
A música faz parte da 

existência dos seres 

humanos desde os 

primórdios dos tempos

É sabido que os povos pri-
mitivos batiam palmas 
e pés em suas festas e 

rituais, o que demonstra que o 
ritmo nascia aí, contemplando 
a criatividade e a inventividade 
humana, mesmo porque, a vida 
já nasce ritmada. O simbolis-
mo sempre esteve presente 
na tentativa de explicar tudo 
o que era desconhecido. As 
histórias, lendas e narrativas 
propiciavam uma forma de 
explicar sentimentos e acon-
tecimentos para os quais não 
havia respostas. 

Assim, as lendas eram con-
tadas e passadas entre as 
gerações, criando fantasias 
e, ao mesmo tempo, um elo 
de força como garantia de 
sobrevivência da espécie. Essa 
transmissão intergeracional, 
experienciada por ondas sono-
ras, através da musicalidade do 
que era narrado, tinha o poder 
da integração e mentalização 
de seres divinos e imaginários. 
Para cada revelação dos deuses 
ocorria (e ocorre) a exteriori-
zação de aspectos do mundo 
inconsciente do próprio ser 
humano.

Atravessando o percurso de 
diferentes culturas e etnias, 
as histórias, as músicas e os 
costumes fazem marcas que, 
no eixo da História, em parte 
se mantêm, em parte se trans-
formam como as festividades 
natalinas. Devido à oralidade 
da propagação dos eventos 
da vida, a raiz se conserva e 
as manifestações vão sendo 
alteradas e modifi cadas. Isso 
se deve à evolução da hu-
manidade e, principalmente, 
ao avanço tecnológico mais 
recente.

Antes, as tradições contadas 
de geração em geração, pela 
verbalização, como único 
recurso de que dispunham as 
culturas orais, para o arma-
zenamento e disseminação 
do conhecimento, favoreciam 
rastros de criatividade e in-
venção, privilegiando a inteli-
gência, por meio da memória 
visual e predominantemente, 
a auditiva. 

Atualmente, com a globa-
lização, se converteram em 
informações massificadas e 
os meios de comunicação uma 
alavanca para as mensagens 
instantâneas, muitas vezes, 
não deixando espaço para 
a imaginação. O que seria 
uma construção criativa do 
potencial humano, já vem 

pronto, elegendo um recorte 
informacional, em detrimento 
de outras vertentes da mesma 
ocorrência.

Ouvir as histórias com a 
entonação e a sonoridade de 
quem as contava, aguçava a 
audição e a fantasia, tanto 
do falante como do ouvinte, 
fazendo com que esse sentido 
se tornasse um instrumento 
de alto valor na integração do 
grupo. Concomitantemente, a 
percepção visual era formada 
pelas experiências nos contex-
tos em que a natureza favorecia 
as brincadeiras ao ar livre, 
contribuindo para se arquitetar 
sonhos e devaneios e se arqui-
var na memória as impressões 
singulares, experimentadas no 
compartilhamento da vivência 
em comum.

Hoje, com a predominância 
da comunicação visual, fomen-
tada pelos meios de comunica-
ção de massa, a criatividade 
se transformou em imagens já 
programadas e estereotipadas, 
corrigidas e modifi cadas pela 
tecnologia que inventa um 
cenário fi ctício e manipula-
dor, abrindo caminho para a 
solidão, o narcisismo, a indi-
ferença e consequentemente, 
a violência.

O desmonte maciço da 
intersubjetividade no campo 
social e familiar suscita refl e-
xão e problematização sobre 
a crescente intolerância e 
indiferenciação entre o eu e o 
outro, que gera a tentativa de 
apagamento de gênero, raça 
e credo. Recorrer à música 
e à psicoterapia sustenta o 
indivíduo na reconstrução e 
reconexão com seu intrapsi-
quismo, suavizando o vazio da 
existência.

Entre o passado e o presente, 
tradição e inovação, construiu-
se uma ponte em que, de um 
lado a raíz perpetua e, do outro, 
a fl orescência se renova em 
cada estação. Da mesma forma, 
as melodias tradicionais como 
as que anunciam a chegada do 
Natal, dão o tom que reverbe-
ra nos ouvidos, produzindo a 
magia e o encantamento desta 
época tão efusiva, convidando 
a todos à harmonia e confra-
ternização de esperança e 
solidariedade.

(*) - Pianista, compositora C.D.M.SP 
– Poetisa M.O.C.P.B. É autora do 

livro “Poemas de Amor e Vida” 
Prêmio Cultura Nacional - Psicóloga, 

com pós em neuropsicologia 
(rosemarymantovani@gmail.com).

(**) - Psicóloga – IPUSP. Doutora 
em Semiótica e Linguística Geral 

– FFLCHUSP. Especialista em 
Psicologia Hospitalar-INCOR-

HCFMUSP Bacharel em Letras 
Clássicas e Vernáculas – FFLCHUSP 

(srugno@gmail.com).

Música e Psicologia
na promoção da Saúde

Rosemary Mantovani (*) e Sueli Rugno (**)

Para veiculação de 
seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões 
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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)

5ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE ANA CLAUDIA DI VANNA CAMARGO, 
REQUERIDO POR LUIS FERNANDO DI VANNA CAMARGO E OUTROS - PROCESSO 
Nº4000328-75.2013.8.26.0010. A MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara da Família e Sucessões do 
Foro Central Cível da Comarca de SÃO PAULO, Dra. CHRISTINA AGOSTINI SPADONI, na 
forma da lei, FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por 
sentença proferida em 08 de julho de 2015, foi decretada a INTERDIÇÃO de ANA CLAUDIA DI 
VANNA CAMARGO, CPF 149.188.088-08, declarando-a absolutamente incapaz de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil e nomeado como CURADOR, em caráter DEFINITIVO, o Sr. 
LUIZ FERNANDO DI VANNA CAMARGO, RG. 13.245.205, CPF 057.634.698-52. O presente 
edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de março de 2016. 

AUTO POSTO NOVA MAUÁ LTDA torna público que recebeu da CETESB a Licença de
Instalação N° 16005244 e requereu a Licença de Operação para Combustíveis e
lubrificantes para veículos; comércio varejista à ESTRADA MAUÁ E ADUTORA RIO
CLARO, 730, JARDIM IPE, MAUÁ /SP.

AR-COTEC IND. E COM. DE CANTOS E ACESSÓRIOS LTDA ME, torna público que
requereu à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (CETESB), a Renovação da
Licença de Operação, para Fabricação de outras máquinas e equip. de uso geral não
especificados anteriormente, peças e acessórios, sito à Rua Floriano Juca, 525, Casa
Verde Média, São Paulo/SP.

LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, torna público que requereu à Secretaria Municipal
do Verde e do Meio Ambiente (CETESB), a Renovação da Licença de Operação, para
Impressão de Livros, Revistas e outras Publicações Periódicas, sito à Rua Benedito
Guedes de Oliveira, 587, Freguesia do Ó, São Paulo/SP.

TRANSVOLTEC ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, torna público que
requereu à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (CETESB), a renovação da
Licença de Operação, para Fabricação de Componentes Eletrônicos, sito à Rua Forte dos
Franceses, 274, Pq. São Lourenço, São Paulo/SP.

Yassin Participações e Empreendimentos Ltda.
CNPJ/MF 14.763.531/0001-40 - NIRE 35.226.132.748

Extrato da Ata de Reunião Extraordinária de Sócios
Data, hora, local: 30.11.2016, 10hs, na sede, Avenida Peri Ronchetti, 698, São Paulo/SP, atos arquivados na JUCESP NIRE 
35.226.132.74-8. Mesa: Presidente: Ali Ahmad Said Yassin; Secretário: Ahmad Ali Ahmad Yassin. Presença: totalidade 
do capital social. Convocação: Dispensada. Deliberações aprovadas: (a) retifi car a 1ª Alteração de Contrato Social, 
arquivada na JUCESP nº 15.131/12-9 em 12.01.2012 e retifi cada pelo Laudo de Avaliação registrado na JUCESP nº 410.311/13-
3 em 24.10.2013, para que constem, no Laudo de Avaliação, conforme indicado pela sociedade ORSI CONSULTORIA EMPRESARIAL 
LTDA., os bens corretos a serem conferidos ao capital social da empresa, inclusive com retifi cação na descrição de alguns, ao 
invés daqueles descritos na alteração arquivada na JUCESP, a saber: “(i) um prédio e seu terreno situado à Avenida Pery 
Ronchetti, nº 783/787 (antigo 26), no 8º subdistrito de Santana desta Capital, conforme registro feito e matrícula nº 33.458, 
no livro de nº 2 do Registro Geral do 3º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, CONTRIBUINTE nº 108.152.0035-7, com 
valor atribuído na declaração de rendimento dos contratantes R$ 87.345,12; (ii) um apartamento de nº 171, localizado no 17º 
andar do Edifício Panorama, situado à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 790, no distrito, município e comarca do 
Guarujá, conforme registro feito e matrícula sob nº 29.456, no livro de nº 2 do Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis 
do Guarujá, CONTRIBUINTE nº 0-0012-010-033, com valor atribuído na declaração de rendimento dos contratantes R$ 170.000,00; 
e (iii) dois prédios sob os nºs 338 e 354 e seus respectivos terrenos, constituídos pelos lotes 14, 15 e 16 da quadra 05 da Vila 
Pedra Branca, do 22º Subdistrito, Tucuruvi, conforme registro feito a matricula sob o nº 173.408 e 146.615, no livro nº 2 do 
Registro Geral do 15º O  cial de Registro de Imóveis de São Paulo, CONTRIBUINTE nº 108.183.0029-8, com valor atribuído na 
declaração de rendimentos dos contratantes R$ 647.888,00”. O capital que seria aumentado para R$ 1.804.000 em verdade, 
será aumentado para R$ 916.392,29, desconsiderando-se, portanto, R$ 887.607,71; (b) reduzir o capital social, por ser excessivo 
em relação ao objeto da sociedade, com fulcro no artigo 1.082, II, da Lei 10.406/02. Desta forma, o capital social, que foi 
aumentado de R$ 10.000,00 para R$ 1.804.000,00, por meio da conferência de bens imóveis dos sócios ao capital social, 
conforme deliberação da “1ª Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social”, datada de 28.12.2011, JUCESP nº 
15.131/12-9 em 12.01.2012 e retifi cada pelo Laudo de Avaliação registrado na JUCESP nº 410.311/13-3 em 24.10.2013, sendo 
certo que tais bens imóveis não chegaram a ser efetivamente transferidos para a titularidade da Sociedade, pois não foram 
realizados os registros perante os competentes Ofi ciais de Registro de Imóveis nem tampouco lançada a aquisição de tais bens 
imóveis na contabilidade da Sociedade, passará de R$ 1.804.000,00, para R$ 916.392,29, com uma redução, de R$ 887.607,71. 
Ficam canceladas, proporcionalmente e desconsiderando-se os centavos, 887.607 quotas representativas do capital social, no 
valor de R$ 887.607,00. Em função da redução de capital social ora aprovada por unanimidade pelos sócios da Sociedade, 
serão devolvidos os imóveis descritos no Anexo I, conforme constou do Laudo de Avaliação da Primeira Alteração e retifi cado 
pelo Laudo de Avaliação JUCESP nº 410.311/13-3 em 24.10.2013; e (c) ainda, considerando que o capital social encontra-se 
totalmente subscrito e integralizado e a impossibilidade de quotas fracionadas, decidem os sócios por unanimidade aumentar 
o capital social em moeda corrente nacional, que passará de R$ 916.392,29, para o valor de R$ 916.400,00, com um aumento 
efetivo portanto de R$ 7,71. Deste modo, os sócios passarão a deter a seguinte participação no capital social: (i) o sócio Ali 
Ahmad Said Yassin, que antes detinha 541.200 quotas, no valor de R$ 1,00 cada, passa a deter 274.920 quotas; (ii) o sócio 
Ahmad Ali Ahmad Yassin que antes detinha 541.200 quotas, no valor de R$ 1,00 cada, passa a deter 274.920 quotas; (iii) 
o sócio Mohamad Ali Ahmad Yassin, que antes detinha 541.200 quotas, no valor de R$ 1,00 cada, passa a deter 274.920 
quotas; e (iv) a sócia Mariam Mohamad Yassine, que antes detinha 180.400 quotas, no valor de R$ 1,00 um real cada, 
passará a deter 91.640 quotas. Em virtude do ora deliberado, fi cam os administradores, desde logo, autorizados a proceder a 
todas as medidas necessárias para efetivar a referida redução do capital social, inclusive, para publicar esta ata, nos termos da 
lei. Após decorrido o prazo de 90 dias contados da publicação, sem que haja quaisquer oposições, será celebrada a alteração 
de contrato social. Encerramento: nada mais. São Paulo, 30.11.2016. Ali Ahmad Said Yassin - Presidente da Mesa e Sócio 
- Diretor Presidente, Ahmad Ali Ahmad Yassin - Secretário da Mesa e Sócio - Diretor Vice-Presidente, Mohamad Ali Ahmad 
Yassin - Sócio – Diretor Superintendente, Mariam Mohamad Yassine - Sócia – Diretora sem designação específi ca, Orsi 
Consultoria Empresarial Ltda. Gilberto Orsi Machado Júnior.

LBS LABORASA INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. torna público que requereu na
CETESB a Licença Prévia para Fabricação de Medicamentos Alopáticos para uso
Humano, sito à Rua Platina, nº 60. Prosperidade. São Caetano do Sul/SP.
AUTO POSTO ARTUR DE QUEIROS LTDA. torna público que requereu na CETESB a
Renovação da  Licença de Operação para Comércio Varejista de Combustíveis para
Veículos Automotores, sito à Avenida Santos Dumont, nº 249. Vila Vilma. Santo Andre/
SP.
MARCO ANTÔNIO MOURA SILVA. torna público que recebeu da CETESB a Licença
Prévia nº 29002013 e requereu a Licença de Instalação para, Posto de Abastecimento
de Veículos, sito à Avenida Deputado Emílio Carlos, nº 2.860. Limão. São Paulo/SP.
RIDER SERVIÇOS DE ESTAMPARIA LTDA ME. torna público que recebeu da CETESB a
Licença Prévia e de Instalação nº 29001049 e requereu a Licença de Operação para
Estamparia e Texturização em Fios, Tecidos e Artigos Têxteis, inclusive Peças do Ves-
tuário, sito à Rua Sargento Agostinho Ferreira, nº 1.025. Vila Maria. São Paulo/SP.

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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RECEBER SALÁRIO BASE + PREMIAÇÃO
Funcionária que recebe salário + premiação deverá receber durante 
a durante a licença maternidade, além do salário base a média paga 
pela premiação? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CÁLCULO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Funcionário que recebe adicional de periculosidade deve ser calcu-
lado somente sobre o salário ou em hora extra-adicional noturno? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARTICULAR
Professor particular contratado por uma pessoa física é conside-
rado um trabalhador doméstico, pode ser registrado no e-social? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONCEDER FÉRIAS EM DOBRO
Funcionário possui 3 períodos aquisitivos de férias vencidas, por-
tanto, o dobro de férias será somente 30 dias mais 1/3, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DEVE PAGAR O ADICIONAL NOTURNO TAMBÉM PARA O 
INTERVALO DESCANSADO? 

Os intervalos de descanso não serão computados na duração do tra-
balho. Portanto, no intervalo para descanso não será pago o adicional 
noturno. Base Legal: art. 71, § 2º da CLT.

CONTAGEM DA LICENÇA PATERNIDADE
Como deve ser efetuada a contagem da licença paternidade, 
conta-se o sábado e domingo? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRAZO PARA READMISSÃO
Existe prazo para readmissão do empregado doméstico que pediu 
demissão? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOAS FESTAS E FELIZ ANO DE 2017
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A ‘odontologia adesiva’ vem se desenvol-
vendo mundialmente de forma tão acelerada, 
que é comum ouvir de especialistas que há 
novidades nessa área praticamente todo 
mês. 

“Em meio a essa profusão de novos ma-
teriais e de novos protocolos clínicos que 
exigem pequenas alterações de conduta, 
o cirurgião-dentista é constantemente de-
safi ado. Mas o principal é dominar alguns 
conceitos e princípios básicos que se apli-
cam a todos os sistemas adesivos. Ainda 
mais importante é adquirir experiência e 
habilidade técnica, a fi m de desenvolver um 
olhar crítico sobre as novidades”, diz Marcelo 
Kyrillos – que vai dar aula sobre esse tema no 
dia 4 de fevereiro, durante o 35º Congresso 
Internacional de Odontologia (CIOSP), no 
Expo Center Norte. 

A rigor, a odontologia adesiva trabalha 
com fragmentos e facetas ultrafi nas, pre-
servando muito mais a estrutura do dente 
quando bem indicada e bem executada. 
Como resultado, o paciente adquire um 
sorriso harmônico e perfeito sem precisar 
de tantas intervenções. “Conseguimos 

preservar ao máximo até mesmo o esmalte 
do dente, desde que o paciente apresente 
condições para isso. Pessoas com dentes 
muito espaçados, mal posicionados ou ir-
regulares, mas que tenham oclusão estável 
e nenhum problema severo na articulação 
temporomandibular, são as melhores can-
didatos da odontologia adesiva, que revo-
luciona o sorriso com mínima intervenção”, 
diz Kyrillos.

O especialista afi rma que essa técnica não 
é indicada para crianças, pacientes com um 
ou mais dentes anteriores muito escurecidos 
por tratamentos de canal, ou ainda pessoas 
que já têm prótese. Confeccionadas em cerâ-
mica ou porcelana (o que diferencia uma da 
outra é a composição do material e a marca 
comercial), as facetas ultrafi nas – também 
conhecidas como ‘lentes de contato’ – têm 
grande capacidade de adesão ao dente, sendo 
coladas ao esmalte. O especialista diz que, 
depois de colada, a faceta adquire resistência 
semelhante ao esmalte dental – em termos 
de resistência ao desgaste – e tem grande 
durabilidade. 

“Nossa experiência mostra que, após 15 

anos em boca, o índice de sucesso desse 
tipo de material é de 93%. Obviamente, sua 
preservação pode ser maior ou menor de-
pendendo dos cuidados do paciente durante 
a manutenção ou mesmo da qualidade da 
execução clínica. Por isso é tão importante 
recorrer a profi ssionais com bastante ex-
periência”. Quem fuma ou tem por hábito 
ingerir muito café, vinho ou chá ao longo do 
dia deve saber de antemão que todo corante 
pode alterar a cor natural dos dentes – bem 
como a cor desses fragmentos e facetas.

“Apesar de a ‘lente’ não mudar de cor, 
tanto o dente quanto o cimento resinoso 
usado na fi xação podem sofrer alteração 
de cor com o tempo. Por isso, o paciente 
deve seguir à risca a correta manutenção 
das peças a fi m de evitar ou minimizar esses 
inconvenientes”, diz Kyrillos.  “O sistema ideal 
de odontologia adesiva implica em restaura-
ções sem folga, adesão de alta resistência, 
biocompatibilidade, resistência a umidade 
e, principalmente, tratar dentina e esmalte 
simultaneamente”.

Fonte e mais informações: (www.ciosp.
com.br). 

Uma das principais conclusões desse 
trabalho mostra que 71% do total 
do PIB de 2015, que foi de R$ 5,9 

trilhões, tiveram em sua geração a parti-
cipação da certifi cação digital. Ou seja, o 
Certifi cado Digital já é utilizado por quase 
três terços da economia.

De acordo com Antonio Sérgio Cangiano, 
diretor-executivo da ANCD, a certifi cação 
digital tem proporcionado inúmeros bene-
fícios para os cidadãos e para as instituições 
que passam a adotá-lo. “Com a certifi cação 
digital é possível utilizar a Internet como 
meio de comunicação segura para a dispo-
nibilização de diversos serviços com maior 
agilidade, facilidade de acesso e substancial 
redução de custos”, diz ele.

Além da entrega de obrigações com o 
governo, a certifi cação digital também é 
cada vez mais usada por contadores, advo-
gados, médicos, entre outros profi ssionais 
liberais, que já perceberam as vantagens 
que este instrumento digital traz para a 
rotina e estão usando amplamente esse 
recurso. “Esse estudo que encomendamos 
é bastante completo e esse dado é o primei-
ro, mas já confi rmado. Tão logo tenhamos 

Certifi cado Digital é usado por empresas 
que respondem por 71% do PIB

De acordo com estudo feito pela Associação Nacional de Certifi cação Digital (ANCD), o Brasil é um dos 
países que mais utiliza o certifi cado digital em diversos setores econômicos

certifi cação na economia brasileira. “O uso 
da Certifi cação Digital não está relacionado 
diretamente ao resultado da economia 
como um todo. O uso é generalizado para 
atividades fi scais e tributárias. Fato que 
deixa o Estado mais enxuto e ágil. De uma 
forma indireta, o uso desse instrumento 
provoca em tese um conforto fi scal maior 
pelas empresas, onde sempre estarão em 
dia com as suas obrigações fi scais e tri-
butárias e para governos que melhoram a 
arrecadação com segurança

“Com a metodologia de identifi car os se-
tores da economia que já usam largamente 
a certifi cação digital podemos afi rmar que 
graças à segurança que esse instrumento 
permite, inicialmente protagonizado pelo 
Estado, que enxerga o não repúdio de 
autoria, a integridade dos dados digitais 
e atribui validade jurídica, a certifi cação 
digital, dadas essas características e a 
capacidade de criptografi a do conteúdo, 
é a tecnologia mais avançada no presente 
para que o seu uso seja generalizado na 
rede mundial em qualquer aplicação que 
requeira identidade, conteúdo assegurado 
e validade jurídica (ANCD).

todas as conclusões o divulgaremos de 
forma mais completa. Essa informação, no 
entanto, nos pareceu por demais relevante 
e precisava ser compartilhada”.

O estudo mostra a participação do dia 
a dia, na economia, do uso da certifi cação 
digital na rotina das empresas. As empresas 
usam o certifi cado digital para autenticar 
suas notas fi scais eletrônicas. Trata-se, 
portanto, de uma fotografi a do momento da 

Odontologia adesiva: novos recursos para um sorriso lindo
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