
Repensar a profi ssão, 

estudar e conhecer 

outros lugares

Esses são alguns dos ob-
jetivos de quem decide 
apostar em um período 

sabático, prática crescente 
no Brasil nos últimos anos. O 
termo hebraico refere-se ao 
momento de descanso que a 
terra passava após as colheitas, 
e atualmente está relacionado 
com a pausa que profi ssionais 
dão em suas carreiras.

Nem sempre é preciso sair 
do emprego para desfrutar de 
um período sabático. Porém 
a questão é delicada, já que 
algumas organizações são mais 
conservadoras e não compre-
endem o assunto. Mesmo as-
sim, você pode tentar negociar 
com a empresa. 

O primeiro e mais importante 
passo é ter plena consciência 
de que esse momento não re-
presenta férias. Entenda que 
essa é uma parada estratégica 
na carreira e, por isso, requer 
planejamento, principalmente 
fi nanceiro. Também não pre-
ciso comentar que o fato de 
estar desempregado não pode 
ser considerado um período 
sabático, certo? 

Muitos profi ssionais acham 
que não fazem o que gosta-
riam devido à falta de tempo. 
Isso é uma grande ilusão! 
Tudo na vida são escolhas 
e dependem de esforço e 

disciplina. Não importa se 
você trabalha 12 horas por 
dia ou não faz nada, se não 
tiver dedicação e organização 
para focar nos objetivos que 
pretende atingir, nunca irá 
alcançá-los.

A nossa vida é cheia de 
desculpas, e quase sempre os 
culpados são o trabalho e a 
consequente falta de tempo 
que ele causa. Devemos nos 
questionar sempre que ini-
ciamos qualquer coisa: “para 
que tenho que fazer isso?”; “eu 
conduzo ou sou conduzido?”; 
“escolhi ou fui escolhido por 
minha profi ssão e/ou empre-
sa?”. Um período sabático pode 
ser uma experiência única e 
ajudar a encontrar respostas 
a essas questões.

Embora eu recomende, 
insisto que o processo nem 
sempre é fácil e, acima de 
tudo, requer planejamento 
fi nanceiro. Você pode demo-
rar um pouco para retornar 
ao mercado, mas a chance de 
não ser reabsorvido é quase 
zero. Aproveite para estudar, 
ampliar sua visão de mundo, 
cuidar da saúde e ter contato 
com o diferente. Tudo isso vai 
te ajudar a enxergar infi nitas 
possibilidades para sua nova 
etapa de carreira.

(*) - É coach de carreira, palestrante, 
professora dos cursos de MBA da 

FGV. Seu segundo livro “UP! 50 
dicas para decolar na sua carreira”, 

Integrare Editora, acaba de
ser lançado.  

Que tal um período sabático 
para repensar a carreira?

Daniela do Lago (*)
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Uma equipe de pesquisadores 
internacionais concluiu que a 
camada de gelo da Antártica 
desempenha papel importante 
na variação climática regional 
e global.

A descoberta, entre outros 
achados, pode ajudar a expli-
car por que o gelo marinho no 
Hemisfério Sul tem aumentado, 
apesar do aquecimento do resto 
da Terra.

Os modelos climáticos globais 
observados nos últimos milha-
res de anos não conseguiram 
explicar a variação climática 
observada no registro paleocli-
mático, disse Pepijn Bakker, ex-
pesquisador pós-doutorado da 
Oregon State University (OSU) 
e agora atuando no Centro Ma-
rum para Estudos Ambientais 
Marinhos, da Universidade de 
Bremen, na Alemanha.

“Uma coisa que determina-
mos logo de início foi que vir-
tualmente todos os modelos do 
clima tiveram a camada de gelo 
da Antártica como entidade 
constante,” disse Bakker, autor 
principal do estudo que está 
sendo publicado esta semana 
na Revista Nature.

“Era um pedaço estático de 
gelo, apenas parado lá.” O que 
descobrimos, no entanto, é 
que a camada de gelo sofreu 
numerosos pulsos de variação, 
que tiveram efeito cascata em 
todo o sistema climático”. A 
hipótese da equipe de pesqui-

Camada de gelo da Antártica tem 
impacto na mudança do clima

água”, disse Peter Clark, pale-
oclimatologista da Faculdade 
de Ciências da Terra, Oceano 
e Atmosfera da OSU e co-autor 
do estudo. “A água fria e fres-
ca congela mais facilmente, 
criando gelo adicional, apesar 
das temperaturas mais quentes 
que estão centenas de metros 
abaixo da superfície”. A camada 
de gelo antártica cobre área de 
mais de 13 milhões de km², e 
estima-se que detenha cerca 
de 60% de toda a água doce 
na Terra.

A parte leste da camada de 
gelo repousa sobre uma grande 
massa terrestre, mas na An-
tártica Ocidental, ela repousa 
sobre a rocha que se estende 
para o oceano, a profundidades 
de mais de 8 mil pés, ou 2.500 
metros, tornando-a vulnerável 
à desintegração. A equipe ana-
lisou sedimentos dos últimos 8 
mil anos e descobriu que muito 
mais icebergs se desprenderam 
da camada de gelo em alguns 
séculos do que outros. 

A descoberta, disseram os 
pesquisadores, pode ajudar a 
explicar por que o gelo marinho 
aumentou no Oceano Antártico, 
apesar do aquecimento global. 
O mesmo fenômeno não ocorre 
no Hemisfério Norte com a faixa 
de gelo da Groelândia, que não 
tem litoral e não está sujeita 
às mesmas mudanças atuais 
que afetam a faixa de gelo na 
Antártica (Ag. Xinhua).

sa era que os modeladores do 
clima estavam negligenciando 
um elemento crucial no sistema 
climático global que poderia 
afetar todas as partes do siste-
ma. De fato, segundo Andreas 
Schmittner, cientista do clima 
da Faculdade de Ciências da 
Terra, Oceanos e Atmosfera 
da OSU, a camada de gelo da 
Antártica demonstrou compor-
tamento dinâmico nos últimos 
8 mil anos.

“Há uma variação natural na 
parte mais profunda do oceano 
adjacente à camada de gelo an-
tártico - semelhante à Oscilação 
Decadal do Pacífi co, ou El Niño/
La Niña, mas em uma escala de 
tempo de séculos - que provoca 

pequenas mas significativas 
mudanças nas temperaturas”, 
disse Schmittner, co-autor do 
estudo. “Quando a temperatura 
do oceano aumenta, causa a 
fusão mais direta da camada 
de gelo abaixo da superfície e 
aumenta o número de icebergs 
que se soltam da camada de 
gelo”. Se toda a camada de 
gelo antártica se derretesse, 
os níveis globais do mar pro-
vavelmente aumentariam cerca 
de 200 pés, aproximadamente 
60 metros.

“A introdução dessa água 
fresca e fria diminui a salinida-
de e refrigera as temperaturas 
superfi ciais, ao mesmo tempo, 
estratifi cando as camadas de 

D
iv

ul
ga

çã
o

Ontem (20), a chanceler 
Angela Merkel afi rmou 
que tudo, até o mo-

mento, leva a “presumir de 
que se trata de um atentado 
terrorista”. Apesar de um grupo 
iraquiano ter informado que os 
extremistas do Estado Islâmico 
(EI) estariam por trás da ação, 
o ato não foi assumido por ne-
nhum grupo ou facção.

O que se sabe até agora é 
que um caminhão de grande 
porte atingiu o mercado às 
20h40 (17h40 no horário de 
Brasília), matando 12 pessoas e 
ferindo 48 - sendo que 18 estão 
em situação crítica. Segundo 
testemunhas entrevistadas 
pela mídia local, o veículo não 
desacelerou antes da colisão 
e estava a cerca de 60 km/h. 
O mercado de Natal é um dos 
mais tradicionais da Alemanha 
e fi ca em um quarteirão entre 
duas avenidas de médio porte. O 
acessos à veículos é livre e não 
há nenhum tipo de restrição ao 
tráfego no local.

A teoria que os investigadores 
mais acreditam é de que o ca-
minhão de grande porte tenha 
sido roubado durante a viagem. 
Sabe-se que a transportadora 
dona do veículo era da Polônia 
e que o motorista saiu da Itália 
com destino a Berlim para levar 
uma carga de aço. As primeiras 
informações apontam que ele 

A chanceler alemã Angela Merkel, e outras autoridades, colocam 

fl orees em memorial às vítimas do ataque em Berlim.

O que sabemos até agora 
sobre o ataque em Berlim?
O ataque com um caminhão a um mercado de Natal na praça Breitscheidplatz na noite desta 
segunda-feira (19) em Berlim, ainda apresenta muitas dúvidas sobre a dinâmica e as motivações que 
provocaram o “incidente”

A
FP dono da empresa de transporte 

através de imagens enviadas 
pelas autoridades.

No entanto, o procurador fe-
deral Peter Frank informou que 
o homem preso ontem “pode 
não ser o responsável pela 
ação”, mas ressaltou que o estilo 
do ataque “sugere o terrorismo 
islâmico”. A mesma informação 
foi dada pelo chefe de Polícia 
de Berlim, Klaus Kandt, que 
ressaltou que “segundo minhas 
informações, não está certo 
de que se trate do verdadeiro 
condutor do caminhão”. Na 
tarde de hoje, a mídia alemã 
informou que o paquistanês 
foi liberado.

Ainda não está claro se o 
ataque ao mercado de Natal 
tem relação com o atentado 
ocorrido em Nice, na França, 
no dia 14 de julho, e que deixou 
85 mortos. Naquele mês, um 
tunisiano invadiu uma avenida 
fechada para as comemora-
ções da queda da Bastilha 
e, após atropelar diversas 
pessoas, desceu da cabine e 
disparou contra a multidão. A 
ação foi reivindicada pelo Es-
tado Islâmico. Desde outubro, 
a Polícia da Alemanha como 
da França, vem reforçando a 
segurança e efetuando prisões 
que miravam ataques em mer-
cados de Natal dos dois países 
(ANSA).

descarregaria o material na 
manhã desta terça-feira. O 
dono da empresa de transpor-
te, identifi cado como Ariel Z., 
informou que seu primo estava 
dirigindo o veículo e que ele 
tinha avisado que iria pernoitar 
na capital alemã antes de voltar 
para a sua cidade.

Ariel ainda destacou que ele 
tinha 15 anos de experiência 
e que não teria cometido um 
acidente de trânsito do tipo 
e nem que ele seria capaz de 
realizar um atentado. Outro 
dado informado pela impren-
sa alemã é de que o aparelho 
de GPS do caminhão teve o 
trajeto alterado por diversas 
vezes.

Horas após o “incidente” no 
mercado de Natal, a polícia de 
Berlim anunciou que um corpo 
sem vida foi encontrado no 
banco do passageiro e que um 
homem havia sido detido.

Ontem, o ministro do Inte-
rior da Alemanha, Thomas de 
Maizière, confi rmou a prisão 
de um homem de 23 anos que 
havia solicitado refúgio no país 
e que ele tem origem paquista-
nesa. O preso nega que tenha 
participação na ação.

Além disso, o homem morto 
dentro do veículo foi atingido 
por tiros e teria nacionalidade 
polonesa, o que reforça a ideia 
de roubo do caminhão. E o 
corpo dele foi reconhecido pelo 
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Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 01 de Dezembro de 2016.
01 - Data, Hora e Local: Ao 01.12.2016, às 11hs, na sede social estabelecida Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 
9º Andar, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, em São Paulo/SP. 02 - Convocação e Presença: Em atendimento à con-
vocação realizada pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 14 do Estatuto Social da Com-
panhia, estiveram presentes, além do Presidente, os Conselheiros Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, 
João Annes Guimarães, Roberto Faldini, Bernard Camille Paul Mencier. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram 
presididos pelo Sr. Alcides Lopes Tápias, Presidente do Conselho de Administração, e secretariados pela Sra. Deise Peixoto 
Domingues. 04 - Ordem do Dia: Abertura e instalação de nova agência em João Pessoa / PB. 05 - Deliberações: Em 
atendimento ao disposto no artigo 16, item “r”, do Estatuto Social, os Senhores Conselheiros deliberaram autorizar a 
abertura e instalação de nova agência em João Pessoa / PB, cujo endereço segue abaixo: Avenida Presidente Epitácio Pes-
soa, nº 2.200, Bairro Tambauzinho, CEP: 58.042-006, João Pessoa / PB. Fica a Diretoria da Sociedade autorizada a adotar 
todas as providências necessárias para executar as deliberações aprovadas na presente reunião. 06 - Aprovação: Todas 
as deliberações foram aprovadas por unanimidade sem qualquer ressalva ou restrição. 07 - Lavratura da Ata: Foi au-
torizada a lavratura desta ata em forma de sumário. 08 - Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerra-
da a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente Ata, em forma de sumário, que, lida e achada 
conforme, foi por todos os presentes aprovada. São Paulo, 01.12.2016. (a.a.) Alcides Lopes Tápias. Ângela Annes Guima-
rães. Regina Annes Guimarães. João Annes Guimarães. Roberto Faldini. Bernard Camille Paul Mencier. Confere com a ori-
ginal, Lavrada em livro próprio. Alcides Lopes Tápias - Presidente da Mesa; Deise Peixoto Domingues - Secre-
tária da Mesa. JUCESP nº 535.915/16-0 em 13.12.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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EPE - Empresa de Participações e Empreendimentos S/A
CNPJ/MF 06.225.026/0001-14 - NIRE 35.300.314.824

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03/10/2016
Data: 03/10/2016; Horário: 16:00 horas; Local: Sede social da EPE - Empresa de Participações e Em-
preendimentos S/A, na Avenida Paulo Ayres nº 240, sala 06, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da
Serra, estado de São Paulo; Publicações: Convocação - Dispensada em razão de haver comparecido a
totalidade dos acionistas nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76; Mesa: Sob a presidência do
acionista Vitor Luiz Taddeo Mammana, secretariada por mim Antonio Afonso Simões; Presenças: Acio-
nistas representando a totalidade do capital social; Ordem do dia e deliberações: a) Aumento do capital
social e conseqüente alteração do artigo 5º dos Estatutos Sociais: Foi deliberado por unanimidade o au-
mento do capital social mediante subscrição em dinheiro no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta
mil reais) mediante a emissão de 150.000 (cento e cinquenta mil) de ações novas, sendo, 75.000 (setenta
e cinco mil) ações ordinárias e 75.000 (setenta e cinco mil) ações preferenciais, totalmente integraliza-
das neste ato conforme boletim de subscrição devidamente assinado pelos senhores acionistas. Em de-
corrência desta deliberação o capital social foi aumentado de R$ 21.663.276,00 (vinte e um milhões, seis-
centos e sessenta e três mil, duzentos e setenta e seis reais) para R$ 21.813.276,00 (vinte e um milhões,
oitocentos e treze mil, duzentos e setenta e seis reais). Conseqüentemente o artigo 5º dos Estatutos Soci-
ais passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social é de R$ 21.813.276,00 (vinte e
um milhões, oitocentos e treze mil, duzentos e setenta e seis reais), dividido em 21.813.276 (vinte e um
milhões, oitocentos e treze mil mil, duzentos e setenta e seis) ações, sendo, 10.906.638 (dez milhões,
novecentos e seis mil, seiscentos e trinta e oito) ações ordinárias e 10.906.638 (dez milhões, novecentos
e seis mil, seiscentos e trinta e oito) ações preferenciais sem valor nominal”. b) Outros assuntos de inte-
resse da sociedade: Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação o Sr. Presidente decla-
rou em vigência a nova redação do artigo 5º dos estatutos sociais, concedeu o tempo necessário à
lavratura da presente ata que, na reabertura, foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas da soci-
edade. Taboão da Serra, 03 de outubro de 2016. (aa) Vitor Luiz Taddeo Mammana (presidente da mesa),
Antonio Afonso Simões (secretário da mesa), Antonio Afonso Simões, Dina Rosa Bosellini - p.p. Dr. Gil-
berto Cipullo, Hargrove Investments LLC - p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Julia Dora Antonia Koranyi Arduini -
p.p. Riccardo Arduini, Renata Bonsaver Mammana Milani, Riccardo Arduini, Vitor Luiz Taddeo
Mammana, Zeaf Participações e Empreendimentos Ltda. - Vitor Luiz Taddeo Mammana - sócio adminis-
trador. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Taboão da Serra, 03 de
outubro de 2016. Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da mesa, Antonio Afonso Simões - Secretário
da mesa. JUCESP nº491.345/16-1 em 18.11.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

AUTO POSTO PALERMO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença Pré-
via e de Instalação nº 29001046 e requereu a Licença de Operação para, Comércio Va-
rejista de Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Avenida Agenor Couto de
Magalhães, nº 1.825. Jardim Regina. São Paulo/SP.
AUTO POSTO ORVIETO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença de
Operação nº 29007573, válida até 20/12/2.021, para Comércio Varejista de Combustí-
veis, sito à Rua Maria Lúcia Duar te, nº 891. Vila Pirituba. São Paulo/SP.

Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória,
Dor e  Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI

CNPJ/MF 11.282.212/0001-25
Convocação para Comparecimento de Sócios

A Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva
S/S Ltda. – SAMMEDI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob
n.º 11.282.212/0001-25, inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado de
São Paulo sob n.º 948.144, com sede na Avenida Pavão, 955, conjunto 68, parte,
Moema, na Capital do Estado de São Paulo, convoca todos os sócios a seguir
relacionados a comparecerem na secretaria do Serviço de Anestesiologia,
localizada no Hospital do Servidor Estadual, na Rua Pedro de Toledo, 1800 – 3º andar
a fim de assinarem a 7ª alteração do contrato social, com o objetivo de cumprir todas
as solicitações de retirada da empresa e definida em Assembleia Geral realizada em
27/4/2016, uma vez que não foi possível contatá-los nos endereços constantes do
contrato social: Alexandre Slullitel, Ana Caroline da Silva Ryba, Adriano Sanjuan,
Alberto de Souza Ramos, Aline Lourenço Batista, Angela Maria Sousa; Angélica
Cristina Rodrigues, André Guimarães Moraes; Beatriz Seves de Holanda; Bianca
Preza Giavarotti; Bruno Ricciardi Silveira, César Romão Martins; Caio Quintela
Fortes; Daisy de Oliveira Pollon Junqueira, Daniela Maraccini Hernandes,
Daniela Pedroso Ferreira dos Santos; Danillo Antonio Manhas, Décio Rodrigues
de Camargo, Edimilson Sampaio Barros; Eduardo Heidi Fukusato, Edson
Boggiani Junior; Erlandson Silva Evangelista, Fernando Antonio Rodrigues dos
Santos, Fernando Antonio Nogueira da Cruz Martins, Flavio Silva Ferreira, Frank
Yoshiharu Teraçono, Gershon Medeiros Bittencourt; Gustavo Prates Ramos Costa,
Gustavo Niankowski Saliba, Helena Harumi Sasaki, João Alexandre Pinheiro Lovizio,
João José Tardivo Gomes, Jeronymo José Mattedi Covre, Kee Tae Lee, Luis Alberto
Gutierrez Torres, Lauro Yoiti Marubayashi, Leonardo Sérgio Rocha Novais, Luiz
Gustavo Tavares Barboza, Luzan Louro de Oliveira, Manoel César da Camara Oliveira
Filho, Marcello Ferreira Campanini, Margaret Cruz Miori da Silva, Maria Teresa
Vasques Ayres, Mauro de Mello Rodrigues, Melisa Nucci Brandão, Nelson Sotomaior
Karam, Pedro Ferretti Pinheiro, Osvaldo Shuguichi Iochida, Raphael Abegão de
Camargo, Rita de Cassia Menezes Honorio; Sergio Coelho da Silva, Sergio Tadeu
Gorios, Sônia Regina Mello Coelho, Suemi Yassuda, Thassio Cunha de Santana e Vivian
Lumi Onusic. O não comparecimento no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
primeira publicação, implicará no registro da 7ª alteração do contrato social sem a
assinatura dos mesmos. São Paulo, 20 de dezembro de 2016. Dr. José Maria Correa da
Silva – Diretor Presidente.                                                                     (21, 22 e 23)

PLASTIC COMPANY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-EPP - Torna público
que recebeu da CETESB a Licença Prévia nº 15002142 e requereu a Licença de
Instalação para obtenção de granulos a partir da recuperação de materiais plásticos
descartados à Avenida Guinle, 819, Cidade Industrial Satélite de SP, Guarulhos-SP.

AUTO POSTO PARQUE SÃO MIGUEL LTDA. torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação nº 15008304, válida até 15/12/2.021, p/ Comércio
Varejista de Combustíveis e Lubrificantes p/ Veículos, sito à Estrada Presidente Jusce-
lino K. de Oliveira, nº 2.521. Parque São Miguel. Guarulhos/SP.
XP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CABOS E CHICOTES ELÉTRICOS LTDA EPP. torna
público que recebeu junto à CETESB a Licença de Instalação nº 29003377 e requereu
a Licença de Operação, para Fabricação de Fios e Condutores Elétricos Isolados, sito
à Rua Frederico Steidel, nº118. Jardim Francisco Morato. Francisco Morato/SP.
METALVISION COMÉRCIO E INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA EPP. torna público que
recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 29007562 , válida até 20/
12/2.020, para Fabricação de Grampo para Grampeadores, sito à Rua Epicuro, nº 76.
Casa Verde. São Paulo/SP.
AUTO POSTO AVENIDA ESPERANÇA LTDA - Torna público que recebeu da CETESB a
Licença Prévia e de Instalação nº 15001303 e requereu a Licença de Operação para
comércio varejista de combustíveis e lubrificantes para veículos, sito à Rua São
Francisco de Assis, 35, Vila Progresso, Guarulhos-SP.

ZITOPLAS COMÉRCIO DE SUCATAS PLÁSTICAS EIRELI-ME - Torna público que recebeu
da CETESB a Licença Prévia nº 15002139 e requereu a Licença de Instalação para
recuperação de materiais plásticos descartados à Rua Jeremoabo, 586, antigo 626,
Jardim Presidente Dutra, Guarulhos-SP.

Menos chuva no mar
A redução nas precipitações sobre as zonas subtropicais, um 

efeito previsto da mudança climática, deverá ser mais intensa 
sobre os oceanos do que nos continentes, diz artigo publicado 
em Nature Climate Change. Os autores, das universidades 
Princeton e de Miami, apontam que a redução nas chuvas vem 
acontecendo de modo mais rápido que a elevação da tempera-
tura, o que sugere que outro mecanismo, além dos dois mais 
comumente citados – transporte de umidade para longe das 
zonas subtropicais e mudança na circulação do ar rumo aos 
polos – deve estar em ação (Jornal da Unicamp).

Dinossauro 
emplumado

Uma nova espécie de oviraptossauro foi descoberta na 
província chinesa de Jiangxi. Oviraptossauros são dinossau-
ros emplumados semelhantes a pássaros – tão semelhantes, 
na verdade, que alguns especialistas propõem classifi cá-los 
junto com as aves. O novo fóssil, descrito no periódico online 
Scientifi c Reports, do Grupo Nature, tem a peculiaridade de 
ter sido encontrado com as patas abertas, pescoço esticado, 
cabeça erguida. A espécie, que recebeu o nome Tongtianlong 
limosus, foi datada do período Cretáceo tardio, cerca de 72 
milhões de anos atrás (Jornal da Unicamp).

Companhia Brasileira de Cartuchos
CNPJ/MF nº 57.494.031/0001-63 - NIRE 35.300.025.083 - Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
São convocados os acionistas da Companhia Brasileira de Cartuchos, na forma da lei, a se reunirem em AGE a ser 
realizada às 09hs do dia 29/12/16, na sede da Companhia localizada na Avenida Humberto de Campos, nº 3.220, 
Bairro Guapituba, na Cidade de Ribeirão Pires/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) deliberação 
acerca de proposta de contratação de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, no valor de até US$ 42.900.000,00 
(quarenta e dois milhões e novecentos mil dólares americanos); e, (ii) outros assuntos de interesse dos Acionistas e/
ou da Companhia. Ribeirão Pires, 20/12/16. Salesio Nuhs - Vice-Presidente Comercial e de Relações Institucionais; 
Fabio Luiz Munhoz Mazzaro - Diretor Geral e Vice-Presidente - Administrativo e de Finanças. (21, 22 e 23/12/2016)

Infravix Participações S.A.
CNPJ/MF nº 12.366.484/0001-76 – NIRE: 35.300.388.402

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 21 de novembro de 2016
Data, hora e local. 21/11/2016, às 12:30 horas, na Alameda Araguaia, 3571, Barueri/SP. Presença. Totalidade dos 
acionistas. Convocação. Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no artigo 124, § 4º, da 
Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, por estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital social 
da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no respectivo Livro de Presença. Mesa. A Assembleia 
foi presidida pelo Sr. Piercarlo Blando, que convidou a mim, Alisson Martins Rodrigues, para servir como secretário, no 
que aceitei. Ordem do Dia: (1) Renúncia e Eleição de membros do Conselho de Administração. Tomando a palavra o Sr. 
Presidente informou aos presentes que estava em discussão a seguinte Deliberação: (1) Renúncia e Eleição de membros 
do Conselho de Administração. Foram aceitas por unanimidade de votos e sem qualquer restrição as seguintes matérias: (i) 
renúncia dos membros titulares do Conselho de Administração, Cristiano Kok e Roberta Fioratti de Mello Almada, conforme 
correspondências datadas de 15 e 16/09/2016, recebidas e anexadas a presente ata, anexo I; (ii) eleição de novos membros 
para compor o Conselho de Administração da Cia., com mandato unificado de 01 ano, encerrando-se o atual mandato na 
data da AGO que aprovar as contas do exercício encerrado em dezembro de 2016, a saber: José Antunes Sobrinho, portador 
do RG nº 5.275.592-4 SSP/SC e do CPF/MF nº 157.512.289/87; Piercarlo Blando, portador do RG nº 2.786.902 SSP/SC 
e do CPF/MF nº 000.064.779-92, e, Yoshiaki Fujimori, portador do RG nº 5.558.728-8 e do CPF/MF nº 002.711.308-65, 
estes na condição de membros titulares, e ainda, Wilson Vieira, portador do RG nº 5.558.728-8 SSP/SP e do CPF/MF nº 
722.634.588-91, na condição de membro suplente destes, todos com endereço comercial na Alameda Araguaia, 3571, 2º 
andar, Barueri/SP; Os então eleitos conselheiros prestaram o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, 
declarando para todos os fins de direito, conforme termos de posse e declaração de desimpedimento, arquivados na sede 
da Cia., que não se encontravam incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impedisse de exercer atividades 
empresárias, sendo certo que a eles, foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. Por fim declarou o Sr. Presidente 
da mesa, a seguir, que os mesmos estavam desde já empossados em seus respectivos cargos. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, 
declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos 
membros da mesa que presidiu e, ato contínuo, transcrita no respectivo livro da sociedade, rubricada e assinada pela 
totalidade dos presentes. Assinaturas: Piercarlo Blando – Presidente e Alisson Martins Rodrigues – Secretário; p. Fundo de 
Investimento em Participações Cevix (Edson Hydalgo Junior) e p. Jackson Empreendimentos S.A. (Piercarlo Blando e José 
Antunes Sobrinho). Barueri/SP, 21/11/2016. (ass.) Piercarlo Blando – Presidente; Alisson Martins Rodrigues – Secretário. 
JUCESP – Certifico o registro sob o nº 535.362/16-0 em 12/12/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.


