas as deliberações da AGD 13/12/13 (“Segundo Aditamento”); (vii) em 27/04/15 foi realizada a Assembleia 
Geral de Debenturistas da Segunda Emissão, a qual aprovou, entre outras matérias (a) autorização para realização da reestruturação do grupo societário da Emissora, mediante realização de aumento do 
capital social da Estre Óleo e Gás Holding S.A., sociedade por ações com sede no Município de SP/SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Torre I, 2º andar – parte, inscrita no CNPJ/MF nº 
19.256.488/0001-40 (“Estre O&G”), subsidiária da Emissora, no montante total de R$ 15.392.651,01, o qual será totalmente subscrito e integralizado pela Emissora com: (i) a capitalização dos créditos detidos 
pela Emissora contra a Estre O&G, no valor total de R$ 8.236.207,04; (ii) a transferência de ativos detidos pela Emissora, no valor total de R$ 4.806.443,97, para a Estre O&G; e (iii) a transferência do imóvel 
situado na BR 304, KM 31, zona urbana, no Município de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, com área construída de 600,00 m2, devidamente registrado no Livro nº 2-68, folhas 44, sob o número de 
ordem R-7-8.603, referente à matrícula de nº 8.603 do Registro Geral de Imóveis da Segunda Zona do Município e comarca de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, atualmente de propriedade da Emissora, 
para a Estre O&G; (b) realização, pela Emissora, de operação de transferência do controle societário direto da Estre O&G e, consequentemente, do controle indireto das subsidiárias da Estre O&G, para Wilson 
Quintella Filho, RG nº 6.894.149 SSP/SP, CPF/MF nº 006.561.978-11, (“WQF”), de modo que tal operação não caracterize hipótese de vencimento antecipado das obrigações decorrentes da Emissão; (c) a 
manifestação dos Debenturistas em razão da não observância do Índice Financeiro previstos na Cláusula 4.13.1 (xiii) da Escritura de Emissão; (d) a manifestação dos Debenturistas em razão da alienação da 
participação acionária detida na Essencis Soluções Ambientais S.A., sociedade por ações com sede no Município de SP/SP, na Rua Itapeva, nº 538, 13º andar, CNPJ/MF nº 40.263.170/0001-83 (“Essencis”), de 
titularidade da D.M.T.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. (“DMTSPE”), controlada direta da Emissora, correspondente a 50% do capital social total da Essencis; (e) a manifestação dos Debenturistas 
em razão da incorporação, pela Emissora, da DMTSPE; (f) a manifestação dos Debenturistas em razão da alienação da totalidade participação societária detida pela Emissora na CDR Pedreira – Centro de 
Disposição de Resíduos Ltda., sociedade empresária limitada com sede em SP/SP, na Estrada Professor Edmundo Rosset, nº 7.450, CNPJ/MF nº 04.434.120/0001-58 (“CDR Pedreira”), correspondente a 
3.178.500 quotas representativas de 65% do capital social da CDR Pedreira, para a A.Z.P.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. (“AZPSPE”) (“AGD 27/04/15”); (viii) em 12/06/15 foi realizada a Assembleia 
Geral de Debenturistas da Segunda Emissão, a qual aprovou, entre outras matérias (a) a alteração da data de pagamento da amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures devida em 14/06/15 para 
29/07/15 ; (b) a realização de uma amortização extraordinária no valor de R$10.000.000,00 correspondente a um percentual do saldo do Valor Nominal Unitário até 30/06/15 (“Amortização Extraordinária”); e (c) 
a alteração do período da próxima capitalização de juros de 14/12/14 (inclusive) a 14/06/15 (exclusive) para 14/12/14 (inclusive) a 29/07/15 (exclusive) (“AGD 12/06/15”); (ix) a Cisão Total e Incorporação Pilares, 
conforme definido no Segundo Aditamento, não foi formalizada, de modo que, em 30/07/15, foi realizada a Assembleia Geral de Debenturistas da Segunda Emissão, a qual aprovou, dentre outras matérias: (a) a 
não realização da Amortização Extraordinária definida na AGD 12/06/15; (b) a liberação da prestação de garantia fidejussória na modalidade de fiança pela LMG Participações em garantia das obrigações 
assumidas pela Emissora na Escritura (“Liberação Fiança LMG”); (c) a aprovação de ativo adicional apresentado pela Emissora, para fins de realização do Reforço de Garantia, conforme definido na Cláusula 1.3 
do Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Conta Bancária em Garantia, celebrado em 18/12/12 entre a Companhia, o Agente Fiduciário, a Estre Petróleo, Gás e Energia 
Ltda. e o Banco Itaú BBA S.A. (“Contrato”), no valor global de R$ 107.222.936,38, com saldo a receber de R$ 67.805.158,97, da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (“Petrobrás”) de modo a recompor integralmente 
a garantia prestada por força do Contrato em até 30 dias (“Prazo do Reforço de Garantia”); (d) a alteração da data de pagamento da segunda parcela da amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures, 
conforme estabelecida na AGD 12/06/15 de 29/07/15 para 30/09/15; (e) a alteração do período da próxima capitalização de juros estabelecido na AGD 12/06/15 de 14/12/14 (inclusive) a 29/07/15 (exclusive) para 
14/12/14 (inclusive) para 30/09/15 (exclusive); e (f) a alteração da data de pagamento da terceira parcela da comissão estabelecida na AGD 27/04/15 (“Parcela da Comissão”) de 03/07/15 para 30/09/15 (“AGD 
30/07/15”); (x) em 29/09/15 foi realizada a Assembleia Geral de Debenturistas da Segunda Emissão a qual aprovou, dentre outras matérias: (a) a alteração da data de pagamento da segunda parcela da amorti-
zação do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme estabelecida na AGD 30/07/15 de 30/09/15 para 30/10/15; (b)a alteração do período da próxima capitalização de juros estabelecido na AGD 30/07/2015 
de 14/12/14 (inclusive) a 30/09/15 (exclusive) para 14/12/14 (inclusive) a 30/10/15 (exclusive); e (c) a alteração da data de pagamento da Parcela da Comissão estabelecida na AGD 30/07/15 de 30/09/15 para 
30/10/15 (“AGD 29/09/15”); (xi) em 29/10/15 foi realizada a Assembleia Geral de Debenturistas da Segunda Emissão a qual aprovou, dentre outras matérias: (a) a alteração da data de pagamento da segunda 
parcela da amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme estabelecida na AGD 29/09/15 de 30/10/15 para 10/11/15; (b) a alteração do período da próxima capitalização de juros estabelecido 
na AGD 29/09/15 de 14/12/14 (inclusive) a 30/10/15 (exclusive) para 14/12/14 (inclusive) a 10/11/15 (exclusive); (c) a alteração da data de pagamento da Parcela da Comissão estabelecida na AGD 29/09/15 de 
30/10/15 para 10/11/15 e (d) o recebimento da proposta da Emissora para Reforço das Garantias para 150% do saldo devedor das Debêntures que seria objeto de aprovação pelo Conselho de Administração 
da Emissora e dos Debenturistas em Assembleia Geral de Debenturistas até 10/11/15 (“Aprovação do Reforço de Garantia”) (“AGD 29/10/15”); (xii) em 9/11/15 foi realizada a Assembleia Geral de Debenturistas 
da Segunda Emissão a qual aprovou, dentre outras matérias: (a) a alteração da data da segunda parcela da amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme estabelecida na AGD 29/10/15 de 
10/11/15 para 14/12/15; (b) a alteração do período da próxima capitalização de juros estabelecido na AGD 29/10/15 de 14/12/14 (inclusive) a 10/11/15 (exclusive) para 14/12/14 (inclusive) a 14/12/15 (exclusive); 
(c) a alteração da data de pagamento da Parcela da Comissão estabelecida na AGD 29/10/15 de 10/11/15 para 14/12/15 e (d) a prorrogação da data de Aprovação do Reforço de Garantia estabelecida na AGD 
29/10/15 de 10/11/15 para 14/12/15 (“AGD 09/11/15”); (xiii) em 11/12/15 foi realizada a Assembleia Geral de Debenturistas da Segunda Emissão a qual aprovou, dentre outras matérias: (a) a alteração da data 
(1) da segunda parcela da amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme estabelecida na AGD 09/11/15, de 14/12/15 para 14/01/16 e (2) da terceira parcela da amortização do Valor Nominal 
Unitário das Debêntures de 14/12/15 para 14/01/16; (b) a alteração do período da próxima capitalização de juros estabelecido na AGD 09/11/2015 de 14/12/14 (inclusive) a 14/12/15 (exclusive) para 14/12/14 
(inclusive) a 14/01/16 (exclusive); (c) a alteração da data de pagamento da Parcela da Comissão estabelecida na AGD 09/11/2015 de 14/12/15 para 14/01/16 e (d) a prorrogação da data de Aprovação do Reforço 
de Garantia estabelecida na AGD 09/11/2015 de 14/12/15 para 14/01/16 (“AGD 11/12/15”); (xiv) em 13/01/16 foi realizada a Assembleia Geral de Debenturistas da Segunda Emissão a qual aprovou, dentre outras 
matérias: (a) a alteração da data de pagamento das parcelas da amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme estabelecida na AGD 11/12/15, de 14/01/15 para 29/01/16 e a consolidação da 
segunda e da terceira parcela de amortização em uma única parcela no percentual de 28,5714% do Valor Nominal Unitário das Debêntures; (b) alteração do período da próxima capitalização de juros estabelecido 
na AGD 11/12/15 de 14/12/14 (inclusive) a 14/01/16 (exclusive) para 14/12/14 (inclusive) a 29/01/16 (exclusive); (c) a alteração da data de pagamento da terceira parcela da Parcela da Comissão estabelecida na 
AGD 11/12/15 de 14/01/16 para 29/01/16; e (d) a prorrogação da data de Aprovação do Reforço de Garantia estabelecida na AGD 11/12/15 de 14/01/16 para 29/01/16 (“AGD 13/01/16”); (xv) em 28/01/16 foi 
realizada a Assembleia Geral de Debenturistas da Segunda Emissão a qual aprovou, dentre outras matérias: (a) a alteração da próxima parcela da amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme 
estabelecida na AGD 13/01/16, de 29/01/16 para 29/02/16; (b) alteração do período da próxima capitalização de juros estabelecido na AGD 13/01/16 de 14/12/14 (inclusive) a 29/01/16 (exclusive) para 14/12/14 
(inclusive) a 29/02/16 (exclusive)(c) a alteração da data de pagamento da Parcela da Comissão estabelecida na AGD 13/01/16 de 29/01/16 para 29/02/16; e (d) a prorrogação da data de Aprovação do Reforço 
de Garantia estabelecida na AGD 13/01/16 de 29/01/16 para 29/02/16 (“AGD 28/01/16”); (xvi) em 29/02/16 foi realizada a Assembleia Geral de Debenturistas da Segunda Emissão a qual aprovou, dentre outras 
matérias: (a) a alteração da próxima parcela da amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme estabelecida na AGD 28/01/16, de 29/02/16, para 02/05/16; (b) alteração do período da próxima 
capitalização de juros estabelecido na AGD 28/01/16 de 14/12/14 (inclusive) a 29/02/16 (exclusive) para 14/12/14 (inclusive) a 02/05/16 (exclusive); (c) a alteração da data de pagamento da Parcela da Comissão 
estabelecida na AGD 28/01/16 de 29/02/16 para 02/05/16; e (d) a prorrogação da data de Aprovação do Reforço de Garantia estabelecida na AGD 28/01/16 de 29/02/16 para 02/05/16 (“AGD 29/02/16”); (xvii) 
em 29/04/16 foi realizada a Assembleia Geral de Debenturistas da Segunda Emissão a qual aprovou, dentre outras matérias: (a) a alteração da próxima parcela da amortização do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures, conforme estabelecida na AGD 29/02/16 de 02/05/16 para 10/06/16; (b) alteração do período da próxima capitalização de juros estabelecido na AGD 29/02/16 de 14/12/14 (inclusive) a 02/05/16 
(exclusive) para 14/12/14 (inclusive) a 10/06/16 (exclusive); (c) a alteração da data de pagamento da Parcela da Comissão estabelecida na AGD 29/02/16 de 02/05/16 para 10/06/16; e (d) a prorrogação da data 
de Aprovação do Reforço de Garantia estabelecida na AGD 29/02/16 de 02/05/16 para 10/06/16 (“AGD 29/04/16”); e (xviii) em 9/06/16 foi realizada a Assembleia Geral de Debenturistas da Segunda Emissão a 
qual aprovou, dentre outras matérias: (a) a alteração das duas próximas parcelas da amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures, a primeira delas, conforme estabelecida na AGD 29/04/16 de 10/06/16 
para 31/08/16 e a segunda delas, de 14 de junho para 31/08/16, a consolidação destas duas próximas parcelas de amortização em uma única parcela no percentual de 42,8571% do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures; (b) alteração do período da próxima capitalização de juros estabelecido na AGD 29/02/16 de 14/12/14 (inclusive) a 10/06/16 (exclusive) para 14/12/14 (inclusive) a 31/08/16 (exclusive); e (c) a altera-
ção da data de pagamento da Parcela da Comissão estabelecida na AGD 29/04/16 de 10/06/16 para que referidos valores devidos pela Companhia sejam pagos em 31/08/16, fora do âmbito da Cetip (“AGD 
09/06/16”); (xix) ato contínuo à realização da AGD 09/06/16 a Emissora, o Agente Fiduciário, a Estre Petróleo, a Cavo, a Resicontrol, a Oxil, a CTR Itaboraí, a Viva Ambiental, a LMG Participações e a Geo Vision 
celebraram o “Instrumento Particular de Terceiro Aditamento à Escritura da Segunda Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com 
Garantias Adicionais Reais e Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Estre Ambiental S.A.”, por meio do qual foram formalizadas todas as deliberações 
da AGD 09/06/16 (“Terceiro Aditamento”); e (xx) em 30/08/16 foi realizada a Assembleia Geral de Debenturistas da Segunda Emissão a qual aprovou, dentre outras matérias: (a) a prorrogação, pelo período de 
30 (trinta) dias, da Data de Pagamento da Amortização do Valor Nominal Unitário da 2ª parcela de amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures; (b) a prorrogação, pelo período de 30 (trinta) dias, da 
Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios da 3ª parcela e consequente reajuste do período de capitalização das parcelas dos Juros Remuneratórios das Debêntures (“AGD 30/08/16”). Resolvem as Partes 
aditar a Escritura, por meio do presente “Quarto Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da Segunda Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da 
Espécie Quirografária, com Garantias Adicionais Reais e Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Estre Ambiental S.A.” (“Quarto Aditamento”), nos 
termos e condições abaixo. 1. Definições e Interpretações - 1.1. Os termos em letras maiúsculas ou com iniciais maiúsculas empregados e que não estejam de outra forma definidos neste Quarto Aditamento 
são aqui utilizados com o mesmo significado atribuído a tais termos na Escritura. Todos os termos no singular definidos neste Quarto Aditamento deverão ter os mesmos significados quando empregados no 
plural e vice-versa. As expressões “deste instrumento”, “neste instrumento” e “conforme previsto neste instrumento” e palavras da mesma importância quando empregadas neste Quarto Aditamento, a não ser 
que de outra forma exigido pelo contexto, referem-se a este Quarto Aditamento como um todo e não a uma disposição específica deste Quarto Aditamento, e referências à cláusula, subcláusula, adendo e anexo 
estão relacionadas a este Quarto Aditamento a não ser que de outra forma especificado. Todos os termos definidos neste Quarto Aditamento terão as definições a eles atribuídas neste instrumento quando utili-
zados em qualquer certificado ou documento celebrado ou formalizado de acordo com os termos aqui previstos. 1.2. Salvo qualquer outra disposição em contrário prevista neste Quarto Aditamento, todos os 
termos e condições da Escritura aplicam-se total e automaticamente a este Quarto Aditamento, mutatis mutandis, e deverão ser consideradas como uma parte integral deste, como se estivessem transcritos neste 
instrumento. 2. Alterações - 2.1. As Partes resolvem alterar a Cláusula 4.5.4.1 da Escritura, que passa a vigorar com a seguinte redação: 4.5.4.1. Os Juros Remuneratórios serão pagos em 6 parcelas conforme 
as datas previstas na tabela abaixo (cada uma “Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios”), sendo que o último pagamento será feito na Data de Vencimento, ressalvadas as hipóteses de Evento de 
Inadimplemento, de Resgate Antecipado Facultativo ou de Amortização Extraordinária (conforme definidos abaixo): Pagamento de Juros Remuneratórios: Nº do Pagamento - Data do Pagamento - Período 
Considerado: 1º - 27 de dezembro de 2013 - Da Data de Emissão (inclusive), até 27/12/13 (exclusive); 2º - 14 de dezembro de 2014 - De 27/12/13 (inclusive) a 14/12/14 (exclusive); 3º - 30/09/16 - De 14/12/14 
(inclusive) a 30/09/16 (exclusive); 4º - 14/12/16 - De 30/09/16 (inclusive) a 14/12/16 (exclusive); 5º - 14/06/17 - De 14/12/16 (inclusive) a 14/06/17 (exclusive); 6 - 14/12/17 - De 14/06/2017 (inclusive) a data de 
vencimento (exclusive). 2.2. As Partes resolvem alterar a Cláusula 4.7.1 da Escritura, que passa a vigorar com a seguinte redação: 4.7.1. O Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado, a partir do 24º 
mês, inclusive, a partir da Data de Emissão, conforme tabela abaixo, sendo que o último pagamento será feito na Data de Vencimento (cada uma, uma “Data de Pagamento da Amortização do Valor Nominal 
Unitário”): Pagamento de Amortização do Valor Nominal Unitário: Nº do Pagamento - Data do Pagamento - Percentual de Amortização: 1º - 14/12/14 - 14,2857%; 2º - 30/09/16 - 42,8571%; 3º - 14/12/16 
- 14,2857%; 4º - 14/06/17 - 14,2857%; 5º - 14/12/17 - Saldo Devedor. 3. Disposições Gerais: 3.1. O presente Quarto Aditamento deverá ser inscrito na JUCESP, de acordo com o disposto no artigo 62, inciso II 
e §3º, da Lei das Sociedades por Ações e da Cláusula 2.1.2 da Escritura, devendo ser protocolado em até 10 dias úteis, contados da data de assinatura da AGD 09/06/16. 3.2. Em atendimento ao disposto no 
artigo 130 da Lei nº 6.015/73, conforme alterada, em decorrência da garantia fidejussória outorgada pelos Fiadores, este Quarto Aditamento deverá ser levado para registro nos competentes cartórios de títulos 
e documentos do domicílio da Emissora, do Agente Fiduciário e de cada Fiador, no prazo de 20 dias a contar da data de sua assinatura, devendo ser enviadas ao Agente Fiduciário cópias do Quarto Aditamento 
que evidenciem os respectivos registros no prazo de até 10 Dias Úteis contados da data do respectivo registro. 3.3. Todos os termos e condições da Escritura que não tenham sido expressamente alterados pelo 
presente Quarto Aditamento são neste ato ratificados e permanecem em pleno vigor e efeito. Este Quarto Aditamento é firmado em caráter irrevogável, obrigando as partes por si e seus sucessores. 3.4. Este 
Quarto Aditamento é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil. 3.5. Fica eleito o foro da Comarca de SP/SP, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste Quarto Aditamento, com 
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente Quarto Aditamento, em 7 vias de igual teor e forma, na presença de 2 testemunhas. 
São Paulo, 13/09/16. Jucesp nº ED001063-7/004 em 09/12/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.
CNPJ/MF nº. 69.034.668/0001-56 - NIRE 35.300.368.169

Ata da AGE realizada em 05/09/16
Aos 05/09/16, às 00h00min, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Geraldo França Sobreira, 
Secretário: Manuel Alfonso Colmenares Aponte. Deliberações: (i) a alteração do artigo 5º do Estatuto Social para refletir a 
mudança na composição acionária da Companhia, tendo em vista a transferência da ação de titularidade do Manuel Alfonso 
Colmenares Aponte para o Marcos Eduardo Binder, formalizada por termo lavrado no livro de “Transferência de Ações 
Nominativas” datado de 05/09/16, nos termos do § 1º, do artigo 31, da Lei 6.404/76, portanto o artigo 5º do Estatuto Social 
passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é 
de R$ 760.741.471,00 em moeda corrente do país, dividido em 764.880.354 ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, assim distribuídas entre os acionistas: Acionista - Nº de Ações: Sodexo Pass International - 467.206.393; Sodexo 
Pass do Brasil Serviços de Inovação Ltda. - 297.673.960; Marcos Eduardo Binder - 1; Total: 764.880.354. ” (ii) A consolidação 
do Estatuto Social, nos termos do Anexo I, que é parte integrante do presente instrumento, referente à alteração do artigo 5º 
do Estatuto Social, restando mantidas as demais disposições inalteradas; e (iii) a publicação desta ata na forma de extrato, nos 
termos do § 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Nada mais. Mesa: Geraldo França Sobreira - Presidente; Manuel Alfonso 
Colmenares Aponte - Secretário. Jucesp nº 489.379/16-3 em 16/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.



Usina de Itaipu quebra próprio recorde de geração de energia elétrica.
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(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

São Paulo, sábado a segunda-feira, 17 a 19 de dezembro de 2016Página 6

Especial

A expectativa da empresa é que, na quarta-feira 
(21), a hidrelétrica deverá romper a marca 
inédita dos 100 milhões de MWh gerados em 

um ano. Segundo a Itaipu, esta será a primeira vez 
na história que uma usina alcança tamanha produção 
de energia em um ano, sufi ciente para abastecer o 
consumo de todo o planeta por quase dois dias. A 
empresa prevê que, até o fi m do ano, a geração de 
energia ultrapasse os 102 milhões de MWh.

No ano passado, Itaipu também ultrapassou Três 
Gargantas e voltou a ser a maior em produção anual 
de energia elétrica. Em 2015, a usina binacional, 
que pertence ao Brasil e ao Paraguai, produziu 
89,2 milhões de MWh, o que representou 2,5% a 
mais que a chinesa. 

Em 2014, Itaipu havia 
perdido a posição de 
líder mundial de produ-
ção anual de eletricidade 
em decorrência da crise 
hídrica enfrentada pelo 
Brasil por conta da seca 
que atingiu grande parte 
do país, pelo segundo ano 
consecutivo.

Contagem 
regressiva

A marca de sexta-feira 
foi celebrada com uma cerimônia na empresa, onde 
foram instalados dois telões para o acompanhamento 
da contagem regressiva. O diretor-geral brasileiro 
de Itaipu, Jorge Samek, comemorou a conquista do 
recorde de geração de energia elétrica e destacou 
que Itaipu volta a assumir a liderança mundial de 
produção de energia à frente de Três Gargantas. 
Segundo ele, a usina chinesa deve produzir este ano 
em torno de 90 de milhões de MWh.

Usina de Itaipu 
quebra próprio 
recorde de geração 
de energia elétrica
A Usina Hidrelétrica de Itaipu quebrou, às 11h01 de 
sexta-feira (16), seu recorde anual anterior de geração 
de energia ao ultrapassar a marca de 98,63 milhões 
de megawatts-hora (MWh) registrado em 2013 e está 
muito próxima de alcançar o recorde mundial atingido 
pela Usina Três Gargantas, na China, que produziu 98,8 
milhões de MWh em 2014

“Mais energia é mais energia para o desenvolvimento 
dos países, mais royalties que cada país recebe. Este 
ano foi espetacular e vamos conseguir quebrar essa 
marca que há tanto tempo estávamos buscando [100 
milhões de MWh] e devemos fechar o ano com 102,8 
milhões de megawatts-hora. Difi cilmente, uma hidre-
létrica vai quebrar essa marca. Nós mesmos vamos ter 
muita difi culdade de ultrapassar essa marca, porque foi 
um ano em que tudo funcionou bem”, disse Samek.

Uma combinação de 
fatores contribuiu para 
o bom desempenho, se-
gundo a empresa: afl uên-
cia regular do Rio Paraná, 
alta demanda de eletri-
cidade no Brasil e no 
Paraguai, otimização do 
uso dos recursos naturais 
e elevada performance 
dos equipamentos. “O 
regime hidrológico [de 
chuvas] em 2016 foi mui-
to favorável para o nosso 
reservatório de Itaipu, 
no Rio Paraná, onde 
recebemos água com 
tranquilidade. Outro fa-
tor importante é a qualifi -
cação, o conhecimento e 
a organização das nossas 

áreas de operação e engenharia que têm otimizado a 
produtividade”, afi rmou o diretor técnico executivo, 
Airton Dipp.

A produção de 98,6 milhões de MWh seria su-
ficiente para atender o consumo do Brasil por 2 

meses e 15 dias ou o Pa-
raguai por quase 7 anos. 
Também poderia suprir 
o consumo da Região Sul 
do Brasil por um 1 ano e 
2 meses, o estado de São 
Paulo por 8 meses e 20 
dias e a cidade do Rio 
de Janeiro por 5 anos e 
5 meses. De acordo com 
Itaipu, caso a energia de 
98,6 milhões de MWh 
fosse gerada por uma 
termelétrica a gás, a 
emissão de gás carbôni-
co equivalente (CO2eq) 

seria de 39 milhões de toneladas. Em uma terme-
létrica a carvão, o número chegaria a 88 milhões 
de toneladas de CO2eq.

Histórico
Desde a entrada em operação, em maio de 1984, 

Itaipu já gerou 2,4 bilhões de MWh, o que representa a 
maior produção de energia acumulada do mundo. Essa 

energia seria sufi ciente 
para suprir o consumo 
de todo o planeta por 
40 dias. No entanto, a 
capacidade instalada 
de Itaipu é menor que a 
de Três Gargantas, com 
14 mil MW (que a usina 
consegue gerar de uma 
única vez), frente a 22,4 
mil MW da chinesa.

Itaipu responde por 
17% de toda a energia 
elétrica consumida no 
Brasil e atende a 82% 
do consumo paraguaio 
de eletricidade. A usina 
gera 2,7 mil empregos 
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diretos: 1,4 mil no Paraguai e 1,3 mil no Brasil. 
Para construí-la, foram necessários U$$ 27 bilhões, 
captados em órgãos nacionais e internacionais, 
incluindo as rolagens fi nanceiras. Atualmente, a 
dívida é US$ 10 bilhões. Cerca de 60% dos custos 
anuais têm como destino o pagamento dessa dívida. 
O pagamento total da dívida ocorrerá no primeiro 
trimestre de 2023.

A construção da usina é resultado de intensas 
negociações entre o Brasil e o Paraguai, iniciadas 
ainda na década de 1960. Em 26 de abril de 1973, 
foi assinado o Tratado de Itaipu, instrumento legal 
para o aproveitamento do potencial hidráulico do 
Rio Paraná. Em maio de 1974, foi criada a empresa 
Itaipu Binacional, para construir e gerenciar a usina 
(ABr).

SAINT-GOBAIN
VIDROS S.A.

CNPJ/MF: 60.853.942/0001-44 - NIRE: 35.300.031.211
ATA DA 163ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 21.11.2016

Data, Hora e Local: dia 21 de novembro de 2016, às 15:00 horas, na Avenida Santa Marina, nº. 482,
3° andar, São Paulo, SP, CEP 05036-903. Mesa: Marlene Ayako Miwa - Presidente; Alexandre
Cristiano Caruso – Secretário. Quorum: Acionistas representando a totalidade do capital social,
conforme disposto no parágrafo 4°, do artigo 124, da Lei nº. 6.404/76. Ordem do Dia: Deliberar sobre:
(i) a saída, desde 01/11/2016, do Diretor Presidente, Sr. Hugues Jacques Hubert Denissel, francês,
casado, industrial, portador da cédula de identidade para estrangeiro RNE nº G019514-C e inscrito no
CPF/MF sob nº 236.945.588-88, residente e domiciliado em São Paulo, com escritório em São Paulo,
S.P., na Avenida Santa Marina, nº 482, 2º andar, Água Branca, CEP 05036-903; (ii) a ratificação da
nomeação dos demais Membros da Diretoria, conforme Ata da 112ª Assembleia Geral Ordinária, de
06/04/2016, registrada perante JUCESP sob o nº 196.589/16-2 em sessão de 09/05/2016; e, (iii) a
nomeação do Sr. Aleixo Raia Falci, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de
identidade RG nº 4.191.951-8 e inscrito no CPF/MF sob nº 638.150.108-10, residente e domiciliado em
São Paulo, com escritório em São Paulo, S.P., na Avenida Santa Marina, nº 482, 2º andar, Água Branca,
CEP 05036-903, para o cargo de Diretor Presidente. Deliberações: Detidamente discutido o assunto
foi aprovada por unanimidade: (a) a saída Sr. Hugues Jacques Hubert Denissel, lavrando-se em ata
voto de louvor pelos relevantes serviços prestados à companhia; (b) a ratificação da nomeação dos
demais Diretores que permanecem na companhia, para exercer o seu mandato até a próxima
Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2017; e, (c) a nomeação do Sr. Aleixo Raia Falci, para o
cargo de Diretor Presidente, ficando assim composta a diretoria: Aleixo Raia Falci, brasileiro,
casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 4.191.951-8 e inscrito no CPF/
MF sob nº 638.150.108-10, como Diretor Presidente; Srta. Marlene Ayako Miwa, brasileira, solteira,
contadora, portadora da cédula de identidade RG nº. 17.467.873 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº.
106.895.108-70, como Diretora e suplente do Diretor Presidente e, o Sr. Alexandre Cristiano
Caruso, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº
22.160.724-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 140.218.198.19, como Diretor; todos residentes e
domiciliados em São Paulo, S.P. e, com endereço profissional na Avenida Santa Marina, nº 482, 2º
andar, Água Branca, CEP 05036-903. Encerramento: Todas as decisões foram unânimes. Não houve
mais temas a serem discutidos pela ordem do dia, e a assembleia foi encerrada com a lavratura desta
ata em livro próprio e sua assinatura pelos acionistas presentes. Certifico que a presente é cópia fiel da
ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 21 de novembro de 2016. Mesa: Presidente - Marlene Ayako
Miwa; Secretário - Alexandre Cristiano Caruso Acionistas: Verallia Italia S.p.A. - p.p. Aleixo Raia
Falci; Obale SAS p.p. Aleixo Raia Falci. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência,
Tecnologia e Inovação. JUCESP: Certifico o Registro sob o nº 535.733/16-1 em sessão de 13/12/2016.
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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News@TI
Unesp e Huawei lançam laboratório de 
inovação conjunto para desenvolvimento de 
novas tecnologias 

@A Unesp lança em parceria com a Huawei, um laboratório de 
inovação conjunto destinado ao desenvolvimento de novas 

tecnologias de infraestrutura de redes defi nidas por software (SDN) 
e de computação de alto desempenho (HPC) para uso em pesquisa. 
O evento será realizado no Núcleo de Computação Científi ca (NCC) 
da Unesp, no campus da Barra Funda, em São Paulo. O laboratório é 
fruto de uma colaboração entre a universidade paulista e a concei-
tuada empresa chinesa, que começou em 2015. Em outubro deste 
ano, durante o evento Futurecom 2016, foi fi rmada uma parceria 
através da assinatura de um Memorando de Entendimento que vem 
promovendo a cooperação técnico-científi ca entre a universidade 
e a empresa no contexto do Programa educacional institucional 
da Huawei “Seeds for the Future”.  Entre os principais objetivos 
está o desenvolvimento de novos serviços, métodos e ferramentas 
de código aberto para integrar tecnologias de computação em nu-
vem com redes defi nidas por software e, com isso, criar soluções 
inovadoras em orquestração de recursos computacionais (http://
unesp.br/).

SML Brasil vence premiação global para 
Excelência em Gestão de Processos de 
Negócios (BPM)

@A SML Brasil – empresa brasileira provedora de soluções integra-
das de gestão de processos e documentos, venceu a premiação 

internacional “Global Awards for Excellence in Business Process 
Management”, que reconhece os melhores projetos de implantação 
de BPM (Business Process Management). O prêmio anual é pro-
movido pela WfMC (Workfl ow Management Coalition), organização 
global fundada em 1993 que reúne consultores, analistas, empresas, 
universidades e grupos de pesquisa para estabelecer os padrões dos 
mercados de workfl ow e BPM. O anúncio foi feito hoje (15) pela 
organização durante cerimônia via videoconferência. Com base em 
critérios de excelência em inovação, implementação e impacto nos 
negócios, os diversos projetos inscritos foram julgados por um time 
de 27 juízes, formado pelos profi ssionais mais infl uentes do mundo 
quando se trata do tema BPM, como Nathaniel Palmer, diretor da 
WfMC e líder focado na construção de equipes de práticas inovadoras; 
e o presidente da WfMC, Keith Swenson. Este ano, os 12 melhores 
projetos do mundo foram contemplados (http://smlbrasil.com.br/).

Como o analytics 
pode ajudar a 

alavancar o Big Data? 

Combinado às mídias 

sociais, cloud e 

mobilidade, o tema Big 

Data tem sido objeto de 

grande discussão no 

mundo da tecnologia. 

É comum, por exemplo, 

quando se trabalha 

neste segmento, ouvir 

perguntas como: Você 

sabe fazer ou faz Big 

Data?

Desde o seu surgimento 
em 2011, muito se 
fala sobre essa tec-

nologia, caracterizada pelo 
grande volume, variedade e 
velocidade de dados, porém 
ainda se faz necessário uma 
compreensão real de como 
utilizá-la. Rapidamente o Big 
Data foi ganhando notoriedade 
no mercado porém, em um 
par de anos, em 2013 mais 
precisamente, o interesse em 
torno desta nova tecnologia 
começou a enfrentar uma 
curva descendente. Tanto 
que em 2016, de acordo com 
o Gartner, os investimentos em 
Big Data diminuíram cerca de 
25% em relação ao no anterior. 
Isso ocorreu e vem ocorrendo 
por que muitas empresas não 
conseguem enxergar o ROI 
desta solução. Mas, o que deu 
errado? Porque o Big Data não 
decolou como o esperado? Será 
que essa tecnologia por si só 
se basta?

Outro dia mesmo, lendo um 
artigo em uma revista especia-
lizada, vi uma informação que 
me chamou muito a atenção. 
Um executivo que acabava de 
assumir posição de destaque 
em uma grande empresa, 
quando questionado a respeito 
de seus planos, respondeu que 
sua estratégia seria investir em 
Big Data. Fique intrigado com 
o que ele quis dizer com isso. 
E, também, pude perceber 
que a maioria das pessoas tem 
a crença de que o Big Data é, 
na verdade, a solução de todos 
os seus problemas. E não é 
bem assim.

Estou há mais de 20 anos 
no mercado de BI e tenho 
percebido uma forte tendência 
em cometermos sempre os 
mesmos erros do passado. Em 
minha visão, o que acontece 
com o Big Data hoje é algo se-
melhante ao que ocorreu com 

seu primo mais distante, o Data 
warehouse (DW). Que embora 
esteja aquém do Big Data do 
ponto de vista tecnológico e 
de performance, também visa 
a construção de uma base de 
dados com informações deta-
lhadas. Se voltarmos lá atrás, 
quando se começou a falar de 
DW, ele também era considera-
do o salvador, mas cinco anos 
depois de seu surgimento, já 
havia se transformado em uma 
palavra proibida, pois muito se 
investiu e poucos resultados 
foram vistos. Isso tudo tem 
explicação no fato de que a 
tecnologia não existe por si só e 
não pode ser responsabilizada 
pela resolução ou não de todos 
os problemas.

E é para evitar que a história 
se repita que devemos voltar 
à atenção ao que foi dito pelo 
Gartner: o Big Data precisa 
ter aplicação no dia a dia e 
de maneira nenhuma pode 
ser pensado como um esforço 
exclusivo. Não estamos falando 
da estratégia em si, mas sim da 
ferramenta para ajudar a traçar 
o plano de negócios.

Em resumo, não basta inves-
tir em Big Data, é preciso ter 
um propósito e uma estratégia 
de negócios bem defi nidos. 
A informação por si só não 
é válida, se não for possível 
acessá-la de maneira aderente 
à sua necessidade e extraindo 
o real valor que ela traz para o 
negócio. E é aí que entra a pla-
taforma analítica, que viabiliza 
o acesso ao Big Data e coloca 
inteligência nesse processo, 
em tempo real, permitindo ao 
usuário tirar o máximo provei-
to desses dados. Graças a sua 
habilidade de utilizar os dados, 
análises e raciocínio sistemáti-
co, o analytics conduz a uma to-
mada de decisão mais efi ciente 
e inteligente. Independente do 
segmento, transformar dados 
em informações valiosas é 
parte crucial do processo de 
gestão. Sem dúvida nenhuma 
essa combinação ajuda a tornar 
os investimentos muito mais 
assertivos e a alavancar todo 
o potencial desse gigantesco 
volume de informações.

(*) É Vice Presidente América 
Latina da MicroStrategy, empresa 
líder mundial no fornecimento de 

plataformas de software empresarial, 
que atende com sua solução 

inovadora MicroStrategy 10 Secure 
Enterprise tanto as necessidades de 

implementações departamentais self-
service como de âmbito corporativo.

Flavio Bolieiro (*)

Estamos entrando em uma 
Era em que milhões de dis-
positivos serão capazes de 
armazenar e transmitir dados 
através da internet. Recente-
mente, a Consultoria Gartner, 
em um prognóstico, afi rma 
que até o fi nal do ano haverá 
6,4 milhões de ‘coisas’ conec-
tadas globalmente e, com a 
crescente quantidade de da-
dos gerados, compartilhados e 
guardados através do modelo 
de computação em nuvem, 
é fundamental proteger-se 
contra possíveis vulnerabilidades de soluções conectadas à 
rede – incluindo o acesso não autorizado às imagens de câme-
ras de videovigilância em instalações importantes por parte de 
grupos de hackers independentes ou supostamente atendendo 
ao interesse de governantes.  

Além de crescente, a preocupação com a cibersegurança de 
câmeras é tecnicamente fundamentada porque, de maneira 
geral, qualquer dispositivo conectado à rede é passível de ser 
explorado por pessoas não-autorizadas. No entanto, isso não 
quer dizer que qualquer câmara de qualquer fabricante está 
igualmente sujeita a potenciais ataques - existem dispositivos 
bastante vulneráveis e outros muitos menos vulneráveis. Além 
disso, há uma série de medidas preventivas que fabricante e 
usuários podem tomar. 

Na realidade, possuir uma proteção mais alta contra ameaças 
cibernéticas depende da política de TI de cada empresa ou or-
ganização governamental, combinada com uma análise de risco. 
É possível criar sistemas mais seguros ao reduzir áreas expostas 
e mitigar riscos, incluindo considerações sobre o compromisso 
do fabricante com o tema, e a importância dada à proteção da 
privacidade e ao respeito à inacessibilidade das imagens das 
câmeras por agentes externos mal-intencionados. 

Dado que os sistemas de videovigilância estarão cada vez 
mais conectados devido aos inúmeros benefícios da tecnologia 

IP, como o acesso remoto ou a 
integração, é importante rea-
lizar uma avaliação de riscos 
e implementar políticas de se-
gurança no desenvolvimento 
e implantação de um sistema 
de vídeo IP. As avaliações de 
risco têm sido uma prática 
comum no planejamento de 
sistemas de videovigilância e 
confi guração de dispositivos 
de vídeo em rede. 

Como medida de proteção, é 
de suma importância reduzir a 
área de exposição a estes ris-

cos e diminuir a níveis mínimos a superfície de ataque. Se estes 
dispositivos, serviços e aplicativos não precisam estar interco-
nectados, o usuário deverá limitar a conectividade entre eles. 
Além disso, segmentar o sistema de vídeo do núcleo minimiza 
os riscos de adversidades entre os equipamentos. 

O reforço à segurança de um sistema ainda deve incluir uma 
estratégia de confi guração adaptada às necessidades específi cas 
do usuário para enfrentar o panorama volúvel de ameaças. O 
primeiro passo é compreender o uso de protocolos de segurança 
propostos pela indústria, incluindo a autenticação/autorização 
de usuário multinível por contrassenha, criptografi a SSL/TS, 
802.1X, fi ltragem de IP e gestão de certifi cados.

Por fi m, é fundamental que o fabricante de câmeras inteligentes 
atualize continuamente o fi rmware com novas características, 
correções de erros e patches de segurança. Para combater a 
maior variedade de ameaças, os usuários têm que estar alertas 
às atualizações de seus provedores e prestar especial atenção 
às melhores práticas para a prevenção de ataques através dos 
sistemas de câmeras em rede. A tranquilidade no futuro de-
pende das escolhas realizadas no presente e, se não é possível 
blindar-se 100% contra ataques, é certo que o mercado apresenta 
caminhos mais vulneráveis e outros menos. 

(Fonte: Sergio Fukushima, gerente técnico da Axis Communications)

A Cibersegurança está redefi nindo o 
mercado de videovigilância

Pessoas que almejam começar um negócio online muitas 
vezes se deparam com sua própria falta de disciplina para 
levar a empreitada adiante. Não é fácil modifi car hábitos 

antigos, que cultivam a procrastinação, e criar hábitos novos, 
producentes ao empreendimento. Pensando nisso, o empreende-
dor digital e idealizador dos sites Empreendedor Digital e Férias 
Sem Fim, Bruno Picinini, indica alguns passos, que se seguidos 
à risca, aumentam as chances de o empresário criar e conservar 
hábitos positivos ao seu negócio online.

 
As dicas sugeridas por Picinini têm como base o livro O Poder 

do Hábito, de Charles Duhigg. Na obra, o autor mostra que os 
hábitos das pessoas são formados pelo ciclo “Três Rs”, que são: 
Raiz, Resposta e Recompensa. Para ilustrar como funciona esse 
ciclo na criação do hábito humano, Picinini cita o exemplo do 
desenvolvimento de hábitos nocivos às pessoas, como fumar 
cigarros. Conforme o empreendedor, pessoas com este tipo 
de vício desejam cortá-lo, haja visto que ele faz mal a saúde, 
mas apresentam difi culdade porque vão direto à parte fi nal do 
processo, esquecendo do motivo que as levaram iniciar esta 
rotina. “Existe uma raiz do porquê você se comporta de alguma 
forma. Para essa raiz, há uma resposta. Dessa resposta vem uma 
recompensa”, explica.

 
No caso do hábito de fumar, a raiz, na maioria das vezes, é de 

fundo emocional. A pessoa está ansiosa por diversos motivos: 
dívidas, negócios, a situação política e econômica do país, etc. 
Diante dessa raiz, vem como resposta o ato de fumar, com o ob-
jetivo de mitigar a ansiedade. “Ninguém fuma porque é horrível, 
a pessoa que fuma gosta, ela sente uma sensação de tranquilida-
de, calma. São vários os benefícios”, diz. Estes benefícios são a 
recompensa. Nesse sentindo, para que se elimine o hábito ruim, 
a pessoa precisa primeiramente encontrar a raiz dele e mudar a 
resposta, já que é muito difícil eliminar um hábito.

 
Voltando para o assunto da criação de um negócio online, o 

futuro empreendedor quer fazer com que sua empresa digital dê 
certo, mas encontra difi culdades para dedicar-se com discipli-
na, em casa, após estafantes horas de trabalho no seu emprego 
convencional. “A pessoa quer ter a disciplina para chegar do 
trabalho e se dedicar 1 ou 2 horas em seu negócio online. Quer 
que isso se desenvolva para que possa largar o emprego e se 
dedicar somente a isso”, relata Picinini. Primeiramente, a pessoa 
precisa detectar o que leva a chegar em casa e deitar no sofá, 

Como estabelecer hábitos mais 
positivos para um negócio online
O empreendedor digital mostra que os hábitos das pessoas são formados pelo ciclo “Três Rs”: raiz, 
resposta e recompensa

ao invés de ocupar-se com o empreendimento. Provavelmente 
é o cansaço. O empreendedor digital sugere, que, ante essa 
raiz, se crie-se uma nova resposta. Assim, ao chegar em casa, a 
pessoa poderia se alimentar, tomar água e já sentar-se à frente 
do computador para trabalhar. A nova resposta trará uma nova 
recompensa, condizente com o desejo inicial. “Fazendo isso dia 
após dia, eventualmente, se chegará aos objetivos, sem pular 
diretamente para lá, pois isso não é possível”, afi rma.

 
Ao criar novos hábitos, é preciso ter em mente, segundo 

Picinini, um conceito denominado “velocidade de escape”. 
Conforme este conceito, a força e energia dispendidas para 
colocar algo em movimento é muito maior do que a força e 
a energia necessárias para mantê-lo assim. Com o hábito, o 
processo funcionaria da mesma forma, sendo necessário mui-
to mais força e energia para cria-lo do que para mantê-lo. “É 
muito difícil chegar do trabalho, ter que calçar os tênis e sair 
correndo. Que cansaço! Depois que isso virar um hábito, você 
não vai nem pensar mais” exemplifi ca o idealizador dos sites 
Empreendedor Digital e Férias Sem Fim.

 
Picinini sugere também que, após a criação da nova resposta, 

a pessoa dê um prazo de 30 a 60 dias para que se forme uma 
rotina “Eu considero que 30 dias é um bom período de teste para 
você dar a chance de ver se aquilo se tornará um hábito”, diz. 
Segundo o empreendedor digital, a pessoa não deve fazer por 
uma semana e desistir, caso crie resistência, mas sim, manter o 
hábito por pelo menos durante o tempo citado, “para ver se o 
hábito continua tão difícil como no começo ou se ele se torna 
agradável, gerando bons resultados”, explica.

 
Por fi m, o empreendedor digital aconselha que, no momento de 

criar um novo hábito, a pessoa escolha as tarefas que pretende 
fazer e divida-as de uma maneira que inicie pela mais fácil. Este 
passo inicial (mais simples) é que vai fazê-lo avançar na dire-
ção do seu objetivo principal. Em relação a um negócio online, 
muitas coisas não podem ser controladas, mas muitas sim, como 
quantos artigos são escritos por semana, quantos e-mails são 
disparados, quantas campanhas criadas e o quanto se estuda. 
“Fazendo isso todos os dias, com consistência, disciplina e há-
bitos, você conseguirá conquistar seus objetivos e resultados”, 
assegura Picinini.

Aparelho auditivo conectado à internet
Esta semana acontece no Brasil o lan-

çamento do primeiro aparelho auditivo 
do mundo conectado à Internet. Com 
tecnologia totalmente inovadora, o Opn™  
oferece uma gama de recursos capazes 
de proporcionar às pessoas com perda 
auditiva experiências sonoras nunca 
antes experimentadas, incluindo a capa-
cidade de se conectar de forma integrada 
a computadores, smartphones, TVs e 
outros equipamentos eletrônicos, via 

internet ou por meio de bluetooth. Além 
disso, graças à solução BrainHearing ™, 
desenvolvida pela dinamarquesa Oticon, 
a nova tecnologia permite uma audição 
completa,  acabando com as limitações 
de direcionalidade do som presente 
nas próteses atuais –problema relatado 
por muitas pessoas. Com isso, o usuário 
consegue ouvir com clareza a fala de 
diversos interlocutores e diversos sons, 
em ambientes ruidosos. 

Comercializado até o momento apenas 
nos Estados Unidos, Espanha, Itália e 
Dinamarca, o Opn™ já chega ao merca-
do brasileiro colecionando conquistas. 
O aparelho ganhou prêmios em duas 
categorias na prestigiada CES 2017 
Innovation Awards, o programa norte-
americano de prêmios internacionais 
que reconhece projetos inovadores e 
serviços de tecnologia de ponta em todo 
o mundo.
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de "ambi-
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(?) Smith,
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(?) João
del Rei,
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mineira

Cami-
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mudanças
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aguçada
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Américas

Sigla em
inglês 

da ONU

Romance
de Graça
Aranha
(Lit.)

Remédio 
contrain-
dicado na
dengue

Estrondo,
em inglês

Estado
indiano

"Ar", em 
"aerofagia"

Superiora de mosteiros

Peça de
Chico 

Buarque que se tornou
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tência à Ditadura

Lançar
vapores 

"Agnus (?)",
oração 

Gerência

Jogo, em
inglês

Na reta-
guarda

Corte
indevido
feito pela
manicure

Primeira
vacina a

ser criada

Não permite demora
Alvo da
caçada

   policial Incômodo digestivo

É eliminado da cozinha
aquecendo-se canela em pó

numa frigideira

Orbe, em
inglês
2, em

romanos

Bacia fixa de cozi-
nhas e banheiros

Significa "certo" na
correção da prova

CU
CACHIMBAR

ZEBANG
LITIGANTE

AERODI
RODAVIVA

GAMEADAM
BIFEORB
ATRASII
DEISÃO

GESTÃOLB
SUPIA
SURUCUCU

CANAÃAAS

2/un. 3/dei — orb. 4/adam — bang — game. 5/canaã. 8/térmites. 9/cachimbar. 13/antivariólica.
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O nono dia da lunação é bom para pessoas idosas e doentes, mas é impróprio para coisas arriscadas ou perigosas. Há aspecto 
entre Lua e Júpiter e leva assuntos fi  nanceiros a serem resolvidos. Daqui para a frente todos os meses quando a Lua fi  zer 
contato, a seleção será cada vez mais refi  nada. Aperfeiçoar-se no que faz a síntese e outra perspectiva no contato da Lua 
com o Sol, e o início da fase crescente. À noite a Lua ingressa em Áries e mesmo com toda a energia, deixar para usá-la mais 
tarde, sem desperdiçar a noite de sono, pois a fase crescente da Lua está começando e com ela os desafi  os fi  cam claros.

Á
ri

es
(2

1/
3 

a 
19

/4
)

T
o
u
ro

(2
0/

4 
a 

20
/5

)

G
êm

eo
s

(2
1/

5 
a 

21
/6

)

C
ân

ce
r

(2
2/

6 
a 

22
/7

)

Le
ão

(2
3/

7 
a 

22
/8

)

V
ir

g
em

(2
3/

8 
a 

22
/9

)

Li
b
ra

(2
3/

9 
a 

22
/1

0)

Es
co

rp
iã

o
(2

3/
10

 a
 2

1/
11

)

Sa
g
it

ár
io

(2
2/

11
 a

 2
1/

12
)

Pe
ix

es
(1

9/
2 

a 
20

/3
)

Ca
pr

ic
ór

ni
o

(2
2/

12
 a

 1
9/

1)

A
q
u
ár

io
(2

0/
1 

a 
18

/2
)

Comece a traçar o rumo de sua vida 
seguindo sua poderosa intuição que 
não irá errar neste fi  nal de ano. Bom 
para os negócios e transações bem 
pensadas, mas não invista em nada 
duvidoso. Cuide melhor de seu corpo 
e da sua saúde nestes últimos dias 
do ano.86/486 – cinza.

O Sol faz bom aspecto com Netuno e 
o torna mais afável e amável com os 
outros. Há certa tendência a preci-
pitar- se nas conclusões e perder por 
isso. Evite expor-se a situações com 
potencial de confusão, como locais 
tendentes a brigas ou lugares com 
muita aglomeração.66/766 – verde.

Daqui para a frente todos os meses 
quando a Lua fi  zer contato, a seleção 
será cada vez mais refi  nada. O seu 
lado maleável deve ser amenizado 
para evitar situações que gerem 
confusão. Se acreditar em seus 
desejos será possível realizar algum 
deles.56/456 – amarelo.

O dia não é feliz para especular, mas 
dá lucros pelo trabalho e satisfação 
amorosa. Procure sair da rotina e 
fazer viagens curtas. O Sol em Sa-
gitário e a Lua a noite ingressa em 
Áries e mesmo com toda a energia, 
deixar para usá-la mais tarde, sem 
desperdiçar a noite de sono,.61/761 
– verde.

Um aspecto da Lua com Júpiter pode 
levar a exageros nos gastos e nas 
necessidades Precisa de equilíbrio 
emocional e agir de forma prática no 
ambiente do lar. Haverá renovação 
em todos os setores de sua vida. 
Ótimo dia para a comunicação social 
e as viagens.25/625 – amarelo.

Um bom aspecto da Lua pela manhã 
melhora o entendimento e as comu-
nicações. Use seu poder de encantar. 
Abra o coração e demonstre o que 
sente pela pessoa amada ou seus 
familiares. Final de ano ótimo para 
viagens e contatos sociais.82/182 
– branco.

Lua com Júpiter pode levar a exage-
ros nos gastos e nas necessidades, 
aumentando a impulsividade no 
consumo até o Natal. Dedique a 
aprender algo para preparar seu 
futuro. Surge um sentimento novo 
por alguém que será muito especial. 
Depois da metade da tarde evite 
compras.95/495 – vermelho.

O aspecto da Lua com o nosso astro 
Júpiter pode levar a exageros nos 
gastos e nas necessidades. Precisa 
agir e resolver problemas pessoais 
e íntimos com calma no fi  nal do 
dia. Obterá lucros através de setor 
ligado a comunicação, com uma 
nova oportunidade de trabalho. 
12/212 – branco.

Há aspecto entre Lua e Júpiter e leva 
assuntos fi  nanceiros a serem resol-
vidos. O Sol em bom aspecto com 
Netuno o torna mais amigável para 
tudo que quiser resolver. Fale dos 
seus sentimentos por alguém aberta-
mente à noite.12/312 – marrom.

Faça contatos comerciais, viagens 
de negócios e melhore seus ganhos. 
Não se descuide do equilíbrio inte-
rior, precisando meditar e orar mais 
nesta fase mais delicada do ano que 
vai até o aniversário. Cuidado com 
o impulso para fazer compras pela 
impulsividade.15/515 – branco.

Daqui para a frente todos os meses 
quando a Lua fi  zer contato, a se-
leção será cada vez mais refi  nada. 
Aperfeiçoar-se no que faz a síntese 
e outra perspectiva no contato da 
Lua com o Sol, e o início da fase cres-
cente. O dia favorece as atividades 
benéfi  cas ao organismo, viagens e 
diversões.17/517 – branco.

Tome atitude corajosa resolvendo 
uma situação amorosa que esteja 
perturbando. Boa capacidade para 
transmitir conhecimento e a impor-
tância de funções ligadas ao ensino 
e ao aprendizado. Terá surpresas no 
trabalho nesta semana, se isto já não 
aconteceu antes desta sexta.27/527 
– branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
18 de Dezembro de 2016. Dia de Nossa Senhora da Esperança, São 
Basiliano, São Flamano, São Rufo, São Vitorino, São Zózimo, São Makhouf, 
e Dia do Anjo Mebahiah, cuja virtude é o consolo. Hoje aniversaria o 
guitarrista do Rolling Stones, Keith Richards que completa 73 anos, o 
produtor e diretor de cinema Steven Spielberg que nasceu em 1946, o 
ator Brad Pitt que faz 53 anos, a atriz Katie Holmes que nasceu em 1978 
e a cantora e atriz Christina Aguilera que completa 36 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste grau é sensível, determinado, teimo-
so e orgulhoso. Tem forte senso de justiça e princípios. É calmo 
e compreensivo, mas pode ser crítico e exigente. Charmoso e 
ambicioso aprecia luxo e qualidade, por isso trabalha muito para 
manter o padrão de vida. Protege acima de tudo a moral e a religião. 
A vida é uma aventura e uma busca eterna, diversifi  cando suas 
atividades e muitas vezes fazendo várias coisas ao mesmo tempo. 
A busca pela verdade em todos os níveis é sempre intensa durante 
toda sua vida.

Dicionário dos sonhos
Emagrecer rapidamente: Descascar um 
dente de alho, cortar ao meio e colocar em ½ 
copo com água fi  ltrada ou fervida deixando 
na cabeceira da sua cama antes de dormir. Em 
jejum tome um gole dessa água. O restante 
jogar fora na pia e jogar água corrente. O alho 
deverá ser jogado no lixo. Repetir até alcançar 
o peso desejado.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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A exposição Cores do Bixiga na Yayá traz desenhos, pinturas e 
maquetes produzidas durante duas ofi cinas de arte naïf promovidas 
pelo CPC-USP em 2015, ministradas pelo artista plástico Arieh. 
Também integram a exposição vídeos com depoimentos dos 
participantes e peças gráfi cas e cenográfi cas produzidas a partir 
dos elementos visuais criados pelos participantes. Como atividade 
complementar, monitores envolverão o visitante em atividades 
educativas cujos resultados serão incorporados à mostra.

Serviço: CPC-USP/Casa de Dona Yayá, R. Major Diogo, 353, Bela Vista, tel. 
2648-1501. De segunda a sexta das 9h às 17h. Até 24/03.

Dança
Trabalho realizado por meio da pesquisa do livro Primeiras 

Estórias, de Guimarães Rosa, composto por 21 contos, sendo 
que cada um se transforma em um experimento cênico aberto 
ao público. O conto “Primeiras Histórias” é usado para criar 
sensações e imagens que tornam-se combustível para a criação 
de  movimentos de dança e/ou explorações textuais improvi-
sadas, que acontecem primeiro individualmente e depois em 
grupo. Os experimentos trazem à cena os contos “Nenhum, 
nenhuma” e “O espelho”.

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Pais Leme, 195, Pinheiros, tel. 3095-9400. Terças e quartas 
às 20h30. Entrada franca. Até 21/12.

Estreia no proximo dia 13/01 
“Uma Shirley Qualquer”. O mo-
nólogo conta a história de uma 
mulher, casada, mãe de dois fi lhos, 
Shirley Valentim sofre com o pior 
tipo de solidão: aquela que se sente 
mesmo estando acompanhado. E 
atire a primeira pedra quem nunca 
conversou com as paredes em uma 
situação como essas. Elas podem 
não ser as companheiras mais 
eloquentes, mas ao menos sabem 
ouvir, coisa rara hoje em dia. Que 
o diga Shirley! É com elas que a 
protagonista divide suas angústias. 
Shirley busca entender aonde 
foram parar seus sonhos, o que 
aconteceu com sua vida. Quando 
surge uma oportunidade de conhe-
cer a Grécia com sua melhor amiga, 
sem a família, ela decide embarcar 
nessa viagem , uma jornada ao 
encontro do seu verdadeiro eu. 
Com Susana Vieira.

ServiçoTeatro Renaissance, Al. Santos, 
2233, Cerqueira César, tel. 3069-2286. Sextas 
às 21h20, sábados às 21h e aos domingos às 
18h30. Ingresso: R$ 100. Até 26/03.

A história de “Rent” 
começa na véspera 
de natal, na cobertura 
de uma antiga editora 
musical

Um loft industrial onde mo-
ram Mark, cineasta perdido 
que saiu debaixo das asas de 
seus pais para tentar a sorte na 
cidade grande e Roger, músico 
ex integrante de uma quase 
bem-sucedida banda de punk 
rock, que perdeu sua inspira-
ção ao se ver frente a frente 
com a morte. Em meio ao frio 
congelante, Mimi, a vizinha do 
andar de baixo, bate na porta 
deles em busca de fogo e acaba 
reacendendo a vida de Roger. 
Collins, gênio da computação 
e professor universitário, apa-
rece na cidade para passar a 
noite de natal com seus amigos. 

“Palpitação narra” o longo relacionamen-
to entre uma prostituta e um marinheiro. 
A partir dessa convivência, o espetáculo 
mostra a transformação de um vilarejo em 
uma cidade. A industrialização local leva 
ao abandono da pesca e ao crescimento 
da atividade econômica em torno do 
processamento de arroz. O fato provoca 
questionamentos sobre a expansão dos 

territórios e as consequências dos pro-
cessos de modernização, que acabam por 
infl uenciar os recursos naturais, a relação 
com os lugares e os afetos do homem 
contemporâneo. Com O Pequeno Teatro 
de Torneado.

Serviço: Funarte São Paulo, Al. Nothmann, 1058, Campos 
Elíseos, tel. 3662-5177. De quarta a sexta às 20h. Entrada 
ranca. Até 23/12.

Suspense
O mundo da magia está de volta e a todo 

vapor na peça “As Relíquias Mágicas”, o 
Filho do Eleito. A aventura do fi lho do 
maior bruxo de todos os tempos, muito 
mistério e surpresas que irão encantar os 
fãs que embarcarem nesse expresso.

Serviço: Teatro Brigadeiro, Av. Brigadeiro Luís Antô-
nio, 884, Bela Vista, tel. 3115- 2637. Sábados e domingos 
às 20h. Ingresso: R$ 60. Até 29/01.

Após um assalto, acaba caído 
em um beco qualquer onde 
encontra seu salvador, Angel, 
percussionista de rua e Drag 
Queen. Benny, antigo amigo e 

proprietário do imóvel, aparece 
para cobrar o aluguel. Com 
Myra Ruiz, Bruno Narchi, Die-
go Montez, Thiago Machado, 
Ingrid Gaigher, Mauro Sousa, 

Max Grácio e Priscila Borges.

Serviço: Teatro Shopping Frei Caneca, 
R. Frei Caneca, 569, Bela Vista, tel. 3472-
2229. Terças e quartas às 21h. Ingresso: R$ 
100. Até 21/12

Divulgação

Monólogo
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
O VALOR DA ORAÇÃO: A madrinha do Chico, por vezes, passava 
tempos entregue a obsessão. Assim é que, nessas fases, a exasperação 
dela era mais forte. Em algumas ocasiões, por isso, condenava o me-
nino a vários dias de fome. Certa feita, já fazia três dias que a criança 
permanecia em completo jejum. À tarde, na hora da prece, encontrou 
a mãezinha desencarnada que lhe perguntou o motivo da tristeza com 
a qual se apresentava. — Então, a senhora não sabe — explicou o 
Chico — tenho passado muita fome. — Ora, você está reclamando 
muito, meu fi lho! — disse Dona Maria João de Deus — menino guloso 
tem sempre indigestão. — Mas hoje bem que eu queria comer alguma 
coisa... A mâezinha abraçou-o e recomendou: — Continue na oração 
e espere um pouco. O   menino fi cou repetindo as palavras do Pai 
Nosso e daí a instantes um grande cão da rua penetrou o quintal. 
Aproximou-se dele e deixou cair da bocarra um objeto escuro. Era um 
jatobá saboroso... Chico recolheu, alegre, O pesado fruto, ao mesmo 
tempo que reviu a mãezinha ao seu lado, acrescentando. —  Misture 
o jatobá com água e você terá um bom alimento. E, despedindo-se da 
criança, acentuou: —  Como você observa, meu fi lho, quando oramos 
com fé viva até um cão pode nos ajudar, em nome de Jesus. Do livro 
LINDOS CASOS DE CHICO XAVIER, de Ramiro Gama

M
os

tr
a

Carol Quintanilha

“Primeiras

Histórias”.

Drama

Adquira seu MAPA ASTRAL – 
Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de 
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ  – 

fone (11) 5585-4000.
Pedidos na Internet: http://areavip.com.

br/cicero.augusto.
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INICIO A MINHA COLUNA, comentando a demora de 
Gugu Liberato para renovar o contrato com a Rede Record de 
Televisão. Isso ocorre em virtude de, há algumas semanas, o 
apresentador ter recebiudo do próprio Sílvio Santos uma pro-
posta para voltar ao SBT aos domingos, o deixou balançando. 
Gugu, porém não quer aceitar a proposta de parceria dividindo 
os custos com a emissora. Por essa razão é certa sua renovação 
com a Record.

O SERTANEJO THIAGO SERVO, que fez dupla com Thae-
me até 2013, foi preso na semana passada por dívida de um ano 
de pensão alimentícia, no valor de 500 mil reais. Ele foi preso 
quando saia de um show no interior de São Paulo e levado ao 
primeiro DP da cidade. O cantor não tem esse valor cobrado e, 
em razão disso, deve fi car 30 dias preso como manda a lei.

A REDE TV, DEVE MESMO PREPARAR A NOVA VERSÃO 

DO PROGRAMA ‘O Céu é o Limite’. Marcelho Carvalhos um 
dos proprietário da emissora deverá ser o apresentador do 
programa, acumulando a função com o ‘Mega Senha’, que ele 
comanda aos sábados. O plano é estrear esse novo programa 
em fevereiro de 2017.

‘SÉTIMO GUARDIÃO’ SERÁ A PRÓXIMA NOVELA 
de Aguinaldo Silva na Globo. Ele quer no seu elenco Nazaré 
Tedesco, que foi a grande vilã em ‘Senhora do Destino’, e ain-
da vai procurar Renata Sorrah. Ele quer garantir essas duas 
protagonista na sua novela. Segundo o autor será um folhetim 
totalmente diferente dos apresentados.

SÍLVIO SANTOS COMEMOROU, na semana passada, seus 
86 anos e aproveitou para visitar o museu da imagem e do som 
(MIS), onde permaneceu por uma hora. Ele fi cou surpreso com 
fotos suas em exposição que não sabia que existiam. Sílvio foi ao 
museu em um dia fechado para o público, acompanhado pelo go-
vernador Geraldo Alckmin e por sua mulher, Iris Abravanel.

GLÓRIA PEREZ JÁ DEFINIU o nome de sua novela que 
irá ao ar ás 21 horas no ano que vem: ‘A Força do Querer’. A 
principal protagonista será Lilian Cabral, uma mulher viciada em 
jogos de azar, que contracenará com Humberto Martins. Nessa 
novela, a idéia da autora é mostrar como o jogo pode arruinar a 
vida das pessoas e transformar o assunto em causa social.

APÓS CINCO TEMPORADAS O ‘ESQUENTA’, comanda-
do por Regina Casé, chegará ao fi m. A Globo considerou que a 
reformulação do programa levada ao ar nos últimos meses não 
funcionou como alavanca para a audiência. Para alguns execu-
tivos da emissora o formato se desgastou. Com isso a atração 
dominical sairá do ar em janeiro.

ROBERTO CARLOS vai lançar uma cinebiografi a. O longa-
metragem, que será rodado no pr´poximo ano, tem argumento 
assinado por Nelson Motta e Patrícia Andrade, com a direção de 
Breno Silveira. O plano é falar de todas as polêmicas no fi lme, 
para tirar dele a fama de ‘censor da própria história’. O acidente 
que lhe tirou uma perna será contado.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV tonyauad@ig.com.br
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16ª Vara Cível da Capital. CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO FÍSICO nº 0195350-
97.2012.8.26.0100. O(A) Dr(a). FELIPE POYARES MIRANDA, Juiz de Direito da 16ª Var Cível do 
Foro Central da Capita, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. Faz saber a LUIZ MASSUO 
MAKIDA CPF/MF. 007.281.478-07, que WJ VISION FOMENTO MERCANTIL LTDA, ajuizou uma 
ação Monitória, objetivando a cobrança de R$ 62.621,92 (AGOSTO/2012) acrescidos de juros e 
correção monetária, referente aos cheques devolvidos 000464 e 000465, no valor de R$25.000,00 
cada, sacado contra o banco Citibank e devolvidos por falta de fundos. Estando o requerido em lugar 
incerto e não sabido, foi deferida a sua Citação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra, pague ou oponha embargos em 15 dias, por 
meio de advogado, sob pena de constituição de título executivo judicial, nos termos do art. 701 do 
CPC em caso de pronto pagamento, ficará a requerida isenta das custas e honorários. Será o 
presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Segundo o IBGE, entre 2010 e 2015, esse foi o mês preferido 
para troca de alianças. Dos mais de 5,3 milhões de casa-
mentos documentados nesse período, cerca de 669 mil 

ocorreram em dezembro.
Para quem pretende se casar nos próximos meses, há tempo de 

preparar o pacto antenupcial. De acordo com o Colégio Notarial 
do Brasil – Seção São Paulo (CNB/SP), associação que congrega 
os cartórios de notas paulistas, alguns casais optam pela inclusão 
de cláusulas diferenciadas no pacto, como o pagamento de um 
valor previamente determinado conforme a duração do casamento; 
multas em caso de traição e até mesmo defi nição de quem fi cará 
com os animais de estimação se houver divórcio. 

O presidente do CNB/SP, Andrey Guimarães Duarte, afi rma que 
os casais estão cada vez mais informados sobre os problemas que 
podem ser evitados na esfera patrimonial com a escolha adequada 
do regime de bens a vigorar no casamento perante um tabelião 
de notas. “O pacto antenupcial é um instrumento efi ciente para 
evitar discussões no futuro e também serve para estabelecer as 
repercussões desejadas para as questões que envolvam herança”. 
A popularidade do pacto antenupcial vem crescendo. Entre 2010 
e 2015, cresceu 94% o número de documentos lavrados em todo 
o Brasil, passando de 24.231 atos para 47.207. 

O documento deve ser feito por escritura pública, no cartório 
de notas. Com RG e CPF em mãos, o ato leva apenas alguns 
minutos. Posteriormente, o pacto antenupcial deve ser levado 
ao cartório de registro civil onde será realizado o casamento. 
Firmado o matrimônio, deve ser registrado no Cartório de Re-
gistro de Imóveis do primeiro domicílio do casal para produzir 
efeito perante terceiros. Consequentemente, o documento será 
averbado na matrícula dos bens imóveis do casal. O valor da 
escritura pública de pacto antenupcial, em todos os cartórios do 

Parte essencial no dia a dia de 
qualquer vendedor, o ato de ne-
gociar é motivo de medo para a 
maioria dos profi ssionais da área 
no Brasil. Essa é a conclusão da 
pesquisa realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Vendas (IBVendas) 
com 274 vendedores de todo o país, 
divulgada nesta semana. Segundo o 
levantamento, 55,2% deles admitem 
sentir receio na hora de intermediar 
uma negociação, ainda que seja em 
determinadas situações.

De acordo com a pesquisa, 
92,7% dos vendedores ouvidos 
dizem gostar de negociar e 73,6% 
sentem algum tipo de desconforto 
ao receber a primeira objeção 
do cliente. “Esse temor ocorre 
pelo fato de a negociação ser 
um momento de grande desafi o, 
de impasse ou até de confl ito. É 
um sentimento extremamente 
natural a qualquer ser humano, 
porém isso pode prejudicar os 
vendedores profi ssionais”, afi rma 
Carlos Cruz, diretor do IBVendas. 
O especialista explica também que 
uma das primeiras competências 
afetadas em nosso sistema rep-
tiliano (função do cérebro res-
ponsável pela autopreservação) 
quando nos sentimos ameaçados 
é a criatividade, algo fundamental 

para qualquer negociador.
Mas por que será que os 

profi ssionais de vendas são tão 
afetados pelo medo? O também 
diretor do IBVendas Mário Ro-
drigues atribuiu essa situação a 
uma característica bem presente 
em nós, brasileiros: a afabilidade. 
“Naturalmente, pessoas afáveis 
tendem a se preocupar mais com 
o que os outros pensam ao seu 
respeito, e é preciso que saibam 
lidar com essa preocupação para 
controlar um processo de vendas”, 
pontua ele. “Claro que essa per-
sonalidade acolhedora pode ser 
muito positiva se levarmos em 
conta a empatia, outro fator fun-
damental a qualquer vendedor”, 
complementa.

O melhor remédio para se 
perder o medo de negociar é o 
treinamento constante. “Assim 
como um atleta, os vendedores 
precisam treinar sempre para 
explorar as suas características 
da melhor maneira possível e 
desenvolver uma forma criativa 
e estratégica de oferecer o seu 
produto ou serviço”, explica Cruz. 
“Somente dessa forma, eles vão 
sentir a segurança necessária para 
fechar uma boa venda sem que isso 
se torne motivo de medo”.

A taxa de mortalidade por ma-
lária caiu quase 30% desde 2010, 
mas em 2015 ainda morreram no 
mundo 429 mil pessoas devido à 
doença, revela o relatório anual 
da OMS sobre o paludismo, di-
vulgado ontem (13). “Fizemos 
progressos excelentes, mas o 
nosso trabalho está incompleto. 
Só no ano passado, o saldo global 
da malária atingiu os 212 milhões 
de casos e as 429 mil mortes”, 
informou a diretora-geral da OMS, 
Margaret Chan, no prefácio do 
documento.

Publicado anualmente pela 
OMS, o relatório de 2016 conclui 
que a taxa de incidência (novos 
casos) de malária caiu 41% em 
todo o mundo, entre 2000 e 2015, 
e 21% entre 2010 e 2015. A taxa 
de mortalidade diminuiu 62% 
globalmente entre 2000 e 2015 e 
29% entre 2010 e 2015. Entre as 
crianças com menos de 5 anos, 
a taxa de mortalidade caiu 69% 
nos últimos 15 anos e 35% nos 
últimos cinco. Ainda assim, em 
2015, o paludismo matou 303 mil 
crianças com menos de 5 anos 
em todo o mundo (70% de todas 
as mortes).

Entre 2000 e 2015, 17 países 
eliminaram a malária, ou seja, es-
tiveram pelo menos três anos sem 
casos indígenas da doença, e seis 
destes países foram certifi cados 
como livres de malária pela OMS. 
O documento destaca avanços 
principalmente no diagnóstico e 
tratamento das crianças e mulhe-
res da África Subsaariana, região 

Número de Pactos Antenupciais 
lavrados nos cartórios

de notas cresce 94% em 5 anos
Tradicionalmente, maio é considerado o mês das noivas em diversas partes do mundo. Mas, ao que 
tudo indica, a tradição fi ca apenas na teoria no Brasil

estado de São Paulo, é de R$ 361,59. 
Confi ra dez motivos para fazer um pacto antenupcial extraju-

dicialmente: 
 1) Liberdade - O casal pode escolher livremente que tipo 

de regime de bens deseja para a sua relação, podendo 
inclusive combinar as regras dos regimes existentes.

 2) Confi ança - O casal terá a assessoria imparcial com 
relação ao regime de bens que melhor se ajusta às suas 
necessidades: comunhão parcial, comunhão universal, 
separação de bens ou participação fi nal nos aquestos.

 3) Precaução - O casal pode especifi car quais bens cada 
um tinha antes de casar, evitando confusão patrimonial.

 4) Segurança - A questão da propriedade e da administra-
ção dos bens fi ca resolvida antes do casamento, evitando 
brigas e problemas futuros sobre a relação patrimonial.

 5) Tranquilidade - Os interessados podem estabelecer 
regras não patrimoniais como divisão de tarefas domés-
ticas, direito de visita aos animais de estimação em caso 
de eventual divórcio etc.

 6) Igualdade - Casais do mesmo sexo podem fazer o pacto 
antenupcial para assegurar seus direitos. 

 7) Fé pública - O documento elaborado pelo tabelião de 
notas garante autenticidade, efi cácia e segurança jurídica 
ao ato.

 8) Economia - O pacto antenupcial tem custo baixo e pre-
ço tabelado por lei estadual, independente do valor do 
patrimônio do casal.

 9) Agilidade - O casal deve comparecer ao cartório de notas 
com os seus documentos pessoais e o pacto será feito com 
rapidez e sem burocracia.

 10)  Independência - É livre a escolha do tabelião de notas 
independente do domicílio das partes ou do local de 
realização do casamento (CNB/SP).

Mortes por malária caem 30% em cinco 
anos: 2015 ainda registrou 429 mil

Malária é provocada por um parasita transmitido pela picada 

do mosquito Anopheles.
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o da malária. Segundo o relatório, 

o fi nanciamento quase estagnou 
entre 2010 e 2015, ano em que 
totalizou US$ 2,9 bilhões, menos 
que a metade do objetivo. “Para 
alcançarmos as metas globais, as 
contribuições, tanto das fontes 
domésticas quanto internacionais, 
devem aumentar substancialmen-
te, alcançando US$ 6,4 bilhões 
anuais até 2020”, diz Margaret 
Chan no documento.

A malária é provocada por um 
parasita do gênero Plasmodium, 
que é transmitido aos seres hu-
manos pela picada de uma fêmea 
do mosquito Anopheles. Existem 
várias espécies, mas o Plasmodium 
falciparum é o mais perigoso para 
os humanos e o de maior incidência 
na África, onde se concentram 
90% das mortes pela doença. Os 
primeiros sintomas da malária são 
febre, dores de cabeça e vômitos 
e aparecem entre dez e 15 dias 
depois da picada do mosquito. 
Se não for tratada, a malária por 
P. falciparum pode progredir para 
uma fase grave e levar à morte.

O combate à doença passa por 
uma diversidade de estratégias, 
como a prevenção, por meio do uso 
de redes mosquiteiras impregnadas 
de inseticida e pulverização do do-
micílio, assim como pelo diagnóstico 
e tratamento dos casos confi rmados 
com medicamentos anti-maláricos. 
Ainda não existe qualquer vacina 
para a doença. A OMS anunciou no 
mês passado que a primeira vacina 
será lançada em 2018 na África 
Subsaariana (Ag. Lusa).

que concentra 90% dos casos e 
92% das mortes por malária. Se-
gundo o relatório, em 2015 mais 
de metade (51%) das crianças 
com febre que recorreram aos 
cuidados de saúde pública em 22 
países africanos foram sujeitas a 
um teste de diagnóstico de malá-
ria, quando em 2010 apenas 29% 
o faziam.

Também a percentagem de 
mulheres grávidas que receberam 
as três doses recomendadas de 
tratamento preventivo da malária 
aumentou cinco vezes, de 6% 
em 2010, para 31% em 2015. A 
proporção da população em risco 
na África Subsaariana que dorme 
sob uma rede mosquiteira tratada 
com inseticida ou protegida por 
vaporização residual aumentou 
de 37% em 2010 para 57% em 
2015. “Estamos defi nitivamente a 
ver progressos”, afi rmou o diretor 
do Programa Global de Malária 

da OMS, Pedro Alonso, citado 
num comunicado da organização. 
Ele alertou, no entanto, que “o 
mundo ainda luta para alcançar 
os níveis elevados de cobertura 
que são necessários para vencer 
a doença”.

Os autores do relatório confi r-
mam que cerca de 43% da popula-
ção em risco na África Subsaariana 
não estão ainda protegidos pelos 
métodos primários de controle do 
vetor da malária, as redes mosqui-
teiras e a vaporização residual. 
Em muitos países, os sistemas de 
saúde não têm recursos sufi cientes 
e são pouco acessíveis às pessoas 
mais vulneráveis. Em 2015, 36% 
das crianças com febre não foram 
levados aos serviços de saúde em 
23 países africanos.

No relatório, a diretora-geral 
da OMS considera “prioridade 
urgente” o aumento do fi nancia-
mento dos programas de controle 

Vendedores profi ssionais 
admitem ter medo de negociar
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2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo do 
Edital 20 DIAS. PROCESSO Nº 1108696-85.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo 
Barbosa Sacramone, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Indústria de Serralheria Bejota Ltda, 
R. Zanzibar, 1150, Casa Verde - CEP 02512-010, São Paulo-SP, CNPJ 61.165.999/0002-02, que lhe 
foi proposta uma ação de Pedido de Falência por parte de Alexandre Casciano, com fundamento 
no artigo 94, II, § 4º e 97 da Lei 11.101/2005, por impontualidade no pagamento dos honorários 
sucumbenciais decorrentes do processo nº 0199844-15.2006, que tramitou perante a 32ª Vara Cível 
do Foro Central de São Paulo, no(s) valor(es) de R$ 138.044,00 (atualizado até 26/06/2015). Estando 
a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 10 dias, a fluir após o Prazo do 
Edital 20 dias supra, apresente defesa, podendo, nos termos do art. 98, parágrafo único da Lei 
11.101/2005, depositar a quantia correspondente ao total do crédito reclamado, que deverá ser 
atualizado até a data do depósito com juros e correção monetária, acrescida de custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito, sob pena de decretação 
da falência. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente Edital afixado e publicado na 
forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de outubro de 2016. 

JOSE LUIS MARTIN MARTINS torna público que recebeu da CETESB a Licença Prévia Nº
16003118 e requereu a Licença de Instalação para Peças fundidas de metais não ferrosos
e suas ligas; produção de. À R Ulisses Guimaraes, nº 736 b, Sertãozinho , Mauá/SP.

INDÚSTRIA MECÂNICA E ARTEFATOS DE METAIS PARVA LTDA. Torna público que
recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação Nº 16009732 válida até 15/12/
2020 p/ Fabricação de produtos elaborados de metal, localizada à Rua Senador Fláquer,
Nº 857 - Centro - Município: Santo André - Cep: 09010-160.

ADEFIX COLAS INDUSTRIAIS LTDA. Torna público que recebeu da CETESB a Renovação
da Licença de Operação Nº 48004136 válida até 14/12/2018 p/ Fabricação de Colas
industriais, localizada à Rua Minas Gerais, nº 160 - Vila Oriental - Município: Diadema -
Cep: 09941-760.

AUTO POSTO GAUDI LTDA. torna público que requereu na CETESB a Licença Prévia
para, Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Estrada
da Roselândia, nº 250. Roselândia. Cep: 06702-300. Cotia/SP.
SAKURA TECH BRASIL FERRAMENTARIA E MOLDAGEM PLÁSTICA LTDA. torna públi-
co que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 61002349, válida
até 16/12/2.020, para Injeção de Peças Plásticas, sito à Rua Mariana Rezende Migrone,
nº 618. Jardim Emicol. Itu/SP.

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS , torna público que recebeu da CETESB a 
Licença de Operação N° 16009728, válida até 20/01/2020, para o Predio 6 e Supermer-
cado, sito à AVENIDA HUMBERTO DE CAMPOS, 3220, BOCAINA, RIBEIRÃO PIRES/SP.

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS , torna público que recebeu da CETESB 
a Licença de Operação N° 16009731, válida até 20/01/2020, para Fábrica de Coletes, 
sito à AVENIDA HUMBERTO DE CAMPOS, 3220, BOCAINA, RIBEIRÃO PIRES/SP.

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS , torna público que recebeu da CETESB 
a Licença de Operação N° 16009730, válida até 20/01/2020, para as Cabines Secunda-
rias, sito à AVENIDA HUMBERTO DE CAMPOS, 3220, BOCAINA, RIBEIRÃO PIRES/SP.



Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Emerson Weslei Dias – D’Livros – Inédito 
viável numa edição ampliada, focada num assunto 
primordial: dinheiro. Emerson, ensina, de manei-
ra prática, quase lúdica, a permear os meandros 

fi nanceiros, sem o ranço do economês. Mediante exemplos e 
“planilhinhas”, erros são apontados e soluções apresentadas, 
com absoluta segurança, típica dos mestres. Realmente, obra 
bastante oportuna, extremamente factível!

O Inédito Viável em Finanças 
Pessoais: Dinheiro caro, 
fi losofi a barata

Silvia Regina Costa Ogeda – Laços – Um 
impressionante relato vivido por uma família, que 
deparou-se com um tremendo tsunami psíquico, ao 
receber o diagnóstico de câncer no cérebro de seu 
fi lho, aos seis anos de idade. Após uma batalha, que 
parecia invencível, o sucesso contemplou a família e 

amigos. São páginas de muita emoção, aceitação e forte obsti-
nação. Creio que a ideia da autora não seja granjear aplausos, 
e sim demonstrar que um ato de fé, independentemente da 
religião seguida, poderá alterar, para um fi nal feliz, cursos 
indefi nidos, que se apresentam desastrosamente inexoráveis. 
Impactante.

Matheus, Presente
e Milagre de Deus

Gileno Santos – Autografi a – Jovem bastante 
inteligente, amante de acontecimentos históricos, 
tem sua vida totalmente alterada, após um sonho que 
o levou a investigar acontecimentos estranhos, em 
um mundo diferente do seu. Viu-se repentinamente, 

liderando um povo, lutando contra um exercito inimigo, para 
libertá-lo. Uma tremenda e bela viagem! Para jovens de idade 
e de espirito.

Para Além da Imaginação:
O retorno dos guardiões

Mario Avelino – Prefi xo –  Administrador de empresas, 
especialista em departamento pessoal e sistemas de folha de 
pagamento, há mais de trinta anos dedica-se a estudos sobre 
o tema. Nesta obra, literalmente, prova de quais maneiras o 
trabalhador é sistematicamente vilipendiado e ensina como 
evitar essas perdas. Voltado para patrões e empregados de 

todas especialidades. Útil.

FGTS 50 Anos – Estão metendo 
a mão no seu fundo

Assista ao canal Livros em Revista,
no youtube, que traz entrevistas do mundo literário.

Com apresentação de Ralph Peter.
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27º Subdistrito - Tatuapé
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: FELISBERTO GOMES BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão 
representante comercial, nascido em Curral Velho - PB, no dia 13 de janeiro de 
1984, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Felisberto 
Gomes Barbosa e de Maria Aparecida Rodrigues Amorim. A pretendente: LORENA 
RODRIGUES NUÑEZ, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida em Santa Clara, 
Cuba, no dia 30 de março de 1987, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, 
fi lha de Virgilio Lazaro Rodriguez Oquendo e de Delia Virgen Nuñez Aguilar. R$ 35,00

O pretendente: RICARDO LIMA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em Manaus (Registrado no 1º Ofício de Registro Civil) AM, no 
dia 15 de agosto de 1981, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho 
de José Raimundo dos Santos e de Maria Graças Lima dos Santos. A pretendente: 
ALECSANDRA BERNABÉ, estado civil divorciada, profi ssão administradora, nascida 
em Guarulhos - SP, no dia 16 de agosto de 1974, residente e domiciliada no Tatuapé, 
São Paulo - SP, fi lha de Jurandir Bernabé e de Armelinda Lopes Bernabé. R$ 35,00

O pretendente: PEDRO HENRIQUE IYDA FOGOLIN, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistema, nascido em Lins (Registrado no 1º Subdistrito) - SP, no dia 31 
de março de 1988, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Pedro 
Marcos Caffer Fogolin e de Sílvia Cristina Iyda Fogolin. A pretendente: ANDRESSA 
RIBEIRO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão fonoaudióloga, nascida em 
São Paulo (Registrada no Jardim Paulista) SP, no dia 21 de abril de 1990, residente 
e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Ribeiro de Oliveira Filho e de 
Liliane Martinez Bernardes de Oliveira. R$ 35,00

O pretendente: RICARDO GOMES SANTANA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
gerente, nascido em Guarulhos - SP (Registrado em Itaquaquecetuba), no dia 16 de 
abril de 1986, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Romildo 
Nascimento Santos e de Raimunda Gomes Santana. A pretendente: MARIELLY 
AURICCHIO CUNHA, estado civil solteira, profi ssão decoradora, nascida em São Paulo 
(Registrada na Bela Vista) SP, no dia 24 de junho de 1984, residente e domiciliada no 
Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Helio Souza Cunha e de Maria Elizabeth Auricchio 
Cunha. R$ 35,00

O pretendente: JAIME CARVALHEIRA, estado civil divorciado, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 01 de novembro de 1956, residente e domiciliado 
no Jardim Analia Franco, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carvalheira e de Helena 
Tavella Carvalheira. A pretendente: ELIANA MARIANO ROSA, estado civil divorciada, 
profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 14 de maio de 1965, residente 
e domiciliada no Jardim Analia Franco, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Mariano da Silva 
e de Aparecida Bueno da Silva. R$ 35,00

O pretendente: ALLAN KADERC AUGUSTO MIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
funcionário público, nascido em Itapetininga - SP, no dia 23 de março de 1974, residente 
e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de José Augusto Mira e de Vera Lucia 
Gonçalves Mira. O pretendente: ANDRE FRANCISCO MARTINS DA SILVA, estado 
civil solteiro, profi ssão aeroviário, nascido em São Paulo (Registrado no Ibirapuera) SP, 
no dia 29 de abril de 1991, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de 
Edson Martins da Silva e de Maria da Consolação Francisco da Silva. R$ 35,00

O pretendente: GENTIL ARCENIO DA SILVA NETO, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente administrativo, nascido em São Paulo (Registrado no Pari) SP, no dia 17 de 
agosto de 1990, residente e domiciliado na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lho 
de Edson Gentil Trevisoli da Silva e de Aparecida Trevisoli da Silva. A pretendente: 
FERNANDA PINHEIRO MAIA, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida em 
Osasco (Registrada no 2º Subdistrito) - SP, no dia 29 de novembro de 1994, residente e 
domiciliada na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lha de José Gilberto Maia e de Maria 
Vanderlandia Pinheiro Maia. R$ 35,00

O pretendente: RICARDO LIMONGE, estado civil divorciado, profi ssão cirurgião 
dentista, nascido em São Paulo - SP, no dia 31 de dezembro de 1968, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de João Baptista Limonge e de Mercedes 
Pereira Limonge. A pretendente: MIDIAM ALVES OTERO, estado civil solteira, profi ssão 
contadora, nascida em São Paulo (Registrada na Vila Matilde) SP, no dia 05 de novembro 
de 1976, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Otero Ruiz 
e de Elisabete Alves Otero. R$ 35,00

O pretendente: FERNANDO ROBERTO SOLIMEO, estado civil divorciado, profi ssão 
advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 29 de abril de 1976, residente e 
domiciliado na Mooca, São Paulo - SP, fi lho de Ralph Rosário Solimeo e de Marlene 
Otilia da Silva Solimeo. A pretendente: TIZIANA OTTAVIANI, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 02 de abril de 1973, residente e 
domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Umberto Ottaviani e de Anna Cervoni 
Ottaviani. R$ 35,00

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: OKWUDILI EMEKA OZONGWU, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Enugu, Nigéria, no dia 21 de setembro de 1994, residente e domiciliado 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Harrison Ozongwu e de Comfort Ozongwu. A 
convivente: JOSEFA DAÍLZA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente fi nanceiro, 
nascida em Cicero Dantas - BA, no dia 25 de janeiro de 1978, residente e domiciliada 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Agostinho Gonçalves da Silva e de Maria Neuza da 
Silva. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e 
apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525, I, III e IV do Código Civil Brasileiro 
e requerimento exigido pelo  8º da Lei Federal 9278/96. NIHIL

O convivente: PAULO DIAS LEITE, estado civil divorciado, profi ssão técnico em 
transportes, nascido em Recife - PE, no dia 07 de dezembro de 1955, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de José Mauricio Leite e de Arcanja Dias 
Leite. A convivente: SUELI MENDONÇA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em Santa Cruz do Capibaribe (Registrada no 1º Distrito) - PE, no 
dia 01 de agosto de 1969, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha 
de Firmino Henrique Mendonça e de Adauria Maria Mendonça da Silva. Obs.: Faço 
saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os 
documentos exigidos pelo art. 1525, I, III, IV e V do Código Civil Brasileiro e requerimento 
exigido pelo  8º da Lei Federal 9278/96. R$ 35,00

O convivente: QIANG WANG, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
na China, no dia 01 de fevereiro de 1992, residente e domiciliado no Tatuapé, São 
Paulo - SP, fi lho de Wang Junxiong e de Wang Yongying. A convivente: YA LI, estado 
civil solteira, profi ssão comerciante, nascida na China, no dia 23 de março de 1994, 
residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Xiaochun Li e de Ruomei 
Jin. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e 
apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525, I, III, e IV do Código Civil Brasileiro 
e requerimento exigido pelo 8º da Lei Federal 9278/96. R$ 35,00

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Mais do que nunca, é 

preciso mostrar aos 

clientes que eles são 

especiais

Já tenho atuado há algum 
tempo no mercado de 
varejo farmacêutico, no 

qual obtive diversas experi-
ências sobre quais caminhos 
realmente proporcionam 
melhorias nas vendas. Assim, 
acho importante apresentar 
alguns pontos que observo 
como sendo fundamentais 
para esse ramo de atuação e 
que também pode ser com-
partilhado em outras lojas 
de varejo. 

Primeiro ponto a ser leva-
do em consideração é que, 
atualmente, os consumidores 
que vão às compras em uma 
farmácia são muito exigentes 
do que eram tempos atrás já 
sabendo o que querem quan-
do chegam ao PDV; possuin-
do exigências extrapolam a 
proximidade física e levando 
em conta pontos como aten-
dimento de qualidade, preço 
de produtos, comodidades e 
programas de fi delização. 

Mais do que nunca, é pre-
ciso mostrar aos clientes 
que eles são especiais e que 
possuem um tratamento à 
altura. Por isso, para a reali-
zação de bons negócios, uma 
farmácia deve se preocupar 
com diversos aspectos que 
garantirão o retorno dos 
clientes. Mas quais são eles? 
A resposta está na pesquisa 
“Comportamento do consu-
midor na hora de escolher 
farmácias”, realizada pelo Ins-
tituto Febrafar de Pesquisa e 
Educação Continuada.

Os dados que foram apre-
sentados no primeiro semes-
tre de 2016 apontam os prin-
cipais critérios considerados 
na hora da escolha do local 
da compra de medicamentos, 
mostrando que 94% analisa 
preços, 84% localização, 
80% atendimento, 49% es-
tacionamento, 32% meios de 
pagamento, 21% aceitação de 
PBM (programa de desconto) 
e 11 % entrega de produto em 
casa. Assim, fi ca claro para 
o empreendedor do ramo 
farmacêutico que se deve 
tomar algumas medidas para 
fi delização, por isso, detalha-
mos algumas dicas sobre os 
aspectos citados:
 • Localização – o sucesso 

de um empreendimento 
precede sua abertura. 
O recomendável é que 
se estabeleça um estudo 
prévio que possibilite 
a obtenção de um local 
privilegiado para atuar, 
analisando, por exemplo, 
números de pessoas que 
passam nas ruas, dentre 
outros detalhes. Nessa 

hora, é preciso paciência 
e planejamento, pois um 
ponto correto vai agregar 
muito no sucesso, en-
quanto um ponto errado 
é praticamente meio ca-
minho para o fracasso.

 • Preços – hoje, o público 
possui muitas ferramen-
tas para realizar pesqui-
sas, sendo assim, ter um 
preço competitivo é pri-
mordial. Torna-se neces-
sário para o empreende-
dor do ramo farmacêutico 
buscar alternativas para 
se destacar, e uma que 
se mostra de grande su-
cesso é o associativismo, 
obtendo maior força nas 
negociações, podendo, 
assim, repassar os des-
contos aos clientes.

 • Programas de fi deliza-

ção – nunca os famosos 
cartões de fidelidade 
estiveram tão na moda. 
Os consumidores preci-
sam se sentir especiais, 
se tornando de extrema 
importância que estabe-
leça algum tipo de clube 
de vantagens. Contudo, 
é imprescindível cautela 
para que esses benefícios 
ocorram de forma orde-
nada; para isso, são ne-
cessárias ferramentas.

 • Capacite seus aten-

dentes – é importante 
uma equipe qualifi cada, 
lembrando que, para uma 
boa venda, é fundamental 
conhecer o assunto com 
a maior profundidade 
que puder, esclarecen-
do dúvidas que possam 
aparecer e melhorando o 
diálogo com o cliente. O 
atendente não pode ser 
tímido e a prática deve 
ser constante.

 • Busque facilidades – se 
preocupe com o acesso 
de seus clientes e com 
a disponibilização dos 
produtos em sua loja, 
fazendo com que estejam 
adequadamente visíveis. 
Também se preocupe em 
como o cliente chegará 
a loja, buscando espaço 
para estacionamento e, 
caso não tenha, criando 
convênios.

 • Supere as expectativas 
– busque sempre inovar 
e se atualizar, a quebra 
positiva da expectativa 
do cliente é uma forma 
quase certeira de fazer 
com que ele volte, por 
isso, busque estar em 
constante contato com o 
que existe de mais mo-
derno no mercado.

(*) - É diretor operacional da 
Farmarcas, administradora de oito 
redes de drogarias (Ultra Popular, 

Super Popular, Maxi Popular, 
Entrefarma, Farma100, AC Farma, 

MegaPharma e Bigfort), 
com mais de 500 associados.

Seis orientações para 
fi delizar clientes

Ângelo Vieira (*)

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

© 
HÍ

FE
N 

– 
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-d

ez
/1

6

SEGUNDA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2016

ALTERAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA
Empresa alterou seu horário de funcionamento por necessidades 
comerciais e alterou o horário dos funcionários, respeitando 
às 44hs semanais. Como proceder para regularizar a situação? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA É OBRIGADA A COMUNICAR AO FUNCIONÁRIO POR ESCRITO 
QUE NÃO DARÁ CONTINUIDADE AO CONTRATO DE TRABALHO?

Informamos que expresso em legislação não existe tal previsão, mas 
o usual, como forma preventiva, para que haja meios de comprovação 
caso a justiça trabalhista seja acionada, é que seja feito por escrito.

APLICAÇÃO DA LICENÇA NÃO REMUNERADA
Em quais casos a empresa pode aplicar a licença não remunerada? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO INCIDE NAS FÉRIAS
Funcionário recebe gratificação de função e foi lançada em sua folha de 
pagamento por menos de 12 meses, para o cálculo das férias, esse valor 
deverá ser considerado como media salarial? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SÁBADO DEVE SER CONSIDERADO COMO DIA ÚTIL, PARA EFEITO DE 
PAGAMENTO DE SALÁRIO, QUAL A BASE LEGAL?

No texto da IN SRT 1, de 7 de dezembro de 1989, ato que dispõe sobre o 
prazo para o pagamento do salário, o secretário de Relações do Trabalho, 
fez constar em sua motivação ao editar referido normativo, que o sábado 
é considerado dia útil e contado normalmente para efeito de pagamento 
de salário, assim, deverá ser observado na contagem dos dias a inclusão 
do sábado, excluindo-se o domingo e o feriado, inclusive o municipal.

PAGAR DSR SOBRE ADICIONAL
Empresa deve pagar DSR sobre adicional de insalubridade? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOAS FESTAS E FELIZ ANO DE 2017

• • •

w
w

w
.o

rc
os

e.
co

m
.b

r

Fu
nd

ad
or

 :

SE
RA

FI
M

Ab
ra

nt
es

Jo
sé

Não se sabe muito sobre a italiana 
Elena Ferrante. Todos os aspectos 
de sua identidade permanecem 

encobertos pelo véu do mistério. Mas há 
algumas certezas. Uma delas é sua escrita 
poderosa e viciante. A outra é que seus 
livros vendem. E vendem muito.

Estima-se que sua obra mais célebre, a 
chamada “tetralogia napolitana”, já comer-
cializou mais de 2 milhões de exemplares 
no mundo todo. O Brasil não fi ca fora desse 
contexto. Publicados pela Biblioteca Azul, 
selo da Editora Globo, os três primeiros 
volumes da série - “A amiga genial”, “His-
tória do novo sobrenome” e “História de 
quem foge e de quem fi ca” - e o romance 
“Dias de abandono” já alcançaram a marca 
de 94 mil cópias vendidas.

O quarto e último capítulo da tetralo-
gia, “História da menina perdida”, já está 
no forno e deve ser lançado no primeiro 
semestre do ano que vem. Nos últimos 
meses, o mercado brasileiro vem sendo 
inundado pelos livros de Ferrante. Quem 
entrar nas maiores livrarias do país encon-
trará também os títulos “A fi lha perdida” 
e o infantil “Uma noite na praia”, ambos 
da editora Intrínseca e sem estimativa 
de vendas até o momento. Desde que a 
italiana estreou no Brasil, em maio de 
2015, já são seis obras publicadas no país, 

Com quase 100 mil cópias vendidas, 
Elena Ferrante vira febre no Brasil

No mundo de superexposição em que vivemos, é curioso notar que uma escritora que se mantém 
anônima há mais de duas décadas tornou-se um dos maiores fenômenos literários dos últimos tempos

D
iv

ul
ga

çã
o o lançamento de mais dois títulos para o ano 

que vem. O primeiro, “L’amore molesto”, está 
previsto para março, enquanto o segundo, a 
coletânea dita autobiográfi ca “La frantuma-
glia”, ainda não tem data defi nida.

“Ela chegou ao Brasil colocada em um 
degrauzinho um pouco acima do mundo 
comercial, mas o modo como ela escreve, 
a temática dos livros dela, são muito aces-
síveis. Se você tira a camada literária de 
cuidado e refi namento, sobra uma história 
fantástica e que atinge muita gente”, afi r-
ma Danielle Machado, editora de títulos 
internacionais da Intrínseca.

Seja por timidez, traço característico da 
personagem Lenù, seja por dizer que seus 
livros devem falar por si sós, Ferrante não 
revela sua verdadeira identidade. Só faz 
entrevistas por e-mail, não participa de 
eventos para promover suas obras. Sobre 
ela, sabe-se quase nada. Acredita-se que 
tenha nascido em Nápoles, já que conta com 
riqueza de detalhes a vida na periferia da 
cidade, e que seja mulher, por usar a mesma 
precisão para falar sobre as angústias do 
universo feminino.

O mistério em torno da italiana acabou se 
tornando um dos motivos de seu sucesso e, 
ironicamente, um apelo publicitário que atrai 
leitores, muitas vezes mais do que a própria 
história narrada nos romances (ANSA). 

e pelo menos outras três serão lançadas 
em 2017.

Mas o que explica todo esse frenesi 
em torno de Ferrante? “Tem a ver com 
a narrativa dela, bastante realista, e sua 
habilidade muito grande de contar uma 
historia. É uma narradora mulher que traz 
para o centro da literatura contemporânea 
alguém que está de igual para igual com 
outros escritores. Fora isso, também há 
o fato de que ela se mantém alheia como 
pessoa, o que acaba gerando uma discus-
são sobre o papel do escritor”, responde 
à ANSA Thiago Barbalho, editor dos livros 
da italiana na Biblioteca Azul.

O selo da Globo largou na frente ao 
conquistar o direito de publicar a popular 
tetralogia napolitana, mas em 2016 ganhou 
a concorrência da Intrínseca, que além de “A 
fi lha perdida” e “Uma noite na praia”, prepara 


