
A escola como 

conhecemos hoje está 

fadada a deixar de 

existir

As recentes reformas, 
projetos e estudos rea-
lizados na área da edu-

cação buscam apenas uma 
coisa: encontrar um modelo 
escolar que atenda ao século 
XXI. Ainda tratamos o ensino 
no Brasil como se a demanda 
por cidadãos qualifi cados fos-
se a de um indivíduo do século 
XIX. Nossas escolas preparam 
alunos para um mundo que já 
não existe mais. 

Assim como ocorreu com a 
Revolução Industrial, quando 
o modelo de aprendizado 
era o de Mestre-Aprendiz 
e passou a ser o modelo de 
Escola Industrial, formando 
operários efi cientes e não 
mais artesãos, mais uma vez 
o mundo demanda uma mu-
dança de postura. Conforme 
muda o comportamento do 
consumidor e o do produtor, 
muda a demanda de mão de 
obra, e o conhecimento social 
demandado.

A mudança nunca parte da 
academia, mas vem de algo 
que transforma a sociedade. 
No nosso caso atual, esse 
“algo” é a internet. O com-
partilhamento de informação 
e a prática da coletividade, 
conexão e instantaneidade, 
alterarão como o jovem se 
porta e aprende. Consequen-
temente, muda a forma como 
ele pensa na hora de procurar 
um emprego. Vivemos a era 
do empreendedorismo, e es-
tar estagnado na educação é 
um passo para trás.

Recentemente, no dia 6 
de dezembro, foi divulgado 
o estudo PISA (Programa 
Internacional de Avaliação 
de Alunos). Considerado 
o mais importante estudo 
educacional do mundo, ele 
avalia estudantes de 15 anos 
em 70 países, em seus conhe-
cimentos e aprendizado, em 
contraponto aos investimen-
tos em educação realizados. 
Comparando os dados atuais 
com os da sua última edição, 
de 2012, o Brasil deu um salto 
de 10% nos valores investidos 
em educação. Entretanto, os 
resultados de aprendizado 
foram piores do que daquela 
época.

A pergunta que vem à 
mente é como ainda estamos 
para trás se o governo inves-
te mais na educação do que 

investia antes? A resposta 
está acima. Ainda não houve 
uma mudança de paradigma 
no ensino. Não são só os 
números de investimentos 
que contam. Deve-se investir 
bem, com foco coerente com 
o que o mercado e a socieda-
de demandam. Além disso, é 
preciso observar como essas 
mudanças afetaram o com-
portamento de aprendizado 
do aluno.

A conectividade e a cons-
tante presença digital do 
jovem fazem com que cada 
vez mais alunos mostrem 
excelente adequação a edu-
cação à distância, e até ao 
aprendizado autodidata. A 
informação já é consumida, 
os alunos estão o tempo todo 
conectados, o mobile já tomou 
o lugar dos PCs, e se aprende 
até sem querer, apenas por 
estar conectado.

Não estou dizendo que en-
sinar à distância é a solução 
fi nal para as escolas. Apenas 
que o modelo que considera 
a internet como chave para 
o aprofundamento do ensino 
é algo que melhor representa 
uma adequação educativa à 
capacidade de aprendizado 
atual dos alunos. A internet 
é, assim como os livros, um 
repositório de conhecimento, 
uma ferramenta. Como tal, ela 
deve ser usada da maneira que 
levará a uma obra positiva.

É preciso que os modelos 
de ensino se adequem, que 
busquem atender à demanda 
e que possibilitem evolução. 
Há a necessidade de recicla-
gem profi ssional por parte dos 
professores e o aumento de 
incentivos aos cargos. Há se 
se melhorar a infraestrutura. 
Mas, acima de tudo, precisa-
mos alterar o mindset, o DNA 
industrial da nossa educação. 
Incluir a internet no cenário, 
ouvir o aluno e reconhecer 
seu potencial são os pri-
meiros passos para elaborar 
um modelo que funcione de 
verdade.

Há 35 anos, a Finlândia 
sofria desse mal, e decidiram 
mudar. Hoje são o maior 
exemplo de educação mun-
dial. Já estamos quase 40 anos 
atrasados, mas podemos fazer 
a diferença e estar prontos 
para nos adequar a essa mu-
dança, além de estar pronto 
para a próxima grande revo-
lução. Basta se mexer.

(*) - É CEO da Seu Professor 
Empreendedor & Negócios

(www.seuprofessor.com.br).

Como preparar
a educação para
 o século XXI?

Ricardo Althoff (*)

Para veiculação de 
seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões 
neste jornal, consulte 

sua agência de 
confi ança,

ou ligue para

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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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)

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)

Ativo  2015 2014

Ativo circulante  8.784 8.756

Disponibilidades  1 1

Estoques  8.763 8.755

Partes Relacionadas  20 -

Total do Ativo  8.784 8.756

Passivo  2015 2014
Passivo circulante  42 14
Adiantamento de Clientes  20
Partes Relacionadas  22 14
Patrimônio líquido  8.742 8.742
Capital social  2.665 2.665
Reserva de capital  6.077 6.077
Total do Passivo e Patrimônio Liquido  8.784 8.756

Balanços Patrimoniais para os exercícios findos em 31/12/2015 e 2014 - Em Milhares de Reais

Buriti Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ.: 11.356.491.0001-24

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Financeiras da Buriti Empreendimentos Imobiliários S/A, relativas aos exercícios findos em 31/12//2015 e 2014.

Diretoria: Marcelo Renaux Willer - Diretor Presidente; Santos de Araújo 
Fagundes - Diretor Superintendente; Claudemir José Corvalan - Contador 
- CRC 1SP116707/O-7; Bruno Akamine - Contador - CRC 1SP270336.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31/12/2015 e 2014 - Em Milhares de Reais
  Capital Social Reserva de Capital Lucros (Prejuízos) Acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2013  2.665 6.077 - 8.742
Lucro (Prejuízo) do Exercício  - - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2014  2.665 6.077 - 8.742
Lucro (Prejuízo) do Exercício  - - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2015  2.665 6.077 - 8.742

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os exercícios 
findos em 31/12/2015 e 2014 - Em Milhares de Reais

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:  2015 2014
Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS  - -
Variações operacionais ativas e passivas que afetam o caixa:
(Acréscimo) decréscimo nos estoque de terrenos  (8) (5)
(Acréscimo) decréscimo em partes relacionadas  (20) 5
Acréscimo (decréscimo) em adiantamento de clientes  20 -
Acréscimo (decréscimo) em partes relacionadas  8 -
Aumento (redução) nas disponibilidades  - -
Disponibilidades no início do exercício  1 1
Disponibilidades no final do exercício  1 1

As Demonstrações Financeiras completas com suas Notas Explicativas e o respectivo Relatório dos Auditores Independentes, Castro, Serra, Nirdo - Auditores Independentes, encontram-se à disposição na sede da Companhia.

Ativo  2015 2014
Circulante  18.275 18.186
Disponível  70 34
Dividendos a receber  923 855
Estoque de terrenos  17.267 17.249
Partes relacionadas  13 47
Impostos a recuperar  2 1
Não circulante
Permanente  4.413 4.256
Investimentos  4.413 4.256
Total do Ativo  22.688 22.442

Passivo  2015 2014
Circulante  620 589
Dividendos propostos  456 456
Outros valores a pagar  164 133
Não circulante
Patrimonio líquido  22.068 21.853
Capital social  25.734 25.734
Prejuízos acumulados  (3.666) (3.881)
Total do Passivo e Patrimônio Liquido  22.688 22.442

Balanços Patrimoniais para os exercícios findos em 31/12/2015 e 2014 - Em Milhares de Reais

KRAHÔ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ.: 06.344.124/0001-70

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014.

Diretoria: Marcelo Renaux Willer - Diretor Presidente; Santos de Araújo 
Fagundes - Diretor Superintendente; Claudemir José Corvalan - Contador 
- CRC 1SP116707/O-7; Bruno Akamine - Contador - CRC 1SP270336.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os 
exercícios em 31/12/2015 e 2014 - Em Milhares de Reais

  Capital Lucros/Prejuízos
  Social Acumulados Total
Saldos em 31/12/2013  25.734 (1.512) 24.222
Prejuízo do exercício  - (2.369) (2.369)
Saldos em 31/12/2014  25.734 (3.881) 21.853
Lucro do exercício  - 215 215
Saldos em 31/12/2015  25.734 (3.666) 22.068

Demonstração dos Resultados para os exercícios 
findos em 31/12/2015 e 2014 - Em Milhares de Reais

Receita operacional  2015 2014
Resultado de participações societárias  225 (2.371)
Lucro (prejuízo) bruto  225 (2.371)
(Despesas) receitas operacionais  (9) 3
Despesas financeiras  (12) -
Receitas financeiras líquidas  3 3
Lucro (prejuízo) antes do IR e da contribuição social  216 (2.368)
IR e contribuição social sobre o lucro líquido corrente  (1) (1)
  (1) (1)
Lucro (prejuízo) do exercício  215 (2.369)
Lucro (prejuízo) líquido por ação do capital social 
 no fim do exercício  0,01 (0,09)

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 - Em Milhares de Reais
Fluxo de caixa das atividades operacionais:  2015 2014
Lucro (prejuízo) antes do IR e da contribuição social  216 (2.368)
Itens provenientes das operações que não afetam o caixa:
Resultado de participações societárias  (225) 2.371
Total dos itens que não afetam o caixa  (225) 2.371
Variações operacionais ativas e passivas que afetam o caixa:
(Acréscimo) decréscimo nos estoques  (18) (38)
(Acréscimo) decréscimo em partes relacionadas  34 -
(Acréscimo) decréscimo em impostos a recuperar  (1) 1
Acréscimo (decréscimo) outros valores a pagar  31 (1)
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos  (1) (1)

Total das variações operacionais que afetam o caixa  45 (39)
Fluxo de caixa gerado (aplicado) nas atividades operacionais  36 (36)
Fluxo de caixa das atividades investimentos:
Dividendos recebidos  - 153
Caixa gerado (aplicado) nas atividades de investimentos  - 153
Fluxo de caixa das atividades financeiras:
Dividendos pagos  - (106)
Caixa proveniente das atividades financeiras  - (106)
Aumento (redução) nas disponibilidades  36 11
Disponibilidades no inicio do exercício  34 23
Disponibilidades no final do exercício  70 34

As Demonstrações Financeiras completas com suas Notas Explicativas e o respectivo Relatório dos Auditores Independentes, Castro, Serra, Nirdo - 
Auditores Independentes, encontram-se à disposição na sede da Companhia.

Ativo  2015 2014

Circulante  9.299 9.876

Disponivel  646 1.256

Clientes  1.181 1.253

Estoque de terrenos  7.419 7.317

Impostos a Recuperar  53 50

Não Circulante

Realizável a longo prazo  7.940 5.140

Clientes  7.753 4.963

Outros valores a receber  187 177

Total do Ativo  17.239 15.016

Passivo  2015 2014
Circulante  11.247 9.770
Fornecedores  3 31
Dividendos propostos  3.129 2.900
Impostos e contribuições  4 23
Adiantamento de Clientes  - 320
Repasses a efetuar sócios incorporadores  3.550 4.846
Partes relacionadas  3.486 836
Outros valores a pagar  1.075 814
Não Circulante
Exigível a longo prazo  763 552
Impostos e contribuições diferidos  707 514
Outros valores a pagar  56 38
Patrimonio líquido  5.229 4.694
Capital social  753 753
Reserva de capital  1.515 1.515
Reserva legal  150 150
Reserva de lucros a realizar  2.811 2.276
Total do Passivo e Patrimônio Liquido  17.239 15.016

Balanços Patrimoniais para os exercícios findos em 31/12/2015 e 2014 - Em Milhares de Reais

SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ.: 07.015.385/0001-00

Relatório da Diretoria

Diretoria: Marcelo Renaux Willer - Diretor Presidente; Santos de Araújo Fagundes - Diretor Superintendente; Claudemir José Corvalan - Contador - CRC 
1SP116707/O-7; Bruno Akamine - Contador - CRC 1SP270336.

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os exercícios 
findos em 31/12/2015 e 2014 - Em Milhares de Reais

Fluxo de caixa das atividades operacionais:  2015 2014
Lucro (prejuízo) do exercício, antes do IR e da CS  862 (8.281)
Variações operacionais ativas e passivas que afetam o caixa:
(Acréscimo) decréscimo nos clientes  (2.718) 9.644
(Acréscimo) decréscimo nos estoque de terrenos  (102) (1.918)
(Acréscimo) decréscimo em outros valores a receber  (10) (177)
(Acréscimo) decréscimo em impostos a recuperar  (3) (1)
(Acréscimo) decréscimo em adiantamento a fornecedores  - 2
Acréscimo (decréscimo) em fornecedores  (28) 3
Acréscimo (decréscimo) em impostos e contribuições  85 (376)
Acréscimo (decréscimo) em em adiantamento de clientes  (320) 320
Acréscimo (decréscimo) em repasses a efetuar a 
 sócios incorporadores  (1.296) 499
Acréscimo (decréscimo) em partes relacionadas  2.650 811
Acréscimo (decréscimo) em outros valores a pagar  279 (131)
Imposto de renda e contribuição social pagos  (9) (44)
Total das variações operacionais que afetam o caixa  (1.472) 8.632
Fluxo de caixa gerado(aplicado)nas atividades operacionais  (610) 351
Fluxo de caixa das atividades financeiras:Dividendos pagos  - (518)
Caixa proveniente das atividades financeiras  - (518)
Aumento (redução) nas disponibilidades  (610) (167)
Disponibilidades no início do exercício  1.256 1.423
Disponibilidades no final do exercício  646 1.256

Demonstração dos Resultados para os exercícios 
findos em 31/12/2015 e 2014 - Em Milhares de Reais

  2015 2014
Receita operacional (Distratos) líquida  2.783 (7.590)
Custos dos imóveis (vendidos) distratados  (1.854) (679)
Lucro (prejuízo) bruto  929 (8.269)
(Despesas) e receitas operacionais  (67) (12)
Despesas gerais  (75) -
Receitas (despesas) financeiras, liquidas  8 (12)
Lucro (prejuízo) antes do IR e da contribuição social  862 (8.281)
Imposto de renda e contribuição social corrente  (9) (44)
Imposto de renda e contribuição social diferido  (89) 281
Lucro (prejuízo) do exercício  764 (8.044)
Lucro (prejuizo) por ação do capital social no fim do exercício  1,01 (10,68)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31/12/2015 e 2014 - Em Milhares de Reais
  Capital Reserva Reserva Reserva de Lucros (Prejuizos)
  Social de Capital Legal Lucros a Realizar Acumulados Total
Saldos em 31/12/2013  753 1.515 150 10.320 - 12.738
Prejuízo do exercício  - - - - (8.044) (8.044)
Destinação do prejuízo:
Absorção do Prejuízo  - - - (8.044) 8.044 -
Saldos em 31/12/2014  753 1.515 150 2.276 - 4.694
Lucro do exercício  - - - - 764 764
Destinação do lucro:
Reserva de lucros a realizar  - - - 535 (535) -
Dividendos Propostos  - - - - (229) (229)
Saldos em 31/12/2015  753 1.515 150 2.811 - 5.229

As Demonstrações Financeiras completas com suas Notas Explicativas e o respectivo Relatório dos Auditores Independentes, Castro, Serra, Nirdo - 
Auditores Independentes, encontram-se à disposição na sede da Companhia.

Senhores .Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Financeiras da Spe Alphaville Brasília Etapa 
I Empreendimentos Imobiliários S/A, relativas aos exercícios findos em 31/12/2015 e 2014.

Optimum Soluções Estratégicas S/A
(Em Constituição)

Ata de Assembleia de Constituição
No dia 25/11/14, às 13 hs, em SP/SP, na Rua Tabapuã, 81, 7º andar, Itaim Bibi, reuniram-se em Assembleia Geral: (i) Nelm 
Participações Limitada; e (ii) Corporate Office Consulting Limitada. Aberta a sessão e verificado o quórum de subscritores 
que representam a totalidade do capital social subscrito, foi eleito para assumir a Presidência dos trabalhos José Reinaldo 
Nogueira de Oliveira Junior, que escolheu a mim, Jayme Petra de Mello Neto, para secretariar os trabalhos. O Presidente 
declarou instalada a presente Assembleia, consignando que sua finalidade era a de deliberar sobre a constituição de uma 
sociedade anônima sob a denominação de Optimum Soluções Estratégicas S/A, em SP/SP, na Rua Tabapuã, 81, 7º andar, 
Itaim Bibi. Fica determinado que o capital social inicial é de R$ 10.000,00, dividido em 10.000 ações, todas ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal por ação. A acionista NELM subscreveu, neste ato, 4.000 ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal e, integralizou neste ato em moeda corrente nacional o valor de R$ 4.000,00, o equivalente a 100% do 
montante ora subscrito. A acionista CO subscreveu, neste ato, 6.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e, 
integralizou neste ato em moeda corrente nacional o valor de R$ 6.000,00, o equivalente a 100% do montante ora subscrito. 
Dando prosseguimento aos trabalhos, determinou O Sr. Presidente que fosse lido o projeto do Estatuto Social, o qual ficará 
arquivado na sede da Companhia. Assim sendo o Presidente declarou constituída a companhia. Assim sendo o Presidente 
declarou constituída a companhia. Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião 
pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por 
todos os presentes assinada. São Paulo, 25 de novembro de 2014. Presidente da Mesa - José Reinaldo Nogueira de Oli-
veira Junior; Secretário da Mesa - Jayme Petra de Mello Neto. Acionistas Fundadores: Por Nelm Participações Limitada 
- José Reinaldo Nogueira de Oliveira Junior; Por Corporate Office Consulting Limitada - André Cury Maiali. Diretores Eleitos: 
José Reinaldo Nogueira de Oliveira Junior; André Cury Maiali. Visto do Advogado: Jayme Petra de Mello Neto - OAB/SP 
138.665. Jucesp/NIRE nº 3530047657-3 em 09/03/2015. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

POSTO LINC SOROCABA LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença
Prévia nº 6002925 e requereu a Licença de Instalação para, Posto de Combustível,
sito à Avenida Comendador Camillo Julio, nº 1.181. Jardim Ibiti do Paco. Sorocaba/SP.
AUTO POSTO NOVO OURO NEGRO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação n° 16009715, válida até  15/12/2.021, para Comércio
Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores, sito à Avenida João Ramalho, nº
446. Vila Noêmia. Mauá/SP.
AUTO POSTO FONTALES LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença de
Operação nº 29007574, válida até 20/12/2.021, para Comércio Varejista de Combustí-
veis e Lubrificantes para Veículos, sito à Rua Ushikichi Kamiya, nº 598. Parque Casa de
Pedra. São Paulo/SP.
POSTO DE SERVIÇO ITAIPAVA LTDA. torna público que requereu na CETESB a Reno-
vação da Licença de Operação para, Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos
Automotores, sito a Avenida Professor Francisco Morato, nº 1.070. Butantã. São Paulo/
SP.
AUTO POSTO ESTRELA DE CUMBICA LTDA EPP. torna público que recebeu da CETESB
a Licença de Operação nº 15008237, válida até 21/12/2.021, para Posto de Abasteci-
mento de Veículos, sito à Avenida Santos Dumont, nº 1.675. Atual nº 2.951. Cidade In-
dustrial Satélite de São Paulo. Guarulhos/SP.

QUIMAR INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA, torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação N° 48004147, válida até 21/12/2018, para
Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente, sito à Rua
Álvares Cabral, 1140, Serraria, Diadema/SP.

Davi e Maria são 
os nomes mais 

registrados
no Estado 

Pelo quinto ano consecutivo, 
o nome Maria foi o mais uti-
lizado pelos pais para registrar 
seus fi lhos no Estado de São 
Paulo. Em 2016, foram 25.196 
meninas registradas com este 
nome, seguido por Davi, nome 
masculino mais registrado e 
que pelo terceiro ano seguido 
aparece na liderança no Estado 
nesta categoria, com 17.184 
registros de nascimento. 

Neste ano foram registrados 
278.255 nascimentos de meni-
nos, ou seja, 6,17% foram regis-
trados com o nome Davi. Já para 
as meninas, foram registrados 
265.314 nascimentos, e desse 
total, 9,49% de Marias.

Os dados são obtidos pela As-
sociação dos Registradores de 
Pessoas Naturais do Estado de 
São Paulo (Arpen-SP), em levan-
tamento realizado junto aos 836 
Cartórios do Estado, por meio 
da base única de dados informa-
tizado: Central de Informações 
do Registro Civil (CRC).

Miguel, com 15.579 registros 
na categoria masculina, e Ana, 
com 15.178 registros na catego-
ria feminino, permanecem na 
segunda posição em cada uma 
de suas categorias e respec-
tivamente na terceira e quarta 
colocações no geral. Já Arthur, 
com 14.403 registros de nas-
cimento, fi gura pela primeira 
vez entre cinco nomes mais 
registrados no Estado. 

BAQUITÉ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME, torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação nº 45007247 emitida em 19/12/2016 para Fabricação
de Laminados Planos e Tubulares de Material Plástico, sito à Rua do Lavapés, 252,
Cambuci, São Paulo/SP.

BRIDGE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação nº 29007566 emitida em 19/12/2016 para Comércio
Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores, sito à Avenida Inajar de Souza, 40,
Freguesia do Ó, São Paulo/SP.

ESCOTEC ESCOVAS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, torna público que requereu à Secretaria
Municipal do Verde e do Meio Ambiente, a Licença de Operação, p/ fabricação de escovas
metálicas, sito à Rua Dr. Reynaldo Schwindt Furlanetto, 358, Jd. Germânia, São Paulo, SP.

“Em grande par-
te dos casos, 
o principal 

desencadeante de crises 
vertiginosas é um erro 
de caráter alimentar. 
Pessoas que ingerem 
açúcar em excesso e 
fazem jejum prolongado 
estão entre as principais 
vítimas do problema”, 
revela o otorrinolarin-
gologista Dr. Fernando 
Ganança.

Sensação de que você ou tudo ao redor está 
rodando, impressão de fl utuação, afundamento, 
queda, instabilidade, mareio, enjoo, distúrbios 
auditivos como zumbido, perda auditiva, in-
tolerância a sons intensos e/ou desorientação 
espacial estão entre os sintomas de pacientes 
com Labirintite. “Mudanças no estilo de vida são 
fundamentais para tratar o problema e evitar 
recaídas. Erros alimentares devem ser corrigidos 
e hábitos não saudáveis precisam ser eliminados. 
É necessário rever o consumo de álcool, café, 
tabaco e açúcares, além de tratar condições 
associadas como diabetes e outros distúrbios 
endócrinos ou metabólicos”, reforça o médico.

Segundo o otorrinolaringologista, o consumo 
em excesso de açúcares e períodos de jejum 
prolongado ampliam as chances da pessoa 
desenvolver uma crise de Labirintite porque 
tais fatores provocam uma alteração iônica nos 
líquidos labirínticos, alterando a percepção de 
orientação espacial e causando os sintomas como 

Açúcar e jejum prolongado 
estão entre as principais 

causas da Labirintite
As festas de fi nal de ano se aproximam e, com elas, muitas pessoas exageram 
na alimentação e abusam do consumo de álcool e açúcares. Segundo 
especialistas, esses fatores então entre os principais causadores da Labirintite

tontura, náusea e mal 
estar.

O problema é mais 
comum do que se 
imagina, em estudo 
realizado na cidade de 
São Paulo, encontrou-
se uma prevalência de 
42% do sintoma de ton-
tura na população. “As 
labirintites podem ser 
incapacitantes, piorar 
muito a qualidade de 
vida dos pacientes e 

comprometer a realização de atividades pro-
fi ssionais, escolares, sociais, domésticas e de 
lazer. A limitação que a tontura e a perturbação 
do equilíbrio corporal acarretam podem isolar 
e deprimir o paciente com Labirintite”, alerta 
o profi ssional, que é membro da Associação 
Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia 
Cérvico-Facial (ABORL-CCF).

De acordo com Dr. Fernando Ganança, os 
resultados obtidos com o tratamento adequado 
atingem a cura e/ou o controle da doença em mais 
de 90% dos casos. O tratamento pode ser me-
dicamentoso, com exercícios de reabilitação do 
equilíbrio corporal ou até mesmo procedimentos 
cirúrgicos, mas estes são realizados na minoria 
dos casos. “A escolha da opção terapêutica de-
pende da causa da Labirintite, se ela é crônica 
ou se apresenta em crises, e dos antecedentes 
pessoais de cada paciente, como possíveis con-
traindicações, interações medicamentosas, entre 
outras”, fi naliza o otorrinolaringologista.
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