
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

HOJE INICIO A MINHA COLUNA comentando as mudan-
ças de planos de Sílvio Santos para o SBT. O apresentador mais 
popular da Televisão Brasileira, decidiu que sua nova grade de 
programação, entrará no ar apenas em março, mais precisamente 
no dia 4, um sábado. Antes a ideia era lançar as novidades já 
em janeiro. Na oportunidade Celso Portiolli, assumirá a faixa 
hoje ocupada pelo demitido Raul Gil.

NESSA PROGRAMAÇÃO CHEIA DE NOVIDADES haverá 
um reality de nome ‘Fábrica de Casamentos’, com Cris Flores 
e Carlos Bertolazzi e o novo programa de Otávio Mesquita que 
deve mudar de nome. A atração passará a se chamar  ‘Operação 
Mesquita’, e contará com um grande caminhão que levará um 
Estúdio com sofás, onde serão realizadas entrevistas enquanto 
convidados rodam pela cidade.

A GLOBO JÁ ESCALOU LIMA DUARTE, PAULO VIL-

HENA E DÉBORA BLOCH para o seriado ‘13 Longe do Sol’, 
que terá como principal protagonista Selton Mello e Carolina 
Dieckmann. O elenco já recebeu seus respectivos textos e já 
fazem a leitura para interpretação. A Globo, está anunciando 
esse seriado para abril do ano que vem.

EM TOTAL SIGILO SOBRE SUA POSSÍVEL INCURSÃO 

NA CARREIRA POLITICA, Roberto Justus virou alvo de 
novas conversas nos bastidores da Rede Record de Televisão. 
Executivos da alta cúpula da emissora passaram a estudar se-
riamente a ideia de trazer de volta o reality ‘O Aprendiz’. Muito 
embora alguns sejam contra, é notório que o time dos favoráveis 
deve vencer na escolha.

POR UNANIMIDADE DE SUA DIRETORIA, A GLOBO 
mudou o título da próxima novela das nove escrita por Glória 
Perez. A trama que se chamaria ‘Flor da Pele’, agora foi bati-
zada como ‘A Força do Querer’.  A autora não se manifestou 
sobre a troca de nome A produção já começa a selecionar o 
elenco. A novela estreia em abril, mas as gravações começam 
em janeiro.

ÊVE SOBRAL, APRESENTADOR DA REDE BRASIL DE 

TELEVISÃO e diretor de programação da emissora, está muito 
feliz com a notícia de que seu programa ‘Em Revista’, apresentado 
ao vivo as terças-feiras, a partir das 21h00, é a maior audiência 
da Rede Brasil em todo o país. Êve é uma fi gura carismática e 
um grande profi ssional querido por todos.

ALIÁS, A REDE BRASIL MELHOROU SUA GRADE DE 

PROGRAMAÇÃO. A emissora tem uma variedade de progra-
mas com qualidade e isso vem ajudando muito o crescimento 
de sua audiência. A televisão também explora um grande mer-
cado com a exibição de fi lmes atigos, como Zorro e Bonanza, 
entre outros.  

OS NÚMEROS DO ‘SUPERMAX’, primeira série de terror 
da Globo, tem feito a emissora repensar sua estratégia de inves-
tir em produções do gênero. Desde a estreia, a série estrelada 
por Mariana Ximenes e Cleo Pires só tem perdido audiência. A 
emissora já estuda tirá-la do ar ainda este ano .

FRASE FINAL: Nunca Desista de Seus Sonhos.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV tonyauad@ig.com.br

São Paulo, sábado a segunda-feira, 10 a 12 de dezembro de 2016 Página 9

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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SEGUNDA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2016

RECOLHIMENTO DE INSS EM DUAS EMPRESAS
Sócio com participação de 1% no capital social de uma empresa 
exerce atividade em outra empresa com o recolhimento de INSS, fica 
obrigado a ter retirada de pró-labore com recolhimento de INSS na 
empresa em que é sócio? Qual a base legal? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EXISTE ALGUMA PREVISÃO LEGAL DE REMUNERAÇÃO DO PRÓ-LA-
BORE PARA DIRETOR NÃO SÓCIO?

Informamos que não existe legislação que trate de pró-labore, porém, o 
usual é que apenas sócios tenham retirada de pró-labore. Desta forma, 
ao diretor não sócio não se orienta remunerá-lo à base de pró-labore, 
podendo a empresa utilizar a nomenclatura remuneração.

CARTA DE APRESENTAÇÃO
Ex-funcionário pediu carta de apresentação, a empresa pode não 
fornecer? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PROCESSO DO VALE ALIMENTAÇÃO
Como é o processo vale alimentação, pode Inclui na folha de paga-
mento, desconta algum valor dos funcionários? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPREGADO DOMÉSTICO FOI DEMITIDO NA VOLTA DAS FÉRIAS, O 
EMPREGADOR DEVERÁ INDENIZAR O AVISO PRÉVIO?  

Considerando que o trabalhador tenha gozado integralmente suas 
férias e na sequencia tenha sido demitido, o aviso prévio poderá ser 
trabalhado ou indenizado, de acordo com a vontade de seu empre-
gador, vez que a legislação permite os dois modelos de aviso prévio.

ATESTADO PARA EMPREGADA DOMÉSTICA
Doméstica registrada foi afastada para realizar cirurgia e teve 15 dias 
de atestado. Como proceder em relação ao INSS? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOAS FESTAS E FELIZ ANO DE 2017
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Em terras portuguesas, comemorar 
o Natal vai muito além da tradicional 
Missa do Galo Repleta de paisagens 
bucólicas, a região do Alentejo, que é a 
maior do país, mantém vivas as antigas 
tradições e festeja de maneira especial 
o feriado cristão. Conheça cinco desses 
costumes que ainda são usuais para 
celebrar a data.
 • O Auto de Natal - A encenação do 

Auto de Natal é uma das tradições 
que os habitantes da cidade de Beja 
(a 180 km de Lisboa) ainda praticam; 
as apresentações acontecem desde o 
Natal até o Dia de Reis (6 de janeiro). 
O presépio vivo conta toda a história 
do nascimento de Cristo em versos. 
Anteriormente, era representada ao 
ar livre e com duração de até 10h, ca-
racterística extraída dos tradicionais 
teatros populares. Hoje, continua 
longa, mas é representada no salão 
paroquial.

 • O Madeiro - Os alentejanos iniciam 
a coleta de pedaços de madeira nas 
semanas que antecedem a data e os 
reúnem nas principais praças das al-
deias e vilas da região. Na véspera do 

Natal, dia 24, todo o material recolhido 
é utilizado para acender uma enorme 
fogueira que “ilumina o nascimento 
do menino Jesus” e aquece a noite 
de inverno. Enquanto ardem as cha-
mas, que podem chegar à altura das 
igrejas, os moradores aproveitam para 
relembrar bons momentos e apreciar 
os vinhos locais.

 • Presépios e Roncas - O artesanato 
em barro é produzido em diversas 
partes da região alentejana. No pe-
ríodo do Natal, os bonecos de barro 
de Estremoz (a 169 km de Lisboa) 
dão vida a um dos presépios mais co-
nhecidos do país, exposto na própria 
cidade. Os artistas criam as peças 
em um estilo próprio e alegre, com o 
uso de cores vibrantes e personagens 
variados. Já em Elvas (a 206 km de 
Lisboa), os cânticos natalinos são 
acompanhados pelo curioso som da 
ronca, tradicional instrumento mu-
sical semelhante à cuíca, elaborado 
com um pote de barro coberto com 
pele de cabra ou carneiro em um 
dos bocais e perfurado ao meio por 
uma vara de madeira. 

 • Consoada - Em alguns lugares de 
Évora (a 132 km de Lisboa), é comum 
abastecer a despensa com carne de 
porco para a ceia de Natal. O jantar da 
véspera, conhecido como Consoada, 
oferece pratos à base de peixe, como 
sopa de cação, pescada frita e bacalhau, 
para simbolizar o antigo preceito de 
abstinência. Para encerrar este jejum 
de carne vermelha, a ceia ocorre logo 
após a Missa do Galo e o cardápio é 
composto por vários pratos de carne 
de porco. 

 • Searinhas do Menino Jesus - No 
início de dezembro, os moradores 
do Alentejo plantam sementinhas de 
trigo em vasinhos com algodão embe-
bidos em água, que são dedicados ao 
Menino Jesus. Após germinarem e se 
transformarem em pequenas searas, 
as plantas podem ser colocadas junto 
ao presépio. Segundo a crença local, 
as mudas postas à mesa da ceia não 
deixam que nela falte pão. Após o 
Dia de Reis, as searinhas devem ser 
transplantadas para a terra.

Fonte e mais informações: (www.turis-
modoalentejo.com.br).

As cinco tradições de Natal do Alentejo

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 4001450-53.2013.8. 26. 0001. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Fernanda Rossanez Vaz da 
Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Carlos Adolfo Bastian Velasco, Alameda dos Quinimuras, 
187, Planalto Paulista - CEP 04068-000, -SP, CPF 006.325. 588-06, RG W-379.948, Casado, Chileno, 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários LTDA, alegando em síntese: Ser o réu devedor da importância de R$ 17.897,27 referente 
a taxa de conservação do Lote 01, Quadra AZ, Terras de Santa Cristina II. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de julho de 2016.             10 e 13/12

No Brasil, a Unifesp coordena o estudo que tem foco na entrada 

de novas drogas no mercado.

No Brasil, a Universidade 
Federal de São Paulo 
(Unifesp) coordena o 

estudo que tem foco na entrada 
de novas drogas no mercado, 
padrões de uso, preços e nível 
de acesso, bem como o impacto 
sobre o consumo mundial da 
maconha após mudanças de 
seu status legal. 

O GDS é uma ferramenta 
importante para compreensão 
do problema do consumo de 
drogas e do narcotráfi co. Para 
se ter uma ideia, durante a 
primeira década do milênio, o 
narcotráfi co faturou, em mé-
dia, 900 bilhões de dólares ao 
ano, segundo o Escritório das 
Nações Unidas sobre Drogas e 
Crime (Unodc). “Esse levan-
tamento tem um poder muito 
grande de detectar fenômenos 
recentes, como acontece de ano 
em ano, mostra as tendências 
como nenhum outro, pois é 
exatamente a mesma metodo-
logia em 20 países”, destaca a 
psicóloga da Unifesp), Clarice 
Sandi Madruga, organizadora 
do levantamento no Brasil. 

O GDS é feito desde o ano 2000 
sob a coordenação do psiquiatra 
Adam Winstock, consultor sobre 
vícios do Maudsley Hospital 
(Londres) e professor honorário 
do Kings College London, e por 
uma equipe de especialistas em 
20 países. Os dados revelam 
a aparição de novas drogas 

Unifesp participa de 
levantamento sobre tendências 

e riscos de novas drogas
A
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se fosse uma lupa nos grupos 
de risco. As prevalências de 
uso são todas muito mais altas, 
e geralmente quem responde 
o levantamento pela internet 
são os jovens que já são por 
natureza um grupo de risco”. 
Por isso, ela chama a população 
brasileira para participar da 
pesquisa. “Precisamos de 5 mil 
participantes para podermos 
comparar com outros países 
e ter uma participação impor-
tante nesse levantamento”, 
esclarece. Todos os indivíduos 
com 16 anos ou mais podem 
responder. O questionário em 
português está disponível em: 
(https://surveys.globaldrug 
survey.com/s3/GDS2017PSA).  

Clarice ressalta que os resul-
tados auxiliam o planejamen-
to de ações governamentais 
voltadas à saúde. Os dados da 
Global Drug Survey de 2015, 
por exemplo, propiciaram a 
formação de políticas públicas 
no Reino Unido e em outros 
países europeus. O estudo tam-
bém detectou pela primeira vez 
o uso da maconha sintética no 
Brasil, identifi cando os riscos 
associados a essa substância, 
que coloca um a cada oito usuá-
rios em serviços de emergência 
por complicações relacionadas 
ao uso. A coleta anterior contou 
com a participação de 107.624 
participantes de diferentes 
nacionalidades (ABr).

no mercado. “O levantamento 
já tinha apontado a cannabis 
sintética no mercado e assim 
fi cou sendo a principal fonte 
do desenvolvimento das novas 
legislações que proibiram seu 
uso”. Clarice disse que os dados 
do GDS 2014/2015 mostraram 
que um em cada quatro usuários 
precisaram de emergência no 
uso da metafetamina. 

O último GDS [2014/2015] 
mostrou que o Brasil é o se-
gundo país no qual os usuários 
mais consomem álcool de forma 
abusiva – 27,5% dos partici-
pantes alegaram ter ficado 
extremamente embriagados 
pelo menos uma vez ao mês. 
O Brasil está atrás apenas 
da Irlanda, com 29%. “E no 

aspecto quantidade de busca 
por emergência em função do 
consumo exagerado de álcool, 
o Brasil também só perdeu para 
a Irlanda”, aponta Clarice. Um 
em cada 30 participantes pro-
curou serviços de emergência 
após beber. “O levantamento 
também revelou que o preço da 
cocaína no Brasil é a mais barata 
do mundo e a mais forte, isto é 
um dado assustador”, avalia a 
pesquisadora.

Para o GDS 2015/2016 não 
houve número sufi ciente de 
coletas – é preciso o mínimo de 5 
mil questionários respondidos. 
A pesquisadora enfatiza que, 
como é um levantamento feito 
pela internet, não é represen-
tativo da população. “É como 

O maior levantamento online sobre drogas do mundo, o Global Drugs Survey (GDS) 2016/2017, 
começou a ser produzido em 20 países

Pompéia S/A Indústria e Comércio
CNPJ/MF nº 59.775.478/0001-36

Cristiano Zanguetin Fantin
Diretor Presidente

Carlos Alberto Monteiro Paiva
Contador CRC 1SP 150.684/O-8

Relatório da Diretoria
Srs. Acionistas: Em atendimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2015. São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2015. A Diretoria

Balanços Patrimoniais Encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (Valores expressos em Reais)
Ativo 31/12/2015      31/12/2014
Circulante 47.379.797 36.626.643
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.062.256 1.866.592
Aplicações financeiras 9.591.744 7.364.587
Clientes 23.569.073 17.582.006
Estoques 7.217.352 5.371.024
Adiantamentos 3.496.368 3.347.737
Impostos a recuperar 1.376.257 1.061.914
Outras Contas 66.748 32.784
Não Circulante 15.396.017 14.155.769
Depósitos Judiciais 4.569.333 4.673.190
Imobilizado
Investimentos 35.301 35.301
Imobilizado 15.360.716 14.120.468

Total do Ativo 67.345.148 55.455.602

Passivo 31/12/2015      31/12/2014
Circulante 12.249.269 11.448.415
Empréstimos e financiamentos 3.525.525 4.520.723
Fornecedores 4.237.781 3.368.784
Salários e provisão para férias 1.679.026 1.267.608
Obrigações fiscais e trabalhistas 1.937.475 1.842.366
Outras contas a pagar 869.462 448.935
Não Circulante 18.378.985 15.305.251
Credores no Exterior 1.924.743 1.924.743
Obrigações fiscais 4.967.038 4.025.763
Partes relacionadas 11.487.203 9.354.744
Patrimônio Líquido 36.716.894 28.701.936
Capital 2.658.900 2.658.900
Reserva de Capital 86.196 86.196
Lucros Acumulados 23.899.864 19.030.252
Resultado do Exercício 10.071.935 6.926.589
Total do Passivo 67.345.148 55.455.602

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido encerrado em 31 de dezembro de 2015
    Capital          Reserva de Lucros Resultado Lucros ou Prejuízos Patrimônio
      Social         Legal         Incentivos fiscais         do Período         Acumulados         Líquido
Saldo em 31/12/2013 2.658.900 82.654 3.541 4.445.826 14.584.425 21.775.347
Lucro Líquido do Exercício – – – 6.926.589 – 6.926.589
Transferência Resultado do Período – – – (4.445.826) 4.445.826 –
Saldo em 31/12/2014 2.658.900 82.654 3.541 6.926.589 19.030.252 28.701.936
Lucro Líquido do Exercício – – – 10.071.935 – 10.071.935
Transferência Resultado do Período – – – (6.926.589) 6.926.589 –
Distribuição de Dividendos – – – – (2.077.977) (2.077.977)
Ajustes de Exercícios Anteriores – – – – 21.000 21.000
Saldo em 31/12/2015 2.658.900 82.654 3.541 10.071.935 23.899.864 36.716.894

Demonstração do Resultado
       31/12/2015      31/12/2014
Receitas operacionais 152.225.595 121.233.849
(-) Custos operacionais (108.734.526) (86.703.914)
Margem Operacional 43.491.069 34.529.935
(-) Despesas operacionais administrativas (30.062.637) (23.405.920)

       31/12/2015      31/12/2014
(+/-) Resultado Financeiro 781.879 (583.676)
Resultado operacional 14.210.311 10.540.340
(-) Imposto de Renda e CSLL (4.138.377) (3.613.750)
Resultado do exercício 10.071.935 6.926.589

Demonstração de Fluxos de Caixa/Método Indireto
    31/12/2015   31/12/2014
Fluxos de Caixas das Atividades Operacionais
(+) Lucro líquido do exercício 10.071.935 6.926.589
(+) Depreciação/Amortização 2.641.702 1.901.319
(-) Variação Cambial Líquida (3.094.019) (599.204)
(-) Premio de seguros (100.535) 21.440
(+) Créditos incobráveis 145.255 38.196
(Aumento) Redução nas contas do ativo
Aplicações Financeiras (2.227.157) (2.641.013)
Contas a Receber de Clientes (3.038.303) (3.433.869)
Estoques (1.846.328) (1.984.397)
Tributos a Recuperar (314.343) 1.271.478
Outras contas (6.550) 12.136
Adiantamentos (9.658) (76.697)
Adiantamentos a Fornecedores (138.973) 272.908
Despesas Antecipadas 94.121 (25.824)
Depósitos Judiciais 103.857 (3.282.011)
Aumento (Redução) nas contas do passivo
Fornecedores 868.997 191.090
Salários e provisão para férias 411.418 56.295
Obrigações fiscais e trabalhistas 1.036.384 4.036.579
Outras contas a pagar 420.528 394.919
Caixa Líquido Proveniente das Atividades 
 Operacionais 5.018.330 3.079.934
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de imobilizado (3.881.949) (5.461.378)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de 
 Investimento (3.881.949) (5.461.378)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Empréstimos e Financiamentos (995.198) 1.489.775
Partes relacionadas 2.132.459 1.233.750
Lucros Distribuidos (2.077.977) –
Caixa Líquido Usado nas Atividades de 
 Financiamento (940.716) 2.723.525
Aumento Líquido ao Caixa e Equivalentes 
 de Caixa 195.665 342.081
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 1.866.592 1.524.511
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 2.062.256 1.866.592
Variação da Conta Caixa/Bancos/Equivalentes 195.665 342.081

Siquem SPE Empreendimentos Imobiliários S/A
CNPJ/MF 14.119.406/0001-00 - NIRE 35.300.42196-5 - Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 14/07/16

Aos 14/07/16, às 10 hs, na sede. Convocação e Presença. Totalidade. Mesa. Presidente: Arthur José de Abreu Pereira; 
Secretário: Alexandre Ferreira de Abreu Pereira. Deliberações. (i) Aprovar as demonstrações financeiras, o relatório 
da administração e o parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31/12/15, nos 
termos em que foram previamente entregues aos acionistas e publicados no DOESP (página 13) e no Empresas e 
Negócios (página 6), em edição de 12/07/16, cujas publicações constam da presente Ata como Anexo I. (ii) Não dis-
tribuir dividendos, tendo em vista que a Companhia não auferiu lucro no exercício social encerrado em 31/12/15. Nada 
mais. São Paulo, 14/07/16. Jucesp nº 459.867/16-7 em 24/10/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.


