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“Faça sempre lúcido 
o que você disse que 
faria bêbado. Isso o 
ensinará a manter sua 
boca fechada”.
Ernest Hemingway (1899/1961)
Escritor norte-americano

BOLSAS
O Ibovespa: +0,78% Pontos: 
62.070,98 Máxima de +1,33% 
: 62.409 pontos Mínima de 
+0,01% : 61.594 pontos Volume: 
7,01 bilhões Variação em 2017: 
3,06% Variação no mês: 3,06% 
Dow Jones: -0,22% (18h30) Pon-
tos: 19.897,77 Nasdaq: +0,12% 
(18h30) Pontos: 5.483,33 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,2002 Venda: R$ 
3,2010 Variação: -0,49% - Dólar 
Paralelo Compra: R$ 3,28 Venda: 
R$ 3,38 Variação: -0,49% - Dólar 
Ptax Compra: R$ 3,2123 Venda: 
R$ 3,2129 Variação: -0,63% 
- Dólar Turismo Compra: R$ 
3,1870 Venda: R$ 3,3530 Va-
riação: -0,42% - Dólar Futuro 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,17% ao 
ano. - Capital de giro, 15,04% ao ano. 
- Hot money, 1,55% ao mês. - CDI, 
13,63% ao ano. - Over a 13,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.181,30 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: 1,37 - Ouro BM&F 
(à vista) Cotação: 120,800 Variação: 
+0,58%.

(fevereiro) Cotação: R$ 3,2240 
Variação: -0,54% - Euro Com-
pra: US$ 1,0593 (18h30) Venda: 
US$ 1,0593 (18h30) Variação: 
+1% - Euro comercial Compra: 
R$ 3,3880 Venda: R$ 3,3900 
Variação: +0,53% - Euro turismo 
Compra: R$ 3,2900 Venda: R$ 
3,5400 Variação: +0,28%.

vespa Futuro: +0,23% Pontos: 
62.685 Máxima (pontos): 63.280 
Mínima (pontos): 62.430. Global 
40 Cotação: 917,301 centavos 
de dólar Variação: +0,39%.

O presidente Michel Te-
mer disse ontem (5) 
que R$ 800 milhões 

serão usados para a constru-
ção de pelo menos um presí-
dio por unidade federativa. 
Os recursos fazem parte do 
repasse de R$ 1,2 bilhão do 
Fundo Penitenciário Nacional 
(Funpen) aos estados, libe-
rado no fi nal de 2016. Temer 
também disse que a chacina 
no presídio em Manaus foi um 
“acidente pavoroso”. Outra 
parte, no montante de R$ 150 
milhões, será para a instalação 
de bloqueadores de celulares 
em pelo menos 30% dos pre-
sídios de cada estado.

Segundo Temer, mais R$ 
200 milhões (recursos ex-
tras) serão destinados para a 

     

Presos serão separados em 
função do delito cometido, 
da idade e do gênero

construção de cinco presídios 
federais, além dos quatro pron-
tos e um em obra. Ele apro-
veitou a abertura da reunião 
para enviar uma mensagem às 
famílias das vítimas do mas-
sacre em Manaus. “Quero me 
solidarizar com as famílias que 
tiveram seus presos vitimados 
naquele acidente pavoroso 
que ocorreu no presídio de 
Manaus”.

O presidente da República 
disse que não houve “uma res-
ponsabilidade objetiva, clara e 
defi nida dos agentes estatais” 
no episódio de Manaus, uma 
vez que os presídios da capi-
tal amazonense têm serviços 
terceirizados. “Claro que [as 
autoridades] tinham de ter in-
formações e acompanhamento. 

Os dados foram acompanhados 
pelo Ministério da Justiça desde 
o primeiro dia. [O ministério] 
colocou todos dispositivos 
federais por conta do presídio 
de Manaus”.

O presidente fez as decla-
rações no Palácio do Planalto 
durante a abertura da reunião 
com o núcleo institucional do 
governo, que discute questões 
de segurança e de defesa. A 
ideia é, com a construção dos 
novos presídios, separar presos 
em função do delito cometido, 
da idade e do gênero, conforme 
prevê a Constituição. Segundo 
Temer, o governo decidiu pela 
“construção de mais cinco 
presídios federais para [deti-
dos] de alta periculosidade. A 
verba para isso será de cerca 

O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o presidente Michel Temer e o ministro da 

Justiça, Alexandre de Moraes, discutiram a situação do sistema penitenciário.

de R$ 200 milhões”, e tudo 
deverá ser feito no menor prazo 
possível.

“A questão da segurança 
pública, embora cabível aos 
estados, ultrapassou os limites 

dos estados. Temos recursos 
para essa matéria sem invadir 
a competência estadual. Não 
vamos invadir, mas vamos 
estar presentes”, afirmou. 
Participaram da reunião, no 

Palácio do Planalto, ministros 
de diversas pastas, como 
Justiça, Fazenda, Relações 
Exteriores, Defesa e Gabinete 
de Segurança Institucional 
(ABr).

A queda da renda e a perda 
de atratividade perante outras 
aplicações fi zeram a caderneta 
de poupança registrar retirada 
líquida de recursos pelo segun-
do ano consecutivo. Em 2016, 
os brasileiros sacaram R$ 40,7 
bilhões a mais do que deposi-
taram na poupança, segundo o 
Banco Central (BC). A retirada 
líquida foi menor que a registra-
da em 2015, quando os saques 
haviam superado os depósitos 
em R$ 53,6 bilhões. Com a 
crise econômica e o aumento 
do desemprego, os brasileiros 
passaram a retirar dinheiro da 
poupança para quitar dívidas e 
pagar contas.

Apesar da retirada no acu-
mulado do ano, os dois últi-
mos meses de 2016 indicaram 
recuperação. Os depósitos 
superaram os saques em R$ 
1,9 bilhão, em novembro, e em 
R$ 10,7 bilhões em dezembro, 
motivados principalmente 
pelo pagamento da segunda 
parcela do décimo terceiro. A 
captação líquida em dezembro 
foi a segunda maior registrada 
para o mês, perdendo apenas 
para dezembro de 2013 (R$ 
11,2 bilhões). 

A melhoria da rentabilidade 
e a queda da infl ação ajudam 

Em 2015, a aplicação tinha 

rendido 8,07%, mas o IPCA 

tinha fechado em 10,67%.

Entrega da Rais 
A partir do próximo dia 17, 

inicia-se o prazo para empresas 
entregarem a Relação Anual de In-
formações Sociais (Rais) referente 
a 2016. A entrega é obrigatória para 
todas as pessoas jurídicas que esta-
vam com CNPJ ativo junto à Receita 
no ano passado. Quem não enviar as 
informações até 17 de março pode 
pagar multas que vão de R$ 425,64 a 
R$ 42.641, variando de acordo com 
o tempo de atraso e o número de 
funcionários da empresa.

O governador Geraldo Al-
ckmin recebeu ontem (5), os 
prefeitos eleitos de 71 municí-
pios do Estado para apresentar 
o programa “Saúde em Ação”, 
parceria do Governo do Es-
tado com o BID. A iniciativa 
realizará 163 obras na área da 
saúde. “São R$ 826 milhões, 
em 163 obras de UBS novas e 
reformas de unidades antigas, 
mais AMEs, CAPS, Diretorias 
Regionais de Saúde e dois hos-
pitais”, listou Alckmin. 

“Isso vai desafogar os hospi-
tais, melhorar a resolutividade 
do atendimento primário e, 
além das obras, serão investi-
dos recursos em equipamentos 
e capacitação de funcionários, 
informatização e integração 
dos centros de saúde”, disse. O 
programa prevê a realização de 
construção ou reforma de clí-
nicas, hospitais, ambulatórios 
de especialidades e Centros 
de Atenção Psicossocial nas 
regiões do Vale do Jurumirim, 
Região de Campinas, Vale do 
Ribeira, Itapeva/Sorocaba e 
Litoral Norte. 

O programa vai modernizar 
e articular a rede pública de 
saúde e capacitar os profi s-
sionais por meio das linhas 
de cuidados, desenvolvidas a 

Alckmin: programa vai 

desafogar os hospitais e 

melhorar o atendimento 

primário.
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Após retração na produção 
e venda de veículos em 2016, 
as montadoras esperam que o 
mercado interno do setor se 
recupere em 2017. A estimativa 
da Anfavea, divulgada ontem 
(5), é que as vendas cresçam 
4% em relação às 2,05 milhões 
de unidades comercializadas ao 
longo do ano passado. Um dos 
fatores que deve contribuir são 
as exportações. No ano passa-
do, as vendas para o exterior 
cresceram 24,7%, totalizando 
520,2 mil unidades. Para 2017, 
a entidade prevê a expansão 
de 7% na comercialização de 
veículos para outros países.

“A gente está assumindo que 
alguns acordos que estão em fase 
fi nal de negociação deverão ser 
concluídos”, ressaltou o presiden-
te da entidade, Antonio Megale, 
que citou as conversas entre 
Brasil e Colômbia para fechar um 
acordo automotivo. “A questão 
da exportação é fundamental 
para que a gente possa utilizar 
a nossa capacidade produtiva, já 
que o mercado interno está ainda 

Presidente da Anfavea, 

Antonio Megale.
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Brasília - Candidato à reelei-
ção para o comando da Câmara, 
o deputado Rodrigo Maia disse 
ontem (5), ter fi cado orgulhoso 
ao ser citado pelo colega Jarbas 
Vasconcelos (PMDB-PE) como 
presidente que não criou “pato-
ta” na Casa. “Acho que esse é o 
caminho: não restringir o poder 
a poucos e distribuir o poder”, 
afi rmou. Mesmo sem formalizar 
sua candidatura, Maia destacou 
que não haverá retaliação a 
ninguém no dia seguinte do 
processo eleitoral na Câmara. 
“Retaliar não é democrático”, 
justifi cou. 

Ele lembrou que logo que 
foi eleito presidente da Casa 
partilhou o poder com todos. Ao 
ser questionado sobre a acusa-
ção de que estaria oferecendo 
cargos no governo em troca de 
apoio à sua recondução, Maia 
ignorou a pergunta, informan-
do que seu objetivo é manter a 
harmonia e o ambiente menos 
radicalizado criado em sua 
gestão, “sem confl itos pessoais” 
entre os parlamentares durante 
as votações em plenário e com 
respeito a oposição. 

Presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia.
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A indústria mostrou em 2016 

características mais favoráveis

do que no ano anterior.
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ligeiro avanço de 0,2% na passagem de ou-
tubro para novembro, o resultado positivo 
não elimina a queda de 1,2% verifi cada no 
mês anterior nem interrompe a trajetória 
negativa do setor, ressaltou André Macedo, 
gerente da Coordenação de Indústria do 
IBGE. Segundo ele, o que há de diferente 
no resultado de novembro é a reversão 
na disseminação de resultados negativos 
entre as atividades pesquisadas. 

Em relação a outubro, 13 dos 24 ramos 
investigados tiveram crescimento na pro-
dução, enquanto onze registraram recuo. 
“Embora haja predomínio de taxas positi-
vas, há um equilíbrio entre atividades com 
crescimento e com queda. Esse equilíbrio dá 
como resultado fi nal a indústria com ligeiro 
acréscimo de 0,2%”, lembrou Macedo.

Ao mesmo tempo em que setores im-
portantes mostraram avanço na produção 
em novembro, como veículos automotores 
(com peso de cerca de 12% na indústria 
nacional) e indústrias extrativas (que res-
ponde por aproximadamente 11%), outras 

Resultado positivo na indústria ‘não 
interrompe’ trajetória negativa

Macedo reconhece que a indústria 
mostrou em 2016 características mais fa-
voráveis do que no ano anterior, em 2015. 
No entanto, o saldo ainda é negativo. De 
janeiro a novembro, a queda acumulada na 
produção está em 7,1%. “Em 2016, há uma 
presença maior de resultados positivos. 
Mas isso não signifi ca que há saldos posi-
tivos para a produção industrial. Como no 
ano a produção está com saldo de queda, 
signifi ca que as quedas foram maiores do 
que os avanços registrados”, lembrou o 
pesquisador.

O recuo tem infl uência da retração na 
demanda doméstica, do aumento no nú-
mero de desempregados e da renda menor 
dos trabalhadores ocupados, enumerou 
Macedo. De janeiro a novembro de 2016, 
23 dos 26 ramos industriais investigados 
tiveram retração na produção. Entre os 805 
produtos investigados, 73,5% registraram 
queda na produção no período. 

Mesmo o setor de veículos, que teve 
avanço em novembro, amargou uma perda 
de 13,2% no acumulado do ano (AE).

atividades igualmente relevantes registra-
ram perdas, como Alimentos (com 13% de 
peso na pesquisa) e Derivados de petróleo 
(com uma fatia de 11% da indústria).

Maia nega ter criado 
‘patota’ ou retaliações

Para Maia, o STF não deve 
interferir no processo eleitoral 
interno. Em sua avaliação, a 
escolha do presidente do pró-
ximo biênio deve se restringir 
ao campo político e deve ser ca-
paz de fortalecer a instituição. 
Voltou a repetir que ainda está 
“amadurecendo” sua candida-
tura, mas defendeu o direito de 
disputar um segundo mandato 
para o comando da Câmara. Ele 
enfatizou que a restrição para 
disputa do cargo é da época da 
ditadura militar (AE).

Montadoras preveem 
recuperação de 4% em 2017

bastante fraco”. Ele espera que 
setores como o de caminhões e 
máquinas agrícolas cresçam um 
pouco acima da média da indús-
tria de veículos como um todo.  
“Os caminhões nós voltamos ao 
emplacamento de 1999 e capa-
cidade ociosa continua acima de 
75%”, destacou. 

A estimativa da Anfavea é 
que o setor encerre 2017 em 
um patamar semelhante ao de 
2016 em relação ao número de 
empregados (ABr).

“Saúde em Ação” tem 
investimento de R$ 826 milhões

partir de um estudo que levou 
em conta indicadores de saúde, 
econômicos e sociais e defi niu 
as prioridades de atendimento 
nas regiões contempladas. Do 
total a ser investido, 70% são 
provenientes do BID e 30% são 
recursos do Estado. 

“O governo vem buscando 
novas parcerias que facilitem o 
fi nanciamento de projetos de-
senvolvidos com o objetivo de 
ampliar e melhorar o acesso da 
população a serviços de saúde 
modernos, bem equipados e 
próximos de suas residências”, 
disse David Uip, secretário de 
Estado da Saúde (SES).

Poupança em 2016: mais saída 
que entrada

a explicar a redução na fuga 
de recursos da poupança nos 
últimos meses do ano. No ano 
passado, a caderneta rendeu 
8,3%. Até novembro, a infl ação 
em 12 meses medida pelo IPCA 
estava em 6,98%. Em 2015, a 
aplicação tinha rendido 8,07%, 
mas o IPCA tinha fechado o ano 
em 10,67%. Mesmo rendendo 
um pouco mais, a caderneta 
de poupança continua com 
rendimento inferior a outras 
aplicações. De acordo com le-
vantamento recente da Anefac, 
os fundos de renda fi xa com 
taxa de administração de até 
2,5% são mais rentáveis que a 
poupança para aplicações de 
um a dois anos (ABr).



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

OPINIÃO
Os abusos do
sistema “S”

É hora de agregar 

valor a todos e em tudo 

e não aproveitar-se 

dos benefícios de uma 

retrógada CLT. 

Considere aqui o siste-
ma S inicial das siglas: 
Serviço Nacional de 

Aprendizagem da Industria 
(Senai) e Serviço Nacional de 
aprendizagem do Comércio 
(Senac) que, como diz o nome 
aprendizagem, limita a faixa 
dos 14 aos 17 anos, já que antes 
não podem ingressar neste tipo 
de aprendizagem conforme 
regulamenta a CLT.

A contribuição para manu-
tenção destas atividades são 
encargos sociais das empre-
sas, que muitas vezes não se 
benefi ciam de seus serviços 
de aprendizagem, foco prin-
cipal das instituições. Com o 
sucesso nos anos 1960 surgi-
ram outros serviços como o 
Sesi, Sesc, Sebrae, etc., cujos 
funcionários atuam de forma 
semelhante aos burocratas do 
serviço público.

Assim, recebem os recursos 
mensalmente ‘caídos do céu’, 
por ser uma contribuição obri-
gatória das empresas, e elevam 
o custo Brasil. Mas, não se vê 
uma completa atualização de 
seus conteúdos de formação. 
Se ao menos tivessem salas que 
comportassem todos os jovens 
em idade de aprendizado, reti-
rando-os das ruas e de práticas 
ilícitas, poderíamos dizer que 
fazem jus ao nome S de serviço, 
sociedade e social.

Mas as entidades mante-
nedoras deste “serviço S” 
também arrecadam outra 

contribuição – a sindical. E até 
fazem convocações em jornais 
de grande circulação, como 
ocorreu durante os dias 13, 14 
e 15 de dezembro, com anún-
cios de página inteira quando 
o mesmo poderia ser feito, em 
tamanho menor, entregando 
as notifi cações sob protocolo 
nos mais de 40 sindicados 
instalados na sede da Fiesp na 
avenida Paulista, 1313.

As contribuições compulsó-
rias recolhidas pelas empresas 
atingiram R$17,2 bilhões 
em 2015. Até o Tribunal de 
Contas da União questiona a 
falta de transparência destas 
entidades que não divulgam o 
detalhamento de despesas, de-
monstrações contábeis etc.

Estamos em época de con-
tenção de qualquer tipo de des-
pesa, com fuga dos empregos 
da indústria e comércio para 
os serviços, mas a miopia de 
muitos dirigentes impede que 
enxerguem essa realidade, 
enquanto ainda propagam em 
canais abertos de televisão 
uma publicidade de caráter 
eleitoreiro. 

E ainda oferecem uma 
concorrência predatória com 
preços prostituídos, serviços 
de assessoria e treinamento 
que tem a intenção de competir 
com a iniciativa privada onde 
profi ssionais investem recur-
sos pesados para manterem-se 
atualizados. Já é tempo de criar 
uma PEC realinhando os obje-
tivos de tais “serviços S”. 

(*) - É engenheiro e mestre em 
Ciências e Engenharia de Produção 

pela Poli/USP, fundador do Grupo 
IMAM, entidade dedicada ao 

treinamento de curta duração, e 
instrutor do Senai nos anos 1960/70.

Reinaldo Moura (*)
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Em 2016, terremotos, fura-
cões e outras catástrofes na-
turais causaram danos de US$ 
175 bilhões em nível mundial, 
a maior cifra dos últimos qua-
tro anos, e um pouco inferior 
apenas a 2012, cujo valor dos 
danos foi de US$ 180 bilhões. 
A informação é da companhia 
de seguros alemã Munich Re, 
segundo a qual apenas 30% das 
perdas foram reasseguradas, 
cerca de US$ 50 bilhões. 

A empresa registrou 750 ca-
tástrofes naturais relevantes, 
entre terremotos, furacões, 
inundações, secas e ondas de 
frio e de calor extremo, um 
número maior que a média dos 
últimos 10 anos, que é de 590. 
No entanto, uma notícia boa é 
que, no ano passado, a quanti-
dade de mortos devido a esses 
desastres foi bem menor que 
as dos últimos anos. Em 2016, 
morreram 8,7 mil pessoas pelas 
catástrofes contra a média da 
última década, que é de 60 mil 
vítimas fatais por ano.

Equipes de resgate buscam por sobreviventes

do terremoto de Kyushu.

O Conselho Eleitoral Pro-
visório do Haiti confi rmou a 
vitória do empresário Jovenel 
Moïse, que nunca ocupou um 
cargo público em sua vida, 
na disputa pela Presidência 
do país. Segundo o órgão, 
Moïse venceu a eleição de 
novembro passado com 55% 
dos votos, mesmo índice do 
resultado preliminar que havia 
sido divulgado poucos dias 
após o pleito. Seu adversário 
mais próximo, Jude Célestin, 
obteve cerca de 20%.

O Conselho Eleitoral dis-
se também ter encontrado 
algumas irregularidades na 
votação de 20 de novembro, 
mas desmentiu acusações 
de fraude em massa para 
benefi ciar Moïse. De acordo 
com o órgão, os problemas 
não foram sufi cientes para 
alterar o resultado das urnas. 
O empresário, que possui 
uma grande plantação de 
bananas no norte do Haiti, 

O novo presidente do Haiti, empresário Jovenel Moïse.

O nível saltou de 2,2%, 
em 5 de janeiro do ano 
passado, para 45,9 % 

ontem (5), na medição que 
desconsidera o volume morto. 
Levando em conta a capacidade 
total do Cantareira, que incluiu 
o volume morto, o reservatório 
saltou de 31,4 % há um ano para 
75,2 % hoje. São Paulo enfren-
tou nos últimos 3 anos a pior 
crise hídrica da sua história.

Franco Villela, meteorologis-
ta do Inmet, explica que nos 
anos de 2014 e 2015, as chuvas 
de verão estiveram muito abai-
xo na normalidade, o que, aliado 
à alta na demanda de consumo 
pela população, ocasionou o 
esgotamento do Cantareira. 
“Foi uma anomalia de verões 
secos”, disse ele.

A recuperação do volume no 
Cantareira em 2016 ocorreu 
porque as chuvas voltaram a 
cair dentro da normalidade e 
também porque a população 
se conscientizou. 

Em 2017, a previsão para a 
próxima semana é que as chu-

A recuperação do volume no Cantareira ocorreu porque as 

chuvas voltaram a cair dentro da normalidade.

Polícia 
recaptura 
65 presos 
e identifi ca 
46 corpos 

em Manaus
Sessenta e cinco dos 184 

presos que escaparam de 
unidades prisionais do 
Amazonas nos primeiros 
dias do ano foram recap-
turados até o meio-dia 
de ontem (5). Segundo a 
Secretaria de Segurança 
Pública do estado, as for-
ças policiais continuam as 
buscas pelos 119 foragidos. 
Barreiras foram montadas 
em várias regiões da capi-
tal, Manaus, e também em 
rodovias estaduais e na 
BR-174, que liga Manaus 
a Boa Vista (RR).

As fugas ocorreram entre 
domingo (1º) e segunda-
feira (2). Cento e doze 
detentos escaparam do 
Complexo Penitenciário 
Anísio Jobim (Compaj) 
– unidade onde a guerra 
entre facções criminosas 
que disputam o controle 
do narcotráfico na região 
deixou 56 mortos entre do-
mingo (1º) e segunda-feira 
(2). Outros 72 apenados 
fugiram do Instituto Penal 
Antônio Trindade (Ipat).

Segundo a Secretaria de 
Comunicação do estado, 
os corpos de 46 vítimas 
já foram identificados. 
Desses, 18 foram libera-
dos para as famílias das 
vítimas: 14 deles são de 
presos do Compaj e qua-
tro de detentos mortos 
na Unidade Prisional do 
Puraquequara (UPP), na 
zona rural de Manaus. Os 
assassinatos no Puraque-
quara ocorreram na tarde 
de segunda-feira (2), horas 
após o fim da rebelião no 
Compaj. A maioria dos 
corpos já reconhecidos 
está degolada. Todo o 
processo de identificação 
dos mortos pode levar até 
um mês (ABr).

Durante o período de férias, professores 
da rede estadual também aproveitam o 
recesso para começar o planejamento 
de aulas e atividades. Para auxiliar nes-
sa tarefa, os docentes têm à disposição 
o pacote Offi ce 365. A parceria entre a 
Secretaria da Educação do Estado e a 
Microsoft permite que educadores do 
Ensino Fundamental (ciclo I e II), Médio 
e Educação de Jovens e Adultos façam 
download gratuito de até cinco licenças 
para utilizar programas como o Excel, 

Outlook, OneNote e o Onedrive. 
Velhos aliados das salas de aulas, o Word 

e o PowerPoint também estão disponíveis 
no pacote. O editor de textos mais famoso 
do mundo permite a elaboração de ativi-
dades e provas, resumos e anotações de 
forma dinâmica. Enquanto isso, o Power-
Point permite que o professor diversifi que 
suas aulas com apresentações que incluem 
vídeos, imagens e textos. 

Já ferramentas como o OneDrive au-
xiliam o professor na hora do armazena-

mento dos arquivos em um só lugar e com 
menos uso de papéis. Apresentações em 
slides, vídeos e imagens estarão lá sem-
pre que necessários e com praticidade, 
basta ter acesso à internet no local. Para 
adquirir o pacote, é preciso preencher um 
cadastro na página da Secretaria Escolar 
Digital (sed.educacao.sp.gov.br) e criar 
um novo endereço de e-mail. O registro 
para download vale para cinco dispositivos 
diferentes como o computador pessoal, 
tablet e/ou celular (SEE).
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Nível do Cantareira saltou de 
2,2% para 45,9% em um ano

No período de um ano, o Sistema Cantareira mostrou recuperação considerável em seu volume 
armazenado, segundo dados da Sabesp

equivalente a 10,7% de acrés-
cimo. O sistema abastece, atu-
almente, cerca de 7,4 milhões 
de pessoas. Antes do início da 
crise, o Cantareira garantia 
água para quase 9 milhões de 
pessoas em toda a Grande São 
Paulo. A estiagem e a perda 
acelerada de água nos reser-
vatórios fez com que a Sabesp 
redirecionasse o abastecimento 
para outros mananciais.

Na maioria dos demais manan-
ciais, também houve recupera-
ção. No sistema Alto do Tietê, 
o volume armazenado hoje é 
43,3% e há um ano era 24,9%. 
O Sistema Alto Cotia está hoje 
com 100,9% do total, sendo que 
era 89,7% há um ano. O Siste-
ma Rio Claro armazena 84,7% 
hoje, superior aos 74,5% do ano 
passado. Os únicos a apresentar 
queda foram a Represa de Gua-
rapiranga, que tem hoje 72,2% 
da capacidade, inferior aos 84% 
de um ano atrás e o Sistema Rio 
Grande, que registra hoje 87,9% 
da capacidade, ante 93,5% do 
ano passado (ABr).

vas continuem a cair sobre o 
manancial – em sete dias está 
prevista a precipitação de 60 
milímetros. Nos cinco primei-
ros dias do ano, choveu 19,2 
milímetros e a média histórica 
para o mês é 262,6 milímetros. 
No ano em que a crise come-
çou, 2014, o Cantareira atingiu 
26,7% da capacidade em 5 de 
janeiro. Um ano depois, caiu 

para 7%. Em maio de 2014, o 
governou paulista determinou 
o uso do volume morto pela 
primeira vez, o que acrescen-
tou 182,5 bilhões de litros ao 
sistema, aumento de 18,5% na 
capacidade. 

Em outubro de 2014, a se-
gunda reserva técnica entrou 
em operação e acrescentou 105 
bilhões de litros ao sistema, o 

Jovenel Moïse é o novo 
presidente do Haiti

prometeu que seus cinco anos 
de mandato serão “produtivos”. 
Apoiado pelo ex-presidente 
Michel Martelly, ele derrotou 
26 adversários e evitou a rea-
lização de um segundo turno. 
No entanto, houve protestos 
nas ruas do país por conta das 
denúncias de fraude.

Inicialmente, a eleição ocorreu 
em 2015 e também foi vencida 
por Moïse, mas a Justiça anulou 
o pleito após uma comissão 

especial ter constatado irre-
gularidades para benefi ciar o 
governista. Com isso, Martelly 
terminou seu mandato sem 
ter um sucessor, e o Haiti 
passou a ser comandado por 
um presidente interino. Uma 
nova votação foi marcada para 
outubro de 2016, mas acabou 
adiada por conta da passagem 
do furacão Matthew. Moïse 
deve tomar posse no próximo 
dia 7 de fevereiro (ANSA).

Desastres naturais geraram
US$ 175 bilhões de danos em 2016

Com esse dado, o número de 
mortes em 2016 foi o melhor dos 
últimos 30 anos com exceção de 
1986, quando as catástrofes na-
turais mataram 8,6 mil pessoas, e 
de 2014, que teve “apenas” 8.050 
mortes. Em termos econômicos, 
o evento que gerou o maior 
impacto negativo foram os dois 
terremotos na ilha de Kyushu, no 
Japão, no abril passado, que cau-
saram US$ 31 bilhões de danos, 
dos quais apenas US$ 6 bilhões 
foram reassegurados.

Em segundo lugar se encon-
tra as enchentes e inundações 
que atingiram a China entre 
os meses de junho e julho que 
custaram US$ 20 bilhões, dos 
quais US$ 300 milhões foram 
“devolvidos”. Já ocupando a 
terceira posição está o furacão 
Matthew, que atingiu o Caribe 
e parte dos Estados Unidos 
em outubro e causou US$ 10,2 
bilhões de danos, dos quais US$ 
3,8 bilhões foram reassegura-
dos (ANSA).

Professores podem utilizar pacote Offi ce
para planejar aulas

Os estados de São Paulo e 
do Rio de Janeiro respondem 
por quase metade (49,86%) 
de toda a carga tributária do 
país – incluindo impostos, taxas 
e contribuições pagas em todas 
as esferas de governo, revelou 
estudo do Instituto Brasileiro 
de Planejamento e Tributação 
(IBPT), encomendado pela 
Associação Comercial de São 
Paulo. Só o Estado de São Paulo 
é responsável por 36,74% do 
que é arrecadado.

Na outra ponta do levanta-

mento estão cinco estados da 
região Norte: Roraima, Amapá, 
Acre, Tocantins e Rondônia 
que, juntos, respondem por 
1,07% de tudo o que a sociedade 
paga em tributos. Do total de 
tributos arrecadados, 66,64% 
correspondem à esfera federal, 
sendo que 19,34% são referen-
tes à Previdência e 17,16% ao 
Imposto de Renda. No estados, 
que correspondem a 27,37% do 
total arrecadado, o tributo que 
rendeu a maior arrecadação foi 
o ICMS (20%) (ABr).

SP e Rio: metade da 
arrecadação de tributos
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A tapioca é o prato
do momento

Você tem um palpite 

sobre qual a segunda 

pergunta mais feita 

pelos brasileiros ao 

buscar algo no Google? 

Poucos imaginam, mas, 
de acordo com levan-
tamento da SEMrush – 

empresa global de estatísticas 
e marketing –, 90,5 milhões 
de pessoas já utilizaram o site 
para questionar: “como fazer 
tapioca?”. Apenas a clássica 
“como chegar?” (complemen-
tada por diferentes destinos) 
tem mais menções.

A informação comprova 
o quanto esse alimento se 
tornou uma febre nacional. 
Popular no Norte e Nordeste 
há muito tempo, a tapioca já 
conquistou todas as regiões 
do Brasil, aliando sabor, ver-
satilidade e uma rara combi-
nação de benefícios à saúde 
e à boa forma. Ela pode ser 
encarada como um substituto 
natural do pão – com a van-
tagem de não possuir glúten 
e sódio. 

Produzida a partir da fécula 
da mandioca, essa iguaria 
é muito prática de ser pre-
parada: basta aquecê-la na 
frigideira (ou sanduicheira) 
até que se forme um disco. 
A partir daí, é só usar a cria-
tividade e recheá-la da forma 
preferida, desde o clássico 
presunto e queijo, passando 
por frutas, peixes, vegetais, 
cremes... Ou mesmo em re-
ceitas como bolos, biscoitos, 
muffi n e, acreditem, até petit 
gâteau! 

As combinações são infi -
nitas.

Consumir tapioca regular-
mente é um hábito ideal para 
quem busca uma alimentação 
saudável, além de ajudar a 
manter o nível de colesterol 
baixo. Muitos alimentos natu-

rais proporcionam benefícios 
semelhantes, mas o grande 
diferencial é que essa delícia 
100% brasileira também ofe-
rece carboidratos – ou seja, 
mantém uma pessoa saciada 
por mais tempo e traz energia, 
ajudando, ainda, no funciona-
mento do metabolismo.

As vantagens vão muito 
além da estética: com quanti-
dades signifi cativas de ferro e 
potássio, o prato é um aliado 
para melhorar a circulação ou 
reduzir a pressão arterial. E 
a lista de benefícios vai além, 
pois estamos falando também 
de uma alternativa para os 
intolerantes a glúten. 

Por ser leve e fácil de fazer, 
ela pode ser consumida em 
qualquer refeição, do café 
da manhã ao jantar, mesmo 
antes ou depois de atividades 
físicas. Porém, é importante 
salientar que nada em ex-
cesso faz bem, portanto, o 
consumo regular não signifi ca 
comer apenas tapioca.  Uma 
dieta balanceada deve incluir 
alimentos de todos os tipos. 

Além de crescer em popu-
laridade no Brasil, a iguaria 
cada vez conquista mais fãs 
no mundo, especialmente 
em outras partes da América 
Latina e na Ásia. Na Tailân-
dia, inclusive, o produto é 
cultivado em larga escala e 
já foi descoberto por projetos 
sociais que almejam comba-
ter a fome. Não há dúvidas 
de que esse é o prato do 
momento. Junte-se a outros 
tantos milhões e procure 
agora no Google: “como fazer 
tapioca?”

(*) - É diretor da Casa Maní, fabricante 
de tapioca que atua há mais de 40 

anos no mercado com a industrializa-
ção da mandioca para a produção de 
amidos e derivados de alta qualidade 

(www.casamani.com.br).

Antonio Fadel (*)

A - Sócio Amigo
A Associação Cruz Verde é uma entidade fi lantrópica referência no 
atendimento de pessoas com paralisia cerebral grave. Mas para ampliar 
o trabalho e continuar avançando em qualidade de atendimento e de 
infraestrutura, é preciso aumentar o quadro de sócios contribuintes. 
Por este motivo, foi criada a campanha ‘Sócio Amigo da Cruz Verde’. A 
iniciativa já conta com mais de 700 sócios contribuintes, que ajudam 
mensalmente com aportes a partir de R$ 20. A instituição conta com 
uma equipe de 300 profi ssionais especializados nas áreas de neurologia, 
enfermagem, fi sioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, 
psicologia, serviço social e odontologia. As doações podem ser feitas 
pelo site (www.cruzverde.org.br) ou pelo tel. 5579-7335.

B - Gestão Esportiva 
A empresa de consultoria Lívia Esportes realiza em Porto Alegre o Curso 
de Gestão Esportiva, nos dias 24 e 25 de março. O evento visa qualifi car 
profi ssionas da área e capacitar estudantes de educação física, sendo 
ministrado por gestores esportivos, especialistas em desenvolvimento de 
equipes, comunicação e marketing. Na programação: o técnico de futebol 
e palestrante motivacional, Cláudio Duarte; o educador físico, Martin 
Avenatti; a jornalista Aline Wolff; e o especialista em desenvolvimento de 
grupos, Raoni Medeiros. Com doze horas, o curso aborda temas como: 
princípios da gestão esportiva, psicologia grupal, habilidades gerenciais, 
gerenciamento de confl itos, motivação, estratégias de comunicação e 
marketing, entre outros. Informações: (www.sympla.com.br). 

C - Projeto de Expansão
O mercado farmacêutico em Santa Catarina é bastante competitivo e 
fechado, sendo fundamental uma estratégia diferenciada e arrojada para 
se destacar. E é isso que a AC Farma vem obtendo após um amplo pro-
cesso de reformulação. A rede, criada em 2008 em Criciúma, já possuía 
representatividade no Estado. Contudo, desde o primeiro semestre de 
2016, quando se fi liou à administradora de redes Farmarcas, as mudanças 
e projeções passaram a ser muito mais radicais. Segundo levantamento 
feito pela diretoria da AC Farma, para os próximos anos, a expectativa 
é muito positiva, projetando chegar a cem lojas em menos de três anos. 
A expectativa é a continuidade no crescimento do faturamento e da 
rentabilidade. Outras informações: (www.acfarma.com.br).

D - Evento de Tecnologia
A Ford mantém a hegemonia na Campus Party e será novamente a 
única marca automotiva presente no principal evento do Brasil voltado 
a incentivar iniciativas de tecnologia na área da internet e conectivida-
de. Reunindo centenas de participantes da América do Sul, a Campus 
Party ocorre de 31 de janeiro a 5 de fevereiro, no Anhembi. A presença 
da Ford atende ao posicionamento de se transformar numa empresa 
fabricante de veículos e, ao mesmo tempo, de soluções de mobilidade. 
Um dos objetivos é incentivar o desenvolvimento de inovações nessa 
área, por exemplo, utilizando o sistema de conectividade SYNC que 
equipa os veículos da marca. (brasil.campus-party.org/).

E - Presidência do Sindcont
Desde o último dia 1º de janeiro, o Sindicato dos Contabilistas de São 
Paulo está sendo conduzido por uma nova diretoria, comandada pelo 
Contador Antonio Eugenio Cecchinato que adotou como lema da gestão 
2017-2019 o seguinte conceito: “Contabilidade: A estratégia para o suces-
so”. Muitos esforços do time serão direcionados a incentivar o contínuo 
desenvolvimento do Profi ssional da Contabilidade, intensifi cando as boas 
ações implantadas pelas diretorias anteriores e ampliando o leque de 
possibilidades e de serviços prestados aos associados e integrantes da 
base territorial. “Nosso propósito é dar total apoio técnico para que os 
profi ssionais da Contabilidade desempenhem suas funções com excelên-
cia e plena aceitação no mercado de trabalho”, afi rmou Cecchinato.

F - Sobre as Redes
Para curtir as férias de janeiro em família, o Shopping Jardim Sul traz o 
evento Sobre as Redes, um playground que oferece uma experiência lúdica 
e sensorial onde crianças e adultos poderão escalar, vencer obstáculos 
e se divertir juntos. Com seis metros de altura, estrutura de madeira e 
redes coloridas, o brinquedo é dividido em três níveis: térreo, primeiro 
pavimento e o segundo pavimento. No térreo, a diversão é garantida com 
piscinas de bolinhas, boias de recreação e balanços em forma de gotas. 
Nos outros dois níveis há redes para escalada, cordas e um escorregador 
para a parte de baixo. Não há limite de idade para brincar, mas crianças 
de até quatro anos só podem participar com um responsável maior de 
18 anos. Outras informações: (www.jardimsul.com.br).

G - Engenharia Química 
De 1 a 5 de outubro, acontece em Barcelona o 7º Simpósio Internacional 
sobre Leitos de Jorro (7th International Symposium on Spouted Beds), 
evento que faz parte da programação do 10º Congresso Mundial de 
Engenharia Química (10th World Congress of Chemical Engineering). 
Três pesquisadores brasileiros - Fábio Bentes Freire, da UFSCar; Marcos 
Barrozo, da Federal de Uberlândia; e Luis Freitas, da USP - integram o 
Comitê Científi co do evento, composto também por pesquisadores da Es-
panha, Alemanha, China, Canadá, Irã, Japão, Holanda, Austrália e Itália. O 
Simpósio tem como meta compartilhar os avanços mais recentes na área, 
com tradicional foco na pesquisa básica. A submissão de trabalhos pode ser 
feita até o próximo dia 30. Mais informações em: (http://wcce10.org/). 

H - Residencial em Teresina
Com 37 anos de atuação nacional no segmento de imóveis econômicos e 
líder neste mercado, a MRV Engenharia chega ao Piauí e faz seu primeiro 
investimento em Teresina. Um terreno com mais de 34 mil m² foi adquirido 
pela construtora, no bairro Gurupi e a empresa projeta o lançamento do 
empreendimento Parque Terrazzo Poti com 580 unidades em condomí-
nio fechado, com conceito de condomínio clube que conta com área de 
lazer completa, segurança e qualidade de vida. O empreendimento será 
apresentado para os teresinenses no próximo mês de março. A proposta 
é oferecer produtos de qualidade, em boa localização, com preços baixos 
e fi nanciamentos facilitados. Informações: (www.mrv.com.br).

I - Brincadeiras de Rua
O Museu do Futebol, instituição da Secretaria da Cultura do Estado, ofe-
rece àqueles que fi cam ou visitam a cidade nesse verão mais uma edição 
do “Férias no Museu”. Neste ano o tema é Movimento Brincadeira com a 
Turma da Mônica. Amarelinha, cabra-cega, esconde-esconde, corre-cutia, 
estátua, pula-corda, bolhas de sabão, pega-pega, pião e futebol de rua são 
as atividades que os pequenos poderão curtir e os adultos reviver a infância. 
O espaço de férias estará ambientado com universo da Turma da Mônica 
e haverá monitores estimulando as brincadeiras. A entrada é gratuita e a 
ação acontece até o próximo dia 29, de quinta-feira a domingo, das 10h00 
às 17h00. Mais informações: (www.museudofutebol.org.br).

J - Ensino Global
O Colégio Positivo Internacional, de Curitiba, acaba de conquistar uma das 
mais disputadas certifi cações de ensino multilíngue do mundo. A unidade 
conquistou o certifi cado de ensino global e multilíngue concedido pelo Ba-
charelado Internacional (IB), prestigiada ONG, com sede na Suíça, voltada ao 
desenvolvimento de projetos educacionais em todo o mundo. O trabalho até 
atingir a certifi cação envolveu toda a comunidade escolar. Com o IB, os alunos 
podem ingressar em mais de 2.500 universidades do mundo. Entre as que 
aceitam estudantes de outros países com certifi cados de conclusão de curso 
reconhecido pelo Bacharelado Internacional, estão as TOP 10 dos Estados 
Unidos. O certifi cado é o mais evidenciado no mundo pelos estudantes. 

A - Sócio Amigo
A Associação Cruz Verde é uma entidade fi lantrópica referência no 

D - Evento de Tecnologia
A Ford mantém a hegemonia na Campus Party e será novamente a

Empresas e pessoas físi-
cas poderão abater das 
dívidas com a Receita 

ou com a Fazenda Nacional 
créditos tributários e prejuí-
zos fi scais de anos anteriores. 
Abrange dívidas vencidas até 
30 de novembro, inclusive para 
aquelas que já foram parceladas 
anteriormente ou são discuti-
das judicial ou administrativa-
mente.  Poderão ser utilizados 
créditos de prejuízos fi scais 
apurados até 31 de dezembro 
de 2015 e declarados até 30 de 
junho de 2016. 

Para as grandes empresas, 
que declaram pelo lucro real, 
haverá duas opções. Pagamento 
de 20% da dívida à vista e quita-
ção do restante do débito com 
créditos tributários ou prejuízos 
fi scais. O saldo remanescente 
será parcelado em até 60 me-
ses. A empresa também poderá 

Empresas e pessoas físicas poderão abater das dívidas

com a Receita ou com a Fazenda.

O Federal Reserve (FED), 
banco central dos Estados 
Unidos, divulgou um relatório 
que aponta a existência de 
“consideráveis incertezas” por 
conta da eleição do republicano 
Donald Trump à Casa Branca.

Segundo o documento - uma 
ata da última reunião do FED, 
realizada em 14 de dezembro 
-, quase toda a equipe da ins-
tituição concorda sobre o fato 

de que ainda é “muito cedo” 
para avaliar quais mudanças 
prometidas pelo magnata serão 
de fato implantadas e como elas 
podem impactar no cenário 
econômico.

Apesar disso, a instituição disse 
que deve manter uma política de 
aumento gradual em suas taxas 
básicas de juros, que no mês pas-
sado foram elevadas para 0,50% 
e 0,75% ao ano (ANSA).

A Produção Industrial Brasi-
leira chegou a novembro com 
queda acumulada de 7,1% nos 
onze meses de 2016. Os dados 
fazem parte da Pesquisa Indus-
trial Mensal – Produção Física 
Brasil (PIM-PF), divulgada 
ontem (5) pelo IBGE, com os 
dados do penúltimo mês do 
ano. No entanto, em novembro 
do ano passado a produção in-
dustrial nacional cresceu 0,2% 
em relação a outubro, mês em 
que a indústria também fechou 
em queda 1,2%.

No confronto com igual mês 
do ano anterior (2015), série 
sem ajuste sazonal, o total da 
indústria apontou queda de 
1,1% em novembro de 2016, 
neste caso a 33ª taxa negativa 
consecutiva nesse tipo de com-
paração, mas a menos intensa 
desde o resultado de março 
de 2014: -0,4%. O indicador 
acumulado nos últimos 12 
meses também reduziu o ritmo 
de queda ao fechar com recuo 
de 7,5%, contra os menos 8,4% 
relativos a outubro.

Os dados do IBGE indicam 
que a indústria vem reduzindo 
o ritmo de queda desde julho 
do ano passado, quando a taxa 
fechou com queda acumulada 
de 9,5%, resultado 0,2 ponto 

Pesquisa do IBGE diz que produção industrial caiu 7,1% de 

janeiro a novembro.

Infl ação para 
famílias com 
renda menor 

fecha em 
6,22%

O Índice de Preços ao 
Consumidor - Classe 1 (IPC-
C1), que mede a infl ação 
para famílias com renda 
até 2,5 salários mínimos, 
fechou 2016 com uma taxa 
de 6,22%. A taxa é inferior 
aos 11,52% de 2015, segun-
do dados divulgados hoje 
(5) pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV).

O IPC-C1 fi cou, no en-
tanto, acima dos 6,18% 
registrados pelo Índice de 
Preços ao Consumidor – 
Brasil (IPC-BR), que mede a 
infl ação para todas as faixas 
de renda. Entre os grupos 
de despesas analisados pelo 
IPC-C1, as maiores taxas de 
infl ação de 2016 vieram de 
despesas diversas (11,21%), 
saúde e cuidados pessoais 
(9,73%) e educação, leitura 
e recreação (8,88%).

Os alimentos tiveram infl a-
ção de 7,1% e os transportes, 
de 7,8%. As menores taxas 
foram observadas em habi-
tação (2,9%), comunicação 
(3,1%) e vestuário (3,59%) 
(ABr).
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Governo cria Programa de 
Regularização Tributária 
para estimular economia

O governo publicou ontem (5) - no Diário Ofi cial da União - medida provisória que institui o Programa 
de Regularização Tributária (PRT), para estimular a economia do país

e o restante em 84 meses. As 
regras para os débitos, no âm-
bito da Fazenda, são as mesmas 
das dívidas com a Receita. 
Nesse caso, será exigida carta 
de fi ança ou seguro garantia 
judicial para débitos a partir de 
R$ 15 milhões.

O valor mínimo de cada 
prestação mensal será de R$ 
200 para pessoas físicas e de 
R$ 1 mil para empresas. Para 
aderir ao programa, a empresa 
ou pessoa física terá que de-
sistir de ações na Justiça ou 
de recursos administrativos. A 
Secretaria da Receita Federal 
e a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional vão regula-
mentar o programa em até 30 
dias. Após a regulamentação, 
a adesão ao programa poderá 
ser feita por meio de reque-
rimento no prazo de até 120 
dias (ABr).

parcelar a entrada em 24 meses, 
com valores crescentes, e quitar 
o saldo remanescente em até 60 
meses a partir do 25º mês.

Para as demais empresas 
e pessoas físicas, as opções 

serão o pagamento de 20% do 
débito à vista e o parcelamento 
do restante em até 96 meses. 
Outra possibilidade é dar uma 
entrada de 21,6% parcelada em 
36 vezes com valores crescente 

Indústria acumula queda de mais 
de 7% de janeiro a novembro

percentual inferior aos -9,7% 
de junho. A queda acumulada 
em doze meses voltou a cair 
0,2 ponto em agosto (-9,3%) 
e em setembro (-8,7%). O 
crescimento de 0,2% na pro-
dução industrial brasileira de 
outubro para novembro refl ete 
expansões no parque fabril em 
13 dos 24 ramos de atividade, 
trazendo como destaque a ex-
pansão de 6,1% registrado por 
veículos automotores, reboques 
e carrocerias.

O IBGE destacou as contri-
buições positivas de indústrias 
extrativas, com crescimento de 
1,5%; equipamentos de infor-

mática, produtos eletrônicos 
e ópticos (6,6%); máquinas e 
equipamentos (2,4%); confec-
ção de artigos do vestuário e 
acessórios (4,4%) produtos de 
minerais não-metálicos (2,2%); 
e de produtos de borracha e de 
material plástico (2,2%). Impac-
tos negativos foram observados 
nos setores de perfumaria, 
sabões, produtos de limpeza e 
de higiene pessoal (-1,8%), de 
máquinas, aparelhos e materiais 
elétricos (-3,1%), de outros 
equipamentos de transporte 
(-5,7%), de produtos alimentí-
cios (-0,3%) e de produtos de 
metal (-1,6%) (ABr).

‘Incertezas’ por conta de 
vitória de Trump
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Li esta semana um 

artigo muito bem escrito 

pelo Dr. Mielke sobre os 

“Comtur” e seu papel 

no desenvolvimento do 

turismo de cada cidade

O doutor advoga pela 
tese do “cada macaco 
no seu galho” e pela 

não sobreposição de tarefas 
entre governo (secretaria de 
turismo), iniciativa privada 
(empresários) e a controversa 
área de intersecção dos Con-
selhos Municipais de Turismo. 
Mielke completa, sobre a inicia-
tiva privada no Comtur e sobre 
o engessamento das decisões 
públicas, afi rmando que: “(...) 
Trata-se de um descompasso 
que ao longo das reuniões, 
gerará muita crítica, seguidos 
de sentimentos de angústia e 
ansiedade que não são nada 
agradáveis. E que somatizados 
(sic) pela ânsia do resultado, 
passarão a colocar uma certa 
pressão para que o Comtur co-
mece a realizar ações e projetos 
que, em tese, seriam da alçada 
da Secretaria.”

Qualquer empreitada tem 
como objetivo o resultado. Se 
você não atinge suas metas na 
empresa que lhe emprega, tem 
muitas chances de ouvir a pa-
ródia do programa do Trump: 
“Você está demitido!”, o nosso 
“fi red” do título. Você pode 
arguir injustiças, perseguições 
e até assédio moral mas, no 
fi m do dia, sua consciência vai 
gritar com você lembrando-lhe 
que você não atingiu as suas 
metas. A presença de empre-
sários e executivos nos Comtur 
e outros conselhos mistos aqui, 
por terras de Cabral (não esse, 
aquele!) deveria servir exata-
mente para que secretarias e 
empresas públicas/mistas de 
turismo fossem compelidas 
a executar suas tarefas - seja 
pela lembrança de qual é seu 
papel ou por constrangimento 
mesmo. 

A definição das políticas 
públicas de turismo, na barra 
do município, deve obrigatoria-
mente passar pelo setor privado 
e, em seu nome e benefício ser 
executada. Quem emprega em 
hotéis, bares e restaurantes, 
transportadoras, agências e atra-
tivos turísticos não é o governo. É 
o empresário que corre risco de 
morte todo mês quando recolhe 
seus impostos e não vê a contra-
partida em infra, segurança ou 
promoção turística.

Estamos diante de uma piada 
grosseira que todos os dias nos 
afronta com a realidade: raras 
são as atrações turísticas no 
Brasil que podem competir 
mundialmente; raras são as 
boas instalações de aeroportos 
(recém reformados mas sem 
papel higiênico); raros são os 
taxistas que tem conhecimento 
instrumental de um segundo 
idioma; raras são as ações de 
marketing que promovem o país 
como um todo (ou as cidades em 
especial) e raros são os turistas 
estrangeiros que sobrevivem aos 
GPS e as favelas do Rio.

O Brasil frequenta há anos 
as feiras internacionais de 
turismo e tem nesta ação o 
seu estandarte, sua maior 
fortaleza. As operadoras de 
receptivo rodam a bolsa por 
estes mercados, dias antes e 
dias depois da feira pois todos 
sabem que, na feira, negócios 
não são feitos. Não anuncia-
mos, não fazemos mais blitz de 
vendas junto com hoteis, ope-
radores e companhias aéreas, e 
não apoiamos as associações e 
sociedades técnico-cientifi cas 
nacionais na captação de con-
gressos e eventos. Não temos 
um “fi lm comission” sequer, 
que nos venda como a bela 
locação fotogênica que somos, 
para os produtores de cinema 

internacionais.
Viramos uma versão tropi-

cal dos lugares proscritos do 
mundo. Um país e um conjunto 
de cidades que não deve ser 
visitado, seja pela violência, 
pelo preço, pela zica ou pela 
dengue. O Renan não conta 
pois o que ele parece que tem, 
não é contagioso. Acho que 
somos um bando de Itamara-
tecas, como diria uma elegante 
amiga do meu passado. Gente 
preocupada com as viagens na-
cionais e internacionais, com 
os pacotes de diárias que rece-
berão e com a projeção da sua 
própria imagem. Nossos even-
tos internacionais, incluindo 
as feiras, viraram um grande 
batizado de bonecas, como 
diria um outro saudoso mentor 
de quem aprendi muito. 

Faz-se o ritual, batizamos 
a boneca, tiramos as fotos e, 
no fi m, nada vale de nada. 
Financiamos ações turístico-
políticas Brasil a fora, com 
uns eventos relevantes e uma 
outra série de irrelevâncias 
aparentemente criminosas. E 
enquanto isso, o Cristo Reden-
tor está quase caindo, por falta 
de manutenção. Nem Nosso 
Senhor aguenta mais o buraco 
em que se meteu o estado do 
Rio. Pobre também da igreja 
católica que não tem fundos 
para cuidar do que é seu.

A nossa inserção no cenário 
internacional de turismo passa 
inicialmente pela decisão de 
nossa vocação: somos ou não 
somos um país turístico? As 
embaixadas e consulados são 
ou não uma base promocional 
para o país? Temos assessoria 
de imprensa junto às nossas 
representações diplomáticas, 
que cuidem da gestão estra-
tégica da imagem do pais? 
Quem alimenta esta força de 
notícias, em caso positivo? 
Temos agências de publicidade 
nos mercados emissores que 
nos interessam? Quem gere 
este esforço publicitário? Qual 
é o conteúdo? O Itamaraty, que 
deveria cuidar da nossa ima-
gem e dos esforços de expor-
tação (via Secoms) “overseas” 
pode executar estas tarefas 
ou precisa de mais um ofi cial 
de chancelaria, um “adido de 
turismo” em cada embaixada 
bonita que temos? 

Esta conta toda é bem menor 
e sensivelmente mais efi caz do 
que as “trocentas” pessoas dos 
órgãos e institutos de turismo 
espalhados por aí. Some aí, 
você mesmo: quantos empre-
gados temos na Embratur, no 
Ministério do Turismo,  nas em-
presas municipais e estaduais 
pelo Brasil? Agora divide isso 
por cinco milhas. Não esquece 
de somar os salários e os be-
nefícios, incluindo as diárias 
de viagens. A última: agora 
compare isso com o orçamento 
de marketing efetivamente exe-
cutado por estas entidades. Não 
ria. O assunto é muito sério. 

Que seja esta conta pro-
mocional uma conta rateada 
pelos miseráveis municípios 
turísticos do Brasil e, quem 
sabe até sobrará um capilé 
para desmontar secretarias e 
empresas mistas de turismo 
Brasil a fora. Eu até concordo 
com o Dr. Mielke sobre o la-
tente desentendimento entre 
o “publico” e o “privado” no 
conselhos de turismo, mas até 
mesmo por vício de origem, te-
nho que apoiar o “privado”. Se 
você, ente público, secretaria 
ou o que quer que seja, não 
der resultados aos quais foi 
demandado, não tem acerto: 
You are fi red!

E feliz ano novo para você 
também!

(*) - É executivo da área de hotelaria 
com 30 anos de experiência, funda-

dor da doispontozero Hotéis, criador 
da marca ZiiHotel, sócio e CEO da 

Orion Hoteis e Resorts.

Julio Gavinho (*)

You are fi red!

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, afi r-
mou ontem (5) que, a partir de 
fevereiro, a pauta da Casa pode 
incluir propostas que tratam da 
situação dos presídios no país. 
Maia disse que ainda não fez 
nenhum levantamento dos pro-
jetos em tramitação na Câmara 
sobre o tema, mas reafi rmou 
que o assunto demanda preo-
cupação do Parlamento.

O deputado adiantou que 
a decisão de medidas sobre 
o assunto será feita em con-
junto com o Executivo e o 
Judiciário. “Os três Poderes 
podem, a partir de fevereiro, 

Presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia.

A Comissão de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável da Câmara 
aprovou projeto que busca garantir a 
circulação segura de animais silvestres 
no território nacional, com a redução 
de acidentes envolvendo pessoas e 
animais nas estradas, rodovias e ferro-
vias brasileiras. O texto aprovado, um 
substitutivo apresentado pelo deputado 
licenciado Max Filho (PSDB-ES), prevê 
um conjunto de medidas

A proposta também prevê que estu-
dos de viabilidade técnica e de impacto 
ambiental levem em conta medidas para 
evitar acidentes com animais silvestres 

sempre que houver planejamento, cons-
trução, reforma e duplicação de estra-
das, rodovias e ferrovias. Esse ponto já 
estava previsto no projeto original, do 
deputado Ricardo Izar (PP-SP). 

Em rodovias concedidas, o substitu-
tivo estabelece que qualquer medida 
de mitigação deverá ser previamente 
aprovada pelo poder concedente. 
Citando dados do Centro Brasileiro 
de Estudos em Ecologia de Estradas, 
Max Filho ressaltou que, no Brasil, são 
atropelados cerca de 475 milhões de 
animais silvestres por ano, ou 15 animais 
por segundo, muitos deles de espécies 

ameaçadas de extinção. 
“Esses números, por si só, já demons-

tram a dimensão do massacre causado 
pelas estradas brasileiras à nossa fauna 
nativa. Convém lembrar que acidentes 
com animais maiores – que somam cin-
co milhões – também causam danos no 
veículo, ferimentos e até mesmo a morte 
de motoristas e passageiros”, alertou 
o deputado. A proposição tramita em 
regime de urgência e já foi aprovada 
pela Comissão de Viação e Transportes. 
O texto aguarda análise da Comissão 
de Constituição e Justiça e também do 
Plenário (Ag.Câmara).

Saque do 
FGTS por 
mulher 

vítima de 
violência

A Comissão de Defesa dos 
Direitos da Mulher aprovou 
proposta que permite a mu-
lheres vítimas de violência 
doméstica sacar o FGTS 
para o custeio de despesas 
relativas ao seu sustento 
imediato e à segurança pes-
soal e de seus fi lhos. O texto 
aprovado é um substitutivo 
da deputada Maria Helena 
(PSB-RR) ao projeto do 
deputado Ronaldo Martins 
(PRB-CE). A relatora alte-
rou a proposta para que o 
saque fosse garantido não 
por regulamentação do 
Poder Executivo, mas por 
decisão judicial.

Segundo Maria Helena, a 
Lei Maria da Penha já estabe-
lece medidas de assistência 
à mulher em situação de vio-
lência doméstica e familiar, 
como o acesso prioritário à 
remoção quando servidora 
pública ou a manutenção 
de vínculo trabalhista se 
precisar se afastar do local 
de trabalho. “Nada mais justo 
que o saque dos recursos no 
FGTS seja também incluído 
nessas medidas emergen-
ciais”, disse a deputada.

O FGTS tem o objetivo 
de garantir ao trabalha-
dor socorro fi nanceiro em 
situações adversas. Hoje, 
o saque é autorizado nos 
casos de aposentadoria, 
fi nanciamento habitacional, 
desastres naturais e câncer, 
entre outros. O projeto ain-
da será analisado de forma 
conclusiva pelas comissões 
de Trabalho; de Finanças; 
e de Constituição e Justiça 
(Ag.Câmara).
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Está em análise no Senado, a 
proposta que reduz o número 
de deputados federais para 
405. O número mínimo de 
deputados federais passará 
de 8 para 4, nos estados com 
menor população, e o número 
máximo de 70 para 50, nos 
estados mais populosos. O 
projeto estabelece que o limite 
mínimo de quatro deputados 
nos estados menos populosos 
será atingido de forma esca-
lonada, no quarto pleito após 
a promulgação da Emenda. A 
mesma regra valerá para as 
unidades da Federação com 
número de deputados supe-
rior ao mínimo proposto.

Para o autor da proposta, 
senador Álvaro Dias (PV-PR), 
a proposta tem o objetivo de 
diminuir o grave problema 
de desequilíbrio no que diz 
respeito à representação das 
bancadas dos Estados na 
Câmara e a consequente dimi-
nuição dos gastos públicos. Ál-
varo citou dados do IBGE que 

Alvaro Dias (PV-PR) é o autor da proposta.
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Principal proposta de 
revisão e atualização da 
Lei de Execução Penal 

em trâmite no Congresso, o 
projeto apresenta uma série 
de medidas com o objetivo de 
enfrentar os problemas que 
assolam os presídios.

O projeto resultou de um 
anteprojeto elaborado por uma 
comissão especial de juristas e, 
como medida principal veda 
a acomodação de presos em 
número superior à capacidade 
do estabelecimento penal. Toda 
vez que o estabelecimento pe-
nal atingir a capacidade, deve 
ser instaurado mutirão para 
verifi car a situação dos presos 
ali recolhidos. Se, ainda assim, 
a lotação não for normalizada, 
aquele que está mais próximo 
de cumprir a pena tem a liber-
dade antecipada

O projeto, que propõe 200 
alterações à Lei de Execução 
Penal, de 1984, institui também 
a progressão automática de 
regime para presos com bom 
comportamento que tiverem 

Toda vez que o estabelecimento penal atingir a capacidade, deve 

ser instaurado mutirão para verifi car a situação dos presos.
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Projetos alteram Lei
de Execução Penal para

solucionar problemas dos presídios
A chacina que resultou na morte de 56 detentos em um presídio de Manaus, trouxe mais uma vez à 
tona os problemas do sistema prisional brasileiro como superlotação, violência, falta de infraestrutura 
e higiene e a atuação do crime organizado

Rocha (PSB-MA), que determi-
na que todas as novas unidades 
prisionais deverão obedecer aos 
requisitos mínimos estabeleci-
dos pelo Conselho Nacional de 
Política Criminal e Penitenciá-
ria. Hoje, apenas a construção 
de penitenciárias com recursos 
do Fundo Penitenciário Nacio-
nal tem que obedecer a esse 
padrão. O projeto amplia essa 
obrigatoriedade para todas as 
novas obras.

Uma proposta regulamenta 
as parcerias público-privadas 
na construção e administração 
de presídios e proíbe que as 
atividades essenciais sejam ter-
ceirizadas. Assim, segurança, 
custódia, escoltas, vigilância, 
recaptura de presos, controle 
de rebeliões e assistência so-
cial e jurídica aos presos serão 
funções exclusivas de servi-
dores públicos de carreira. O 
projeto, de autoria do senador 
Vicentinho Alves (PR-TO), 
recebeu substitutivo do relator, 
senador Paulo Paim (PT-RS) - 
(Ag.Senado).

cumprido ao menos 1/6 da pena 
no regime anterior. Também 
proíbe a permanência dos 
presos provisórios (não conde-
nados) em penitenciárias e fi xa 
o prazo de quatro anos para a 
extinção das carceragens em 
delegacias de polícia. Entre 
outros pontos, o projeto prevê 
incentivos fi scais a empresas 
que contratem determinado 

percentual de egressos do 
sistema prisional, e amplia as 
hipóteses de remição de pena, 
que passam a incluir o artesana-
to e a leitura, além do trabalho 
e do estudo.

Outros projetos em tramita-
ção no Senado apontam possí-
veis soluções para os problemas 
do sistema carcerário. Entre 
eles está o do senador Roberto 

Proposta reduz número de 
deputados federais para 405

comprovam a disparidade da 
representação dos estados. Os 
números revelam que Roraima 
conta com 515 mil habitantes e 
São Paulo com 44,7 milhões. 

Diante da possibilidade cons-
titucional vigente, Roraima com 
o número mínimo de represen-
tação teria 1 representante para 
cada 64 mil habitantes, já São 
Paulo com o número máximo 

de representantes teria 1 para 
cada 628 mil. Álvaro ressaltou 
que a sobre-representação não 
é exclusiva do Estado de Rorai-
ma, atingindo também, de for-
ma intensa, as representações 
dos Estados do Amapá, Acre, 
Tocantins e Rondônia, cujas 
bancadas atingem mais do que 
o dobro da proporcionalidade 
populacional (Ag. Senado)

Câmara pode incluir propostas 
sobre situação de presídios

esse é um tema tão difícil, tão 
importante, tão urgente, que 
precisa ser uma agenda que se 
construa em conjunto entre os 
três Poderes”, afi rmou.

Na última terça-feira (3), a 
Comissão de Direitos Huma-
nos da Câmara anunciou que 
solicitará uma ação conjunta 
das procuradorias do Amazonas 
para investigar as circunstân-
cias das rebeliões em Manaus. 
A comissão anunciou ainda 
que apresentará pedido ao 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) para fazer diligências 
nas unidades penitenciárias da 
capital amazonense (ABr).

construir uma agenda da parte 
legislativa. A Câmara pode dar 
sua contribuição e acho que 

Comissão aprova medidas para evitar 
atropelamentos de animais

Agro Global Business Empreendimentos S/A
(Em Constituição) - Ata de Assembléia de Constituição

Aos 05/03/16, as 14hs, reuniram-se na Avenida Paulista, nº 1.765, 7º Andar Conjunto 72 CV: 7979, Bela Vista, em SP/SP, os abaixo 
mencionados: Master Agroindustrial Ltda - ME CNPJ nº 13.263.292/0001-05, e inscrita na JUCEG, NIRE sob nº 521.0330681-4; Mar-
celo Rodrigues da Silva CPF nº 510.911.001-87 e RG nº 3125567-859745; Adrielly Mendanha Cardoso CPF nº 010.212.331-45 e RG 
nº 5028572; Por unanimidade dos presentes, foi eleito para presidir os trabalhos, o Sr Marcelo Rodrigues da Silva, que convidou a mim, 
Rejane Cardozo de Brito, para secretaria-lo. Logo após deliberaram o seguinte: Aprovar a subscrição integral do capital social, conforme 
a lista de subscrição no valor de 7.026.038,00 na empresa Agro Global Business Empreendimentos S/A, O Capital Social proposto 
para a companhia, no valor de R$ 7.026.038,00, será dividido em 7.026.038 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Foi 
deliberado que a sociedade terá caráter de propósito específico e como objeto social as seguintes atividades: serviços de agronomia e 
de consultoria das atividades agrícolas e pecuárias; participação e gestão de patrimônio móvel e imóvel próprio; bem como participação 
em outras sociedades como cotistas. Foi aprovado por unanimidade que a sede será instalada no seguinte endereço: Avenida Paulista, 
nº 1.765, 7º Andar Conjunto 72 CV: 7979, Bela Vista, em SP/SP. Finda a leitura do Estatuto Social, o Senhor Presidente colocou a ma-
téria em discussão e votação, sendo a mesma integralmente aprovada, na forma proposta. Então, cumpridas, como tinham sido, todas 
as formalidades de Lei, declarou o Senhor Presidente, definitivamente, constituída a sociedade de propósito específico Agro Global 
Business Empreendimentos S/A. Na forma do Artigo 12 do Estatuto Social, propôs o Senhor Presidente, que se passasse à eleição 
da primeira diretoria que fica assim constituída: Diretor Fica nomeado o Diretor: Warley Luis Pereira de Souza, RG nº 3821704, e CPF 
nº 965.251.501-91; E a Vice-Diretora Maura Miguelete da Silva, RG 1.979.010, e CPF nº 478.263.981-34; que terá mandato de gestão 
por (02) dois anos. Fica dispensada, por ora, a instalação do conselho de administração. A seguir foi votada a proposta de remuneração 
anual global da diretoria, a qual foi fixada em até R$ 60.000,00. Foi eleito o Conselho Fiscal, formado por Marcelo Rodrigues da Silva 
e Adrielly Mendanha Cardoso, que permanecerão por tempo indeterminado. Nada mais. SP/SP, 05/03/16. Master Agroindustrial Ltda - 
Sócio: Marcelo Rodrigues da Silva; Master Agroindustrial Ltda - Sócia: Adrielly Mendanha Cardoso; Marcelo Rodrigues da Silva; Adrielly 
Mendanha Cardoso. Jucesp/NIRE nº 3530049311-7 em 12/07/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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BRC Securitizadora S.A. 
CNPJ/MF nº 08.653.753/0001-08 - NIRE nº 35.300.338.294 - Ata de Reunião da Diretoria realizada em 07/12/16

Aos 07/12/16, às 9 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Carlos Javier Betancourt e Secretário: 
Carlos Eduardo Poli Sisti. Deliberações: O Sr. Presidente declarou instalada a Reunião e, por unanimidade de votos dos presentes, 
sem quaisquer restrições, resolveram: Aprovar, de acordo com o Artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, a emissão da 5ª 
Série da 2ª Emissão de CRI da Companhia, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessários 
à concretização da emissão, observadas as seguintes características: (a) Créditos Imobiliários lastro dos CRI: significa os 
créditos imobiliários representados por uma Cédula de Crédito Imobiliário, fracionária, sem garantia real, sob a forma escriturai, 
a serem emitidas pelo Antares - Fundo de Investimento Imobiliário - Fll, CNPJ/MF nº 20.748.515/0001·81 para representar o 
percentual cedido dos direitos de crédito relativos ao Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóveis Urbanos para 
Fins Comerciais, nos termos do artigo 54-A da lei 8.245-91, a ser Celebrado com a Companhia Brasileira de Distribuição S.A., 
CNPJ/MF sob o n° 47.508.411/0001- 56. (b) Forma de Distribuição: A distribuição dos CRI será realizada pelo Banco Bradesco 
BBI S.A., sob o regime de garantia firme, a qual será disciplinada no Contrato de Distribuição Pública, sob o Regime de Garantia 
Firme de Colocação, dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 5ª Série da 2ª Emissão da BRC Securitizadora S.A. (c) 
Valor Global da Série: A 5ª série da 2ª emissão da Companhia terá valor total de até RS 80.000.000,00. (d) Destinação dos 
Recursos: Os recursos obtidos com a subscrição do CRI serão utilizados pela Companhia exclusivamente para o pagamento 
do preço de aquisição dos Créditos Imobiliários, nos termos dos Contratos de Cessão. Nada mais. São Paulo, 07/12/16. Carlos 
Eduardo Poli Sisti – Secretário. Jucesp nº 539.817/16-8 em 19/12/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Bresco Investimentos S.A.
CNPJ/MF 13.944.481/0001-35 - NIRE 35.300.395.603 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/11/16
Aos 30/11/16, às 10 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Rafael Schramm da Fonseca; 
Secretária: Camilla Osborn Gomes Nogueira Frussa. Deliberações: Após exame e discussão, os acionistas presentes, por 
unanimidade, aprovaram a venda dos ativos internacionais da Companhia pelo valor mínimo de R$ 200.000.000,00 na data 
base de 31/10/16, ficando os diretores da Companhia autorizados para celebrar o instrumento de venda e compra e praticar 
todos os atos para tanto necessários. Nada mais. São Paulo, 30/11/16. Mesa: Rafael Scharamm da Fonseca - Presidente; 
Camilla Osborn Gomes Nogueira Frussa - Secretário. Rafael Schramm da Fonseca – Presidente; Camila Osborn Gomes 
Frussa – Secretária. Jucesp nº 536.425/16-4 em 14/12/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

LEILÃO JUDICIAL
 ONLINE

SERVIDORES DELL POWEREDGE R610
Brooklin Paulista – São Paulo SP

1ª Praça 16 de Janeiro de 2017 às 11h 00min / 2ª Praça 06 de Fevereiro de 2017 às 11h 00min
4ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital SP - Processo nº 1047070-31.2016.8.26.0100.

Executada - I.G Publicidade e Conteúdo Ltda.
05 (Cinco) Servidores marca DELL, modelo Poweredge R610 - Quadcore.

Avaliados em R$4.500,00 (CADA) em setembro de 2016.

Consulte o Edital completo no site www.sold.com.br – Informações (11) 3296-7555

HENRI ZYLBERSTAJN
LEILOEIRO OFICIAL

JUCESP 1014

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de novembro de 2016
1. Data, Hora e Local: Aos 18/11/2016, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre I, 3º andar, São Paulo-SP. 2. Convocação: O Edital de Convocação da presente 
Assembleia Geral Extraordinária foi publicado nos dias 9, 10 e 11/11/2016, no DOE-SP e no jornal “Empresas & Negócios”. 
3. Presença: Foram cumpridas, no Livro de Presença de Acionistas, as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei 
6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). Compareceram à AGE acionistas representando 94,74% do capital social 
votante da Companhia. 4. Mesa: Wilson Quintella Filho – Presidente; Julio César de Sá Volotão – Secretário. 5. Ordem 
do Dia: Deliberar, nos termos da Cláusula 13, § 2º, item “f” do Estatuto Social da Companhia, sobre (i) a ratificação da 
contratação, pela Companhia, na qualidade de avalista, do contrato de empréstimo denominado Short Term Loan Agreement, 
firmado por e entre a Corporación lnteramericana Para El Financiamiento de lnfraestructura, S.A. (“CIFI”), na qualidade 
de Credora (Lender), a Attend Ambiental S.A. (“Attend”), na qualidade de Devedora (Borrower), a Companhia e a CTR 
Itaboraí – Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí Ltda. (“CTR”), ambas na qualidade de Garantidoras (Guarantors), 
no valor total de USD 9.000.000,00 (“Valor do Principal”) em 30/09/2016 (“Bridge Loan”); (ii) a ratificação da outorga, 
pela Companhia e pela CTR, de garantia corporativa e aval à CIFI em favor da Attend, por meio da assinatura do Bridge 
Loan; (iii) autorização para a Companhia e a CTR firmarem procuração denominada Power of Attorney to Process Agent 
a ser outorgada à Corporation Service Company ou outro prestador de serviço similar, nos termos do Bridge Loan; (iv) 
autorização para a Companhia e a CTR firmarem, na condição de avalistas, as notas promissórias a serem emitidas em 
favor da CIFI, sendo uma relacionada ao Valor do Principal e outra relacionada ao valor dos juros estipulados no Bridge 
Loan (“Notas Promissórias Bridge Loan”); (v) autorização para a Companhia e a CTR firmarem, na condição de avalistas, 
as notas promissórias a serem emitidas conforme estabelecido no contrato de aquisição relacionado a um financiamento 
de longo prazo (emissão de notas (notes) pela Attend em um valor de principal não inferior ao Valor do Principal, com 
vencimento final de pelo menos 7 anos, em termos e condições satisfatórias à Attend, à CIFI e à Companhia), de acordo 
com o qual a CIFI concorda em adquirir notas (notes) da Attend nos termos e condições de referido contrato (“Purchase 
Agreement” e “Notas Promissórias Purchase Agreement”, respectivamente); (vi) outorga à CIFI de alienação fiduciária, 
propriedade resolúvel e posse indireta de todas as ações representativas do capital social da Attend de sua titularidade, 
a fim de garantir o pagamento integral e o cumprimento de todas as obrigações oriundas do Bridge Loan e dos demais 
documentos correlatos (“Alienação Fiduciária”), por meio da assinatura, como Alienante Fiduciária, em conjunto com a 
Attend, como Devedora e Interveniente Anuente, e a CIFI, como Credora, de um Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e 
de Direitos Decorrentes das Ações (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e de Direitos Decorrentes das Ações” e, em 
conjunto com o Bridge Loan, as Notas Promissórias Bridge Loan, o Purchase Agreement e as Notas Promissórias Purchase 
Agreement, os “Documentos da Operação”); (vii) a autorização para a Companhia firmar procuração a ser outorgada no 
âmbito do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e de Direitos Decorrentes das Ações em favor da CIFI; (viii) a autorização 
para a Companhia e a CTR firmarem todos e quaisquer aditamentos aos Documentos da Operação ou de todos e quaisquer 
novos documentos de garantia que sejam necessários para fins de inclusão das obrigações da Attend referentes às notas 
(notes) a serem emitidas pela Attend em um valor de principal não inferior ao Valor do Principal, com vencimento final 
de pelo menos 7 anos, em termos e condições satisfatórias à Attend, à CIFI e à Companhia, como obrigações garantidas 
(“Aditamentos ou Novos Documentos de Garantia relacionados aos Notes”), bem como as operações ali previstas e seus 
respectivos termos e condições; (ix) a aprovação dos termos e condições e das operações previstas nos Documentos da 
Operação; (x) autorizar a Companhia e a CTR a celebrarem todos e quaisquer outros atos, contratos, instrumentos e/ou 
documentos relacionados com os Documentos da Operação, públicos ou privados, incluindo instrumentos, declarações, 
procurações, cartas, notificações, alterações, aditamentos, notas promissórias e certificados, bem como executar quaisquer 
atos, procedimentos, contratos, instrumentos ou documentos, prestar declarações e garantias e emitir certificados em 
nome da Companhia que possam ser necessários para formalizar e concluir corretamente as garantias prestadas no âmbito 
dos Documentos da Operação; e (xi) ratificar todos e quaisquer atos praticados pela Diretoria para fins de formalização e 
correta conclusão das garantias prestadas no âmbito dos Documentos da Operação. 6. Deliberações: Pela unanimidade 
dos presentes e sem abstenções ou reservas, foram aprovadas integralmente todas as matérias mencionadas nos itens 
(i) a (x) acima. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. 
São Paulo, 18/11/2016. Assinatura: Julio César de Sá Volotão – Secretário da Mesa. JUCESP – Certifico o registro sob o 
nº 550.662/16-9 em 27/12/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

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

Quinto Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da Segunda Emissão Pública de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, 
com Garantias Adicionais Reais e Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública 

com Esforços Restritos de Colocação, da Estre Ambiental S.A.
Pelo presente instrumento particular, como Emissora: Estre Ambiental S.A., sociedade por ações de capital fechado, com 
sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre I, 3º andar, São Paulo-SP, neste ato representada na forma 
de seu Estatuto Social (“Emissora” ou “Estre Ambiental”); Como Agente Fiduciário representando a comunhão dos interesses 
dos titulares das debêntures da segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da 
espécie quirografária com garantias adicionais reais e garantia adicional fidejussória (“Debenturistas” e “Debêntures”, res-
pectivamente), objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação (“Emissão” e “Oferta Restrita”, respectiva-
mente), nos termos da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e da Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada (“CVM” e “Instrução CVM 476”, respectivamente): Pentágono S.A. 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, CNPJ/MF nº 17.343.682/0001-38, neste ato representada nos termos de 
seu Estatuto Social (“Agente Fiduciário”); Como fiadores: Estre Petróleo, Gás e Energia Ltda., CNPJ/MF nº 09.109.682/0001-
40, neste ato representada na forma de seu Contrato Social (“Estre Petróleo”); Pilares Participações Ltda., CNPJ/MF nº 
11.060.920/0001-11, neste ato representada na forma de seu Contrato Social (“Pilares”); Cavo Serviços e Saneamento 
S.A., CNPJ/MF nº 01.030.942/0001-85, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (“Cavo”); Resicontrol 
Soluções Ambientais S.A., CNPJ/MF nº 00.957.744/0001-07, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social 
(“Resicontrol”); OXIL Manufatura Reversa e Gerenciamento de Resíduos Ltda., CNPJ/MF nº 03.506.999/0001-33, neste 
ato representada na forma de seu Contrato Social (“Oxil”); CTR Itaboraí – Centro de Tratamento de Resíduos Itaboraí Ltda., 
CNPJ/MF nº 09.014.794/0001-17, neste ato representada na forma de seu Contrato Social (“CTR Itaboraí”); LMG Participa-
ções Ltda., CNPJ/MF nº 05.852.508/0001-31, neste ato representada na forma de seu Contrato Social (“LMG Participações”); 
Viva Ambiental e Serviços S.A., CNPJ/MF nº 05.566.002/0001-66, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social 
(“Viva Ambiental”); e GEO Vision Soluções Ambientais e Energia S.A., CNPJ/MF nº 08.303.561/0001-71, neste ato repre-
sentada na forma de seu Estatuto Social (“Geo Vision” e, em conjunto com Estre Petróleo, Pilares, Cavo, Resicontrol, Oxil, CTR 
Itaboraí e Viva Ambiental, os “Fiadores”). Considerandos: Considerando que: (i) a Emissora, o Agente Fiduciário, a Estre 
Petróleo, a Pilares, a Cavo, a Resicontrol, a Oxil, a CGR Sergipe Ltda., a CGR Curitiba Ltda., a CTR Itaboraí, a Viva Ambiental e 
a Geo Vision celebraram em 26/11/2012, o “Instrumento Particular de Escritura da Segunda Emissão Pública de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantias Adicionais Reais e Garantia 
Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Estre Ambiental S.A.”, por meio do 
qual ajustaram os termos e condições da Oferta Restrita conforme (“Escritura” e “Segunda Emissão”), registrado sob nº 33862, 
às folhas 053 do livro B-250, em 14/12/2012 no 2º Ofício de Justiça de Itaboraí/RJ; (ii) em 19/12/2012, a Emissora, o Agente 
Fiduciário, a Estre Petróleo, a Pilares, a Cavo, a Resicontrol, a Oxil, a CGR Sergipe Ltda., a CGR Curitiba Ltda., a CTR Itaboraí, 
a Viva Ambiental e a Geo Vision celebraram o “Instrumento Particular de Primeiro Aditamento à Escritura da Segunda Emissão 
Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantias Adicio-
nais Reais e Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Estre Ambien-
tal S.A.”, por meio do qual ajustaram alguns termos e condições das garantias reais prestadas ou a serem prestadas no âmbito 
da Oferta Restrita (“Primeiro Aditamento”), Av 01 à margem do registro nº 33862, às folhas 207 do livro B-264, em 19/03/2013 
no 2º Ofício de Justiça de Itaboraí/RJ; (iii) em 31/12/2012 a CGR Sergipe Ltda. CNPJ/MF nº 11.602.088/0001-38, neste ato 
representada na forma de seu Contrato Social (“CGR Sergipe”) e a CGR Curitiba Ltda., CNPJ/MF nº 12.753.800/0001-62, neste 
ato representada na forma de seu Contrato Social (“CGR Curitiba”) , prestadoras originárias de fiança no âmbito da Escritura, 
foram incorporadas pela Emissora, com a respectiva transferência de seus direitos e obrigações e a extinção das sociedades 
(“Incorporação CGR Sergipe e Curitiba”); (iv) em 20/09/2013, a Pilares Participações Ltda., CNPJ/MF nº 11.060.920/0001-11 
(“Pilares”), prestadora originária de fiança no âmbito da Escritura, foi totalmente cindida e as parcelas do acervo cindido foram 
incorporadas pela Resicontrol, pela Oxil, pela Viva Ambiental e pela LMG Participações, com as respectivas transferências de 
seus direitos e obrigações e extinção da sociedade (“Cisão Total e Incorporação Pilares”) a LMG aprovou, em reunião de Sócios 
realizada em 13/12/2013 (“ARS da LMG Participações”) a prestar garantia fidejussória na forma de fiança em garantia das 
obrigações assumidas pela Emissora na Escritura (“Fiança LMG Participações”); (v) em 13/12/2013 foi realizada a AGD da 
Segunda Emissão a qual aprovou (a) a Incorporação CGR Sergipe e Curitiba e a exclusão da CGR Sergipe e da CGR Curitiba 
como Fiadoras na Escritura; (b) o ajuste na primeira data de pagamentos dos Juros Remuneratórios previstos na Escritura de 
14/12/2013 para 27/12/2013 e (c) a inclusão da Fiança LMG Participações na Escritura e, após debatidas e deliberadas as 
matérias (“AGD 13/12/2013”); (vi) ato contínuo a realização da AGD 13/12/2013 a Emissora, o Agente Fiduciário, a Estre 
Petróleo, a Cavo, a Resicontrol, a Oxil, a CTR Itaboraí, a Viva Ambiental, a LMG Participações e a Geo Vision celebraram o 
“Instrumento Particular de Segundo Aditamento à Escritura da Segunda Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Con-
versíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantias Adicionais Reais e Garantia Adicional Fidejussó-
ria, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Estre Ambiental S.A.”, por meio do qual foram forma-
lizadas todas as deliberações da AGD 13/12/2013 (“Segundo Aditamento”), Av 02 à margem do registro nº 33862, às folhas 
228 do livro B-285, em 27/02/2014 no 2º Ofício de Justiça de Itaboraí/RJ; (vii) em 27/04/2015 foi realizada a AGD da Segunda 
Emissão, a qual aprovou, entre outras matérias (a) autorização para realização da reestruturação do grupo societário da 
Emissora, mediante realização de aumento do capital social da Estre Óleo e Gás Holding S.A., CNPJ/MF nº 19.256.488/0001-
40 (“Estre O&G”), subsidiária da Emissora, no montante total de R$ 15.392.651,01, o qual será totalmente subscrito e inte-
gralizado pela Emissora com: (i) a capitalização dos créditos detidos pela Emissora contra a Estre O&G, no valor total de 
R$ 8.236.207,04; (ii) a transferência de ativos detidos pela Emissora, no valor total de R$ 4.806.443,97, para a Estre O&G; e 
(iii) a transferência do imóvel situado na BR 304, KM 31, zona urbana, no Município de Mossoró, Estado do Rio Grande do 
Norte, com área construída de 600,00 m2, devidamente registrado no Livro nº 2-68, folhas 44, sob o número de ordem R-7-
8.603, referente à matrícula de nº 8.603 do Registro Geral de Imóveis da Segunda Zona do Município e comarca de Mossoró, 
Estado do Rio Grande do Norte, atualmente de propriedade da Emissora, para a Estre O&G; (b) realização, pela Emissora, de 
operação de transferência do controle societário direto da Estre O&G e, consequentemente, do controle indireto das subsidi-
árias da Estre O&G, para o Sr. Wilson Quintella Filho, portador do RG nº 6.894.149 SSP/SP e do CPF/MF nº 006.561.978-11 
(“WQF”), de modo que tal operação não caracterize hipótese de vencimento antecipado das obrigações decorrentes da 
Emissão; (c) a manifestação dos Debenturistas em razão da não observância do Índice Financeiro previstos na Cláusula 4.13.1 
(xiii) da Escritura de Emissão; (d) a manifestação dos Debenturistas em razão da alienação da participação acionária detida 
na Essencis Soluções Ambientais S.A., CNPJ/MF nº 40.263.170/0001-83 (“Essencis”), de titularidade da D.M.T.S.P.E. Empre-
endimentos e Participações S.A. (“DMTSPE”), controlada direta da Emissora, correspondente a 50% do capital social total da 
Essencis; (e) a manifestação dos Debenturistas em razão da incorporação, pela Emissora, da DMTSPE; (f) a manifestação dos 
Debenturistas em razão da alienação da totalidade participação societária detida pela Emissora na CDR Pedreira – Centro de 
Disposição de Resíduos Ltda., CNPJ/MF nº 04.434.120/0001-58 (“CDR Pedreira”), correspondente a 3.178.500 quotas 
representativas de 65% do capital social da CDR Pedreira, para a A.Z.P.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. (“AZPSPE”) 
(“AGD 27/04/2015”); (viii) em 12/06/2015 foi realizada a AGD da Segunda Emissão, a qual aprovou, entre outras matérias 
(a) a alteração da data de pagamento da amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures devida em 14/06/2015 para 
29/07/2015 ; (b) a realização de uma amortização extraordinária no valor de R$10.000.000,00 correspondente a um percen-
tual do saldo do Valor Nominal Unitário até 30/06/2015 (“Amortização Extraordinária”); e (c) a alteração do período da próxima 
capitalização de juros de 14/12/2014 (inclusive) a 14/06/2015 (exclusive) para 14/12/2014 (inclusive) a 29/07/2015 (exclusive) 
(“AGD 12/06/2015”); (ix) a Cisão Total e Incorporação Pilares, conforme definido no Segundo Aditamento, não foi formalizada, 
de modo que, em 30/07/2015, foi realizada a AGD da Segunda Emissão, a qual aprovou, dentre outras matérias: (a) a não 
realização da Amortização Extraordinária definida na AGD 12/06/2015; (b) a liberação da prestação de garantia fidejussória 
na modalidade de fiança pela LMG Participações em garantia das obrigações assumidas pela Emissora na Escritura (“Libe-
ração Fiança LMG”); (c) a aprovação de ativo adicional apresentado pela Emissora, para fins de realização do Reforço de 
Garantia, conforme definido na Cláusula 1.3 do Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios 
e Conta Bancária em Garantia, celebrado em 18/12/2012 entre a Companhia, o Agente Fiduciário, a Estre Petróleo, Gás e 
Energia Ltda. e o Banco Itaú BBA S.A. (“Contrato”), no valor global de R$  107.222.936,38, com saldo a receber de 
R$ 67.805.158,97, da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (“Petrobrás”) de modo a recompor integralmente a garantia prestada 
por força do Contrato em até 30 dias (“Prazo do Reforço de Garantia”); (d) a alteração da data de pagamento da segunda 
parcela da amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme estabelecida na AGD 12/06/2015 de 29/07/2015 
para 30/09/2015; (e) a alteração do período da próxima capitalização de juros estabelecido na AGD 12/06/2015 de 14/12/2014 
(inclusive) a 29/07/2015 (exclusive) para 14/12/2014 (inclusive) para 30/09/2015 (exclusive); e (f) a alteração da data de 
pagamento da terceira parcela da comissão estabelecida na AGD 27/04/2015 (“Parcela da Comissão”) de 03/07/2015 para 
30/09/2015 (“AGD 30/07/2015”); (x) em 29/09/2015 foi realizada a AGD da Segunda Emissão a qual aprovou, dentre outras 
matérias: (a) a alteração da data de pagamento da segunda parcela da amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures, 
conforme estabelecida na AGD 30/07/2015 de 30/09/2015 para 30/10/2015; (b)a alteração do período da próxima capitali-
zação de juros estabelecido na AGD 30/07/2015 de 14/12/2014 (inclusive) a 30/09/2015 (exclusive) para 14/12/2014 
(inclusive) a 30/10/2015 (exclusive); e (c) a alteração da data de pagamento da Parcela da Comissão estabelecida na AGD 
30/07/2015 de 30/09/2015 para 30/10/2015 (“AGD 29/09/2015”); (xi) em 29/10/2015 foi realizada a AGD da Segunda 
Emissão a qual aprovou, dentre outras matérias: (a) a alteração da data de pagamento da segunda parcela da amortização 
do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme estabelecida na AGD 29/09/2015 de 30/10/2015 para 10/11/2015; (b) a 
alteração do período da próxima capitalização de juros estabelecido na AGD 29/09/2015 de 14/12/2014 (inclusive) a 30/10/2015 
(exclusive) para 14/12/2014 (inclusive) a 10/11/2015 (exclusive); (c) a alteração da data de pagamento da Parcela da Comis-
são estabelecida na AGD 29/09/2015 de 30/10/2015 para 10/11/2015 e (d) o recebimento da proposta da Emissora para 
Reforço das Garantias para 150% do saldo devedor das Debêntures que seria objeto de aprovação pelo Conselho de Admi-
nistração da Emissora e dos Debenturistas em AGD até 10/11/2015 (“Aprovação do Reforço de Garantia”) (“AGD 29/10/2015”); 
(xii) em 09/11/2015 foi realizada a AGD da Segunda Emissão a qual aprovou, dentre outras matérias: (a) a alteração da data 
da segunda parcela da amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme estabelecida na AGD 29/10/2015 de 
10/11/2015 para 14/12/2015; (b) a alteração do período da próxima capitalização de juros estabelecido na AGD 29/10/2015 
de 14/12/2014 (inclusive) a 10/11/2015 (exclusive) para 14/12/2014 (inclusive) a 14/12/2015 (exclusive); (c) a alteração da 
data de pagamento da Parcela da Comissão estabelecida na AGD 29/10/2015 de 10/11/2015 para 14/12/2015 e (d) a pror-
rogação da data de Aprovação do Reforço de Garantia estabelecida na AGD 29/10/2015 de 10/11/2015 para 14/12/2015 
(“AGD 09/11/2015”); (xiii) em 11/12/2015 foi realizada a AGD da Segunda Emissão a qual aprovou, dentre outras matérias: 
(a) a alteração da data (1) da segunda parcela da amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme estabele-
cida na AGD 09/11/2015, de 14/12/2015 para 14/01/2016 e (2) da terceira parcela da amortização do Valor Nominal Unitário 

das Debêntures de 14/12/2015 para 14/01/2016; (b) a alteração do período da próxima capitalização de juros estabelecido 
na AGD 09/11/2015 de 14/12/2014 (inclusive) a 14/12/2015 (exclusive) para 14/12/2014 (inclusive) a 14/01/2016 (exclusive); 
(c) a alteração da data de pagamento da Parcela da Comissão estabelecida na AGD 09/11/2015 de 14/12/2015 para 14/01/2016 
e (d) a prorrogação da data de Aprovação do Reforço de Garantia estabelecida na AGD 09/11/2015 de 14/12/2015 para 
14/01/2016 (“AGD 11/12/2015”); (xiv) em 13/01/2016 foi realizada a AGD da Segunda Emissão a qual aprovou, dentre outras 
matérias: (a) a alteração da data de pagamento das parcelas da amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures, 
conforme estabelecida na AGD 11/12/2015, de 14/01/2015 para 29/01/2016 e a consolidação da segunda e da terceira 
parcela de amortização em uma única parcela no percentual de 28,5714% do Valor Nominal Unitário das Debêntures; (b) 
alteração do período da próxima capitalização de juros estabelecido na AGD 11/12/2015 de 14/12/2014 (inclusive) a 14/01/2016 
(exclusive) para 14/12/2014 (inclusive) a 29/01/2016 (exclusive); (c) a alteração da data de pagamento da terceira parcela da 
Parcela da Comissão estabelecida na AGD 11/12/2015 de 14/01/2016 para 29/01/2016; e (d) a prorrogação da data de 
Aprovação do Reforço de Garantia estabelecida na AGD 11/12/2015 de 14/01/2016 para 29/01/2016 (“AGD 13/01/2016”); 
(xv) em 28/01/2016 foi realizada a AGD da Segunda Emissão a qual aprovou, dentre outras matérias: (a) a alteração da 
próxima parcela da amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme estabelecida na AGD 13/01/2016, de 
29/01/2016 para 29/02/2016; (b) alteração do período da próxima capitalização de juros estabelecido na AGD 13/01/2016 de 
14/12/2014 (inclusive) a 29/01/2016 (exclusive) para 14/12/2014 (inclusive) a 29/02/2016 (exclusive)(c) a alteração da data 
de pagamento da Parcela da Comissão estabelecida na AGD 13/01/2016 de 29/01/2016 para 29/02/2016; e (d) a prorrogação 
da data de Aprovação do Reforço de Garantia estabelecida na AGD 13/01/2016 de 29/01/2016 para 29/02/2016 (“AGD 
28/01/2016”); (xvi) em 29/02/2016 foi realizada a AGD da Segunda Emissão a qual aprovou, dentre outras matérias: (a) a 
alteração da próxima parcela da amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme estabelecida na AGD 
28/01/2016, de 29/02/2016, para 02/05/2016; (b) alteração do período da próxima capitalização de juros estabelecido na 
AGD 28/01/2016 de 14/12/2014 (inclusive) a 29/02/2016 (exclusive) para 14/12/2014 (inclusive) a 02/05/2016 (exclusive); 
(c) a alteração da data de pagamento da Parcela da Comissão estabelecida na AGD 28/01/2016 de 29/02/2016 para 02/05/2016; 
e (d) a prorrogação da data de Aprovação do Reforço de Garantia estabelecida na AGD 28/01/2016 de 29/02/2016 para 
02/05/2016 (“AGD 29/02/2016”); (xvii) em 29/04/2016 foi realizada a AGD da Segunda Emissão a qual aprovou, dentre outras 
matérias: (a) a alteração da próxima parcela da amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme estabelecida 
na AGD 29/02/2016 de 02/05/2016 para 10/06/2016; (b) alteração do período da próxima capitalização de juros estabelecido 
na AGD 29/02/2016 de 14/12/2014 (inclusive) a 02/05/2016 (exclusive) para 14/12/2014 (inclusive) a 10/06/2016 (exclusive); 
(c) a alteração da data de pagamento da Parcela da Comissão estabelecida na AGD 29/02/2016 de 02/05/2016 para 10/06/2016; 
e (d) a prorrogação da data de Aprovação do Reforço de Garantia estabelecida na AGD 29/02/2016 de 02/05/2016 para 
10/06/2016 (“AGD 29/04/2016”); e (xviii) em 09/06/2016 foi realizada a AGD da Segunda Emissão a qual aprovou, dentre 
outras matérias: (a) a alteração das duas próximas parcelas da amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures, a 
primeira delas, conforme estabelecida na AGD 29/04/2016 de 10/06/2016 para 31/08/2016 e a segunda delas, de 14 de junho 
para 31/08/2016, a consolidação destas duas próximas parcelas de amortização em uma única parcela no percentual de 
42,8571% do Valor Nominal Unitário das Debêntures; (b) alteração do período da próxima capitalização de juros estabelecido 
na AGD 29/02/2016 de 14/12/2014 (inclusive) a 10/06/2016 (exclusive) para 14/12/2014 (inclusive) a 31/08/2016 (exclusive); 
e (c) a alteração da data de pagamento da Parcela da Comissão estabelecida na AGD 29/04/2016 de 10/06/2016 para que 
referidos valores devidos pela Companhia sejam pagos em 31/08/2016, fora do âmbito da Cetip (“AGD 09/06/2016”); (xix) 
ato contínuo à realização da AGD 09/06/2016 a Emissora, o Agente Fiduciário, a Estre Petróleo, a Cavo, a Resicontrol, a Oxil, 
a CTR Itaboraí, a Viva Ambiental, a LMG Participações e a Geo Vision celebraram o “Instrumento Particular de Terceiro Aditamento 
à Escritura da Segunda Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie 
Quirografária, com Garantias Adicionais Reais e Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços 
Restritos de Colocação, da Estre Ambiental S.A.”, por meio do qual foram formalizadas todas as deliberações da AGD 09/06/2016 
(“Terceiro Aditamento”); (xx) em 30/08/2016 foi realizada a AGD da Segunda Emissão a qual aprovou, dentre outras matérias: 
(a) a prorrogação, pelo período de 30 dias, da Data de Pagamento da Amortização do Valor Nominal Unitário da 2ª parcela de 
amortização das Debêntures; (b) a prorrogação, pelo período de 30 dias, da Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios da 
3ª parcela e consequente reajuste do período de capitalização das parcelas dos Juros Remuneratórios das Debêntures (“AGD 
30/08/2016”); (xxi) ato contínuo à realização da AGD 30/08/2016 a Emissora, o Agente Fiduciário, a Estre Petróleo, a Cavo, 
a Resicontrol, a Oxil, a CTR Itaboraí, a Viva Ambiental, a LMG Participações e a Geo Vision celebraram o “Instrumento Particu-
lar de Quarto Aditamento à Escritura da Segunda Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 
Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantias Adicionais Reais e Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição 
Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Estre Ambiental S.A.”, por meio do qual foram formalizadas todas as delibe-
rações da AGD 30/08/2016 (“Quarto Aditamento”); e (xxii) em 29/09/2016 foi realizada a AGD da Segunda Emissão a qual 
aprovou, dentre outras matérias: (a) a alteração da Data de Pagamento da Amortização do Valor Nominal Unitário da 2ª parcela 
de amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures; e (b) a alteração da Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios 
da 3ª parcela e consequente reajuste do período de capitalização das parcelas dos Juros Remuneratórios das Debêntures 
(“AGD 29/09/2016”). Resolvem as Partes aditar a Escritura, por meio do presente “Quinto Aditamento ao Instrumento Parti-
cular de Escritura da Segunda Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da 
Espécie Quirografária, com Garantias Adicionais Reais e Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com 
Esforços Restritos de Colocação, da Estre Ambiental S.A.” (“Quinto Aditamento”), nos termos e condições abaixo. 1. Definições 
e Interpretações: 1.1. Os termos em letras maiúsculas ou com iniciais maiúsculas empregados e que não estejam de outra 
forma definidos neste Quinto Aditamento são aqui utilizados com o mesmo significado atribuído a tais termos na Escritura. 
Todos os termos no singular definidos neste Quinto Aditamento deverão ter os mesmos significados quando empregados no 
plural e vice-versa. As expressões “deste instrumento”, “neste instrumento” e “conforme previsto neste instrumento” e 
palavras da mesma importância quando empregadas neste Quinto Aditamento, a não ser que de outra forma exigido pelo 
contexto, referem-se a este Quinto Aditamento como um todo e não a uma disposição específica deste Quinto Aditamento, e 
referências à cláusula, subcláusula, adendo e anexo estão relacionadas a este Quinto Aditamento a não ser que de outra forma 
especificado. Todos os termos definidos neste Quinto Aditamento terão as definições a eles atribuídas neste instrumento 
quando utilizados em qualquer certificado ou documento celebrado ou formalizado de acordo com os termos aqui previstos. 
1.2. Salvo qualquer outra disposição em contrário prevista neste Quinto Aditamento, todos os termos e condições da Escritura 
aplicam-se total e automaticamente a este Quinto Aditamento, mutatis mutandis, e deverão ser consideradas como uma parte 
integral deste, como se estivessem transcritos neste instrumento. 2. Alterações: 2.1. As Partes resolvem alterar a Cláusula 
4.5.4.1 da Escritura, que passa a vigorar com a seguinte redação: 4.5.4.1. Os Juros Remuneratórios serão pagos em 6 par-
celas conforme as datas previstas na tabela abaixo (cada uma “Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios”), sendo que 
o último pagamento será feito na Data de Vencimento, ressalvadas as hipóteses de Evento de Inadimplemento, de Resgate 
Antecipado Facultativo ou de Amortização Extraordinária (conforme definidos abaixo):

Pagamento de Juros Remuneratórios

Nº do Pagamento Data do Pagamento Período

1º 27/12/2013 Da Data de Emissão (inclusive), até 27/12/2013 (exclusive)
2º 14/12/2014 De 27/12/2013 (inclusive) a 14/12/2014 (exclusive)
3º 10/12/2016 De 14/12/2014 (inclusive) a 10/12/2016 (exclusive)
4º 14/12/2016 De 10/12/2016 (inclusive) a 14/12/2016 (exclusive)
5º 14/06/2017 De 14/12/2016 (inclusive) a 14/06/2017 (exclusive)
6º 14/12/2017 De 14/06/2017 (inclusive) a data de vencimento (exclusive)

2.2. As Partes resolvem alterar a Cláusula 4.7.1 da Escritura, que passa a vigorar com a seguinte redação: 4.7.1. O Valor 
Nominal Unitário das Debêntures será amortizado, a partir do 24º mês, inclusive, a partir da Data de Emissão, conforme 
tabela abaixo, sendo que o último pagamento será feito na Data de Vencimento (cada uma, uma “Data de Pagamento da 
Amortização do Valor Nominal Unitário”):

Pagamento de Amortização do Valor Nominal Unitário

Nº do Pagamento Data do Pagamento Percentual de Amortização

1º 14/12/2014 14,2857%
2º 10/12/2016 42,8571%
3º 14/12/2016 14,2857%
4º 14/06/2017 14,2857%
5º 14/12/2017 Saldo Devedor

3. Disposições Gerais: 3.1. O presente Quinto Aditamento deverá ser inscrito na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
(“JUCESP”), de acordo com o disposto no artigo 62, inciso II e § 3º, da Lei das S.A. e da Cláusula 2.1.2 da Escritura, devendo 
ser protocolado em até 10 dias úteis, contados da data de assinatura da AGD 29/09/2016. 3.2. Em atendimento ao disposto no 
artigo 130 da Lei nº 6.015, de 31/12/1973, conforme alterada, em decorrência da garantia fidejussória outorgada pelos Fiadores, 
este Quinto Aditamento deverá ser levado para registro nos competentes cartórios de títulos e documentos do domicílio da 
Emissora, do Agente Fiduciário e de cada Fiador, no prazo de 20 dias a contar da data de sua assinatura, devendo ser enviadas 
ao Agente Fiduciário cópias do Quinto Aditamento que evidenciem os respectivos registros no prazo de até 10 Dias Úteis 
contados da data do respectivo registro. 3.3. Todos os termos e condições da Escritura que não tenham sido expressamente 
alterados pelo presente Quinto Aditamento são neste ato ratificados e permanecem em pleno vigor e efeito. Este Quinto 
Aditamento é firmado em caráter irrevogável, obrigando as partes por si e seus sucessores. 3.4. Este Quinto Aditamento é 
regido pelas Leis da República Federativa do Brasil. 3.5. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, 
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste Quinto Aditamento, com renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. E por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente Quinto Aditamento, em 7 vias 
de igual teor e forma, na presença de 2 testemunhas. São Paulo, 04/11/2016. Assinaturas: Estre Ambiental S.A. por Roberto 
Nakagome – Diretor Financeiro e Julio Volotão – Diretor Juridico; Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
por Isabela N. da Silva; Pilares Participações Ltda. por Roberto Nakagome – Diretor Financeiro e Julio Volotão – Diretor Juridico; 
Cavo Serviços e Saneamento S.A. por Roberto Nakagome – Diretor Financeiro e Julio Volotão – Diretor Juridico; Resicontrol 
Soluções Ambientais S.A. por Roberto Nakagome – Diretor Financeiro e Julio Volotão – Diretor Juridico; OXIL Manufatura 
Reversa e Gerenciamento de Resíduos Ltda. por Roberto Nakagome – Diretor Financeiro e Julio Volotão – Diretor Juridico; 
CTR Itaboraí – Centro de Tratamento de Resíduos Ltda. por Roberto Nakagome – Diretor Financeiro e Julio Volotão – Diretor 
Juridico; LMG Participações Ltda. por Roberto Nakagome – Diretor Financeiro e Julio Volotão – Diretor Juridico; Viva Ambiental 
e Serviços S.A. por Roberto Nakagome – Diretor Financeiro e Julio Volotão – Diretor Juridico; GEO Vision Soluções Ambientais 
e Energia S.A. por Roberto Nakagome – Diretor Financeiro e Julio Volotão – Diretor Juridico. Junta Comercial do Estado de 
São Paulo. Certifico o registro sob o nº ED001063-7/005 em 27/12/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

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

Instrumento Particular de Sétimo Aditamento à Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debên-
tures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e com Garantia 
Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da 

Estre Ambiental S.A.
Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas: Estre Ambiental S.A., sociedade por ações de 
capital fechado, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre I, 3º andar, São Paulo-SP, neste 
ato representada na forma de seu estatuto social (“Emissora”); Wilson Quintella Filho, CPF/MF nº 006.561.978-11 e RG 
nº 6.894.149 SSP/SP (“Fiador’’); Tatiana Stefani Quintella, CPF/MF nº 150.369.278-77 e RG nº 22.372.891-3 SSP/SP 
(‘‘Cônjuge Anuente”); Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição financeira credenciada 
pelo Banco Central do Brasil, CNPJ/MF nº 36.113.876/0001-91, neste ato representada na forma de seu estatuto social, 
nomeada para representar, perante a Emissora, a comunhão dos interesses dos debenturistas da referida emissão, nos 
termos da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) (“Agente Fiduciário”, e em conjunto com a 
Emissora, o Fiador e a Cônjuge Anuente, “Partes”); e, ainda, na qualidade de interveniente anuente, Estre Coleta Hol-
ding S.A., CNPJ/MF nº 13.235.893/0001-04, neste ato representada na forma de seu estatuto social (“Estre Coleta” ou 
“Garantidora Anuente”). Considerandos: Considerando que, em 04/07/2011 a Emissora, o Fiador, a Cônjuge Anuente, a 
P.N.A.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A., antiga denominação da Estre Coleta e o Agente Fiduciário celebraram 
o Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
Subordinada, a Ser Convolada em Espécie com Garantia Real e com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição 
Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Estre Ambiental S.A., conforme aditado em 25/07/2011, em 17/11/2011, 
em 05/03/2015, em 23/03/2016, em 19/05/2016 e em 21/07/2016 (“Escritura”); e Considerando que, foi realizada 
Assembleia Geral de Debenturistas em 29/09/2016 (“AGD”), a qual deliberou sobre determinadas modificações à Escritura, 
dentre outros assuntos. Isto Posto, têm as Partes entre si, certo e ajustado, celebrar o presente “Instrumento Particular de 
Sétimo Aditamento à Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
com Garantia Real e com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, 
da Estre Ambiental S.A.” (“Sétimo Aditamento”), que será regido pelas seguintes cláusulas e condições. 1. Definições: 
1.1. Os termos em letras maiúsculas ou com iniciais maiúsculas empregados e que não estejam de outra forma definidos 
neste instrumento são aqui utilizados com o mesmo significado atribuído a tais termos na Escritura. Todos os termos 
no singular definidos neste instrumento deverão ter os mesmos significados quando empregados no plural e vice-versa. 
As expressões “deste instrumento”, “neste instrumento” e “conforme previsto neste instrumento” e palavras da mesma 
importância quando empregadas neste Sétimo Aditamento, a não ser que de outra forma exigido pelo contexto, referem-se 
a este instrumento como um todo e não a uma disposição específica deste, e referências à cláusula, subcláusula, adendo e 
anexo estão relacionadas a este instrumento a não ser que de outra forma especificado. Todos os termos definidos neste 
Sétimo Aditamento terão as definições a eles atribuídas neste instrumento quando utilizados em qualquer certificado ou 
documento celebrado ou formalizado de acordo com os termos aqui previstos. 1.2. Salvo qualquer outra disposição em 
contrário prevista neste instrumento, todos os termos e condições da Escritura aplicam-se total e automaticamente a este 
aditamento, mutatis mutandis, e deverão ser consideradas como uma parte integral deste, como se estivessem transcritos 
neste instrumento. 2. Autorização: 2.1. O presente Sétimo Aditamento é celebrado com base nas deliberações da AGD. 3. 
Arquivamento: 3.1. Este Sétimo Aditamento será arquivado na JUCESP e registrado no Cartório de Títulos e Documentos 
competente, de acordo com o disposto no inciso II do artigo 62 da Lei das Sociedades por Ações, e no artigo 129 da Lei nº 
6.015, de 31/12/1973, conforme alterada (“Lei dos Registros Públicos”). 4. Retificações: 4.1. As Partes resolvem alterar a 
Cláusula 4.5.1.4 da Escritura, que passa a viger com a seguinte redação: “4.5.1.4. Os Juros Remuneratórios serão pagos a 
partir de 09/03/2012 inclusive, sendo o primeiro pagamento em 09/03/2012 e o último na Data de Vencimento, conforme 
a tabela abaixo: Datas de Pagamento: 09/03/2012; 27/12/2012; 09/03/2013; 09/09/2013; 09/03/2014; 31/10/2014; 
09/03/2015; 10/12/2016; 09/03/2017. 4.2. As Partes resolvem alterar a Cláusula 4.7.1 da Escritura, que passa a viger 
com a seguinte redação: “4.7.1. O Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado nos percentuais e datas abaixo 
indicados, em parcelas iguais (conforme datas descritas na tabela abaixo), salvo as possibilidades de amortização parcial 
extraordinária facultativa, de aquisição antecipada facultativa e de resgate antecipado facultativo, conforme estabelecidas 
nas Cláusulas 4.8, 5.1 e 5.2 abaixo, respectivamente.

Parcela Data de Pagamento
Percentual Amortizado do Valor 

Nominal Unitário de Emissão
Valor Amortizado por 

Debênture – Unitário (em R$)

1 10/12/2016 75% 187.500,00
2 09/03/2017 25% 62.500,00

5. Ratificações: 5.1. Ficam ratificadas, nos termos em que se encontram redigidas, todas as cláusulas, itens, características 
e condições constantes da Escritura e não expressamente alteradas por este Sétimo Aditamento. 6. Consolidação da 
Escritura: 6.1. Os termos e condições da Escritura seguem consolidados até a presente data na forma do Anexo I ao presente 
Sétimo Aditamento. 7. Das Disposições Finais: 7.1. As Partes declaram e garantem, para fins dos artigos 360 a 367 da Lei 
10.406, de 10/01/2002, que não possuem o ânimo de novar suas obrigações previstas nas Debêntures. 7.2. Este Sétimo 
Aditamento é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes por si e seus sucessores. E por estarem 
assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente Sétimo Aditamento, em 5 vias de igual teor e forma, na presença 
de 2 testemunhas. São Paulo, 14/10/2016. Assinaturas: Estre Ambiental S.A. por Roberto Nakagome – Diretor Financeiro e 
Julio Volotão – Diretor Jurídico; Estre Coleta Holding S.A. por Roberto Nakagome – Diretor Financeiro e Julio Volotão – Diretor 
Jurídico; Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. por Sonia Regina Menezes – Procuradora e Bruna 
Souza Noel – Procuradora. JUCESP nº ED000750-0/007 em 27/12/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

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

Instrumento Particular de Sexto Aditamento à Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e com Garan-
tia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, 

da Estre Ambiental S.A.
Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas: Estre Ambiental S.A., sociedade por ações de 
capital fechado, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre I, 3º andar, São Paulo-SP, neste 
ato representada na forma de seu estatuto social (“Emissora”); Wilson Quintella Filho, CPF/MF nº 006.561.978-11 e RG 
nº 6.894.149 SSP/SP (“Fiador”); Tatiana Stefani Quintella, CPF/MF nº 150.369.278-77 e RG nº 22.372.891-3 SSP/SP 
(“Cônjuge Anuente”); Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição financeira credenciada 
pelo Banco Central do Brasil, CNPJ/MF nº 36.113.876/0001-91, neste ato representada na forma de seu estatuto social, 
nomeada para representar, perante a Emissora, a comunhão dos interesses dos debenturistas da referida emissão, nos 
termos da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”) (“Agente Fiduciário”, e em conjunto com a Emissora, o 
Fiador e a Cônjuge Anuente, “Partes”); e, ainda, na qualidade de interveniente anuente, Estre Coleta Holding S.A., CNPJ/
MF nº 13.235.893/0001-04, neste ato representada na forma de seu estatuto social (“Estre Coleta” ou “Garantidora 
Anuente”). Considerandos: Considerando que, em 04/07/2011 a Emissora, o Fiador, a Cônjuge Anuente, a P.N.A.S.P.E. 
Empreendimentos e Participações S.A., antiga denominação da Estre Coleta e o Agente Fiduciário celebraram o Instrumento 
Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, a Ser 
Convolada em Espécie com Garantia Real e com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços 
Restritos de Colocação, da Estre Ambiental S.A., conforme aditado em 25/07/2011, em 17/11/2011, em 05/03/2015, em 
23/03/2016 e em 19/05/2016 (“Escritura”); e Considerando que, foi realizada Assembleia Geral de Debenturistas em 
09/06/2016 (“AGD”), a qual deliberou sobre determinadas modificações à Escritura, dentre outros assuntos. Isto Posto, 
têm as Partes entre si, certo e ajustado, celebrar o presente “Instrumento Particular de Sexto Aditamento à Escritura da 1ª 
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Fidejussória 
Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Estre Ambiental S.A.” (“Sexto Aditamento”), 
que será regido pelas seguintes cláusulas e condições. 1. Definições: 1.1. Os termos em letras maiúsculas ou com iniciais 
maiúsculas empregados e que não estejam de outra forma definidos neste instrumento são aqui utilizados com o mesmo 
significado atribuído a tais termos na Escritura. Todos os termos no singular definidos neste instrumento deverão ter os 
mesmos significados quando empregados no plural e vice-versa. As expressões “deste instrumento”, “neste instrumento” 
e “conforme previsto neste instrumento” e palavras da mesma importância quando empregadas neste Sexto Aditamento, 
a não ser que de outra forma exigido pelo contexto, referem-se a este instrumento como um todo e não a uma disposição 
específica deste, e referências à cláusula, subcláusula, adendo e anexo estão relacionadas a este instrumento a não ser que 
de outra forma especificado. Todos os termos definidos neste Sexto Aditamento terão as definições a eles atribuídas neste 
instrumento quando utilizados em qualquer certificado ou documento celebrado ou formalizado de acordo com os termos 
aqui previstos. 1.2. Salvo qualquer outra disposição em contrário prevista neste instrumento, todos os termos e condições da 
Escritura aplicam-se total e automaticamente a este aditamento, mutatis mutandis, e deverão ser consideradas como uma 
parte integral deste, como se estivessem transcritos neste instrumento. 2. Autorização: 2.1. O presente Sexto Aditamento 
é celebrado com base nas deliberações da AGD. 3. Arquivamento: 3.1. Este Sexto Aditamento será arquivado na JUCESP e 
registrado no Cartório de Títulos e Documentos competente, de acordo com o disposto no inciso II do artigo 62 da Lei das 
S.A., e no artigo 129 da Lei nº 6.015, de 31/12/1973, conforme alterada (“Lei dos Registros Públicos”). 4. Retificações: 
4.1. As Partes resolvem alterar a Cláusula 4.5.1.4 da Escritura, que passa a viger com a seguinte redação: “4.5.1.4. Os 
Juros Remuneratórios serão pagos a partir de 09/03/2012 inclusive, sendo o primeiro pagamento em 09/03/2012 e o 
último na Data de Vencimento, conforme a tabela abaixo: Datas de Pagamento: 09/03/2012; 27/12/2012; 09/03/2013; 
09/09/2013; 09/03/2014; 31/10/2014; 09/03/2015; 31/08/2016; 09/09/2016; 09/03/2017. 4.2. As Partes resolvem alterar 
a Cláusula 4.7.1 da Escritura, que passa a viger com a seguinte redação: “4.7.1. O Valor Nominal Unitário das Debêntures 
será amortizado nos percentuais e datas abaixo indicados, em parcelas iguais (conforme datas descritas na tabela abaixo), 
salvo as possibilidades de amortização parcial extraordinária facultativa, de aquisição antecipada facultativo e de resgate 
antecipado facultativo, conforme estabelecidas nas Cláusulas 4.8, 5.1 e 5.2 abaixo, respectivamente.

Parcela Data de Pagamento
Percentual Amortizado do 

Valor Nominal Unitário de Emissão
Valor Amortizado por 

Debênture – Unitário (em R$)

1 31/08/2016 50% 125.000,00
2 09/09/2016 25% 62.500,00
3 09/03/2017 25% 62.500,00

5. Ratificações: 5.1. Ficam ratificadas, nos termos em que se encontram redigidas, todas as cláusulas, itens, caracte-
rísticas e condições constantes da Escritura e não expressamente alteradas por este Sexto Aditamento. 6. Consolidação 
da Escritura: 6.1. Os termos e condições da Escritura seguem consolidados até a presente data na forma do Anexo I ao 
presente Sexto Aditamento. 7. Das Disposições Finais: 7.1. As Partes declaram e garantem, para fins dos artigos 360 
a 367 da Lei 10.406, de 10/01/2002, que não possuem o ânimo de novar suas obrigações previstas nas Debêntures. 
7.2. Este Sexto Aditamento é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes por si e seus sucessores. 
E por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente Sexto Aditamento, em 5 vias de igual teor e 
forma, na presença de 2 testemunhas. São Paulo, 21/07/2016. Estre Ambiental S.A. por Roberto Nakagome e Alexandre 
Ferreira Bueno; Estre Coleta Holding S.A. por Roberto Nakagome e Alexandre Ferreira Bueno; Oliveira Trust Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários S.A. por Leonardo Caires P. Moreira – Procurador; Bruna Souza Noel – Procuradora. 
JUCESP nº ED000750-0/006 em 27/12/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Balanços Patrimoniais Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 - Valores em Reais

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
Exercícios Findos em 2014 e 2013

A Administração Maximiliano José Lopes Abdo Reolando Gobbi Edson Funes Carminato - Contador - CPF 103.915.168-09 - CRC 1SP 137295/O-4

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras referente aos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013

RUNDBA BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ n° 07.446.508/0001-67
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstração do Resultado para os Exercícios
 Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013

Em observância às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., os Balanços Patrimoniais e demais Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2014. Colocamo-nos a inteira disposição para esclarecimentos que eventualmente se 
fi zerem necessários. São Paulo, 31 de março de 2015

1. Contexto Operacional: RUNDBA Brasil Participações S/A., é uma 
sociedade: anônima fechada, com sede em São Paulo - SP. A Companhia 
foi constituída em 17 de novembro de 2004, tendo como objetivo princi-
pal a participação em outras sociedades, como acionista ou quotista, no 
Brasil ou no Exterior. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: 
As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas e estão apresentadas em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, consubstan-
ciadas nos Pronunciamentos, orientações e Interpretações emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e disposições complementa-
res emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 3. Principais 
Praticas Contábeis: 3.1. Apuração do resultado: As receitas e despesas 
são apuradas em conformidade com o regime contábil de competência do 
exercício. 3.2. Caixa e equivalente de caixa: Incluem os saldos em caixa, 
conta movimento e aplicações fi nanceiras, resgatáveis no prazo de 90 dias 
da data do balanço, registrado ao custo acrescido dos rendimentos auferi-
dos até a data do balanço. 3.3. Contas a Receber: As contas a receber são 

Ativo Nota 2014 2013
Circulante
 Caixa e Equivalentes de Caixa 4 23.446,19 26.191,58
 Contas à Receber 5 3.265,11 2.762,36
 Despesas Antecipadas  97.073,32 97.073,32

 - -
 123.784,62 126.027,26

Não Circulante
 C/C/ Acionistas  82.499,91 82.499,91
 Investimentos em Imóveis 7 2.879.500,00 2.879.500,00
 Investimentos em Controladas  769.011,27 1.346.084,43
 Imobilizado 6 420.653,84 551.734,84

 4.151.665,02 4.859.819,18

Total  4.275.449,64 4.985.846,44

Passivo Nota 2014 2013
Circulante
  Obrigações Tributárias e Fiscais  856,46 784,28
  Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias  310,00 310,00
  Empréstimos Bancários  124.991,40 124.991,40
  126.157,86 126.085,68
Não Circulante
  Empréstimos bancários  104.159,50 229.150,90
  Mútuo Controladas  0,00 0,00
  104.159,50 229.150,90
Patrimonio Líquido
  Capital Social  937.705,00 937.705,00
  Prejuízo Acumulado  -481.536,85 -451.636,25
  AFAC  4.568.274,57 4.148.447,30
  Prejuízo do período  -979.310,44 -3.906,19
  4.045.132,28 4.630.609,86
Total  4.275.449,64 4.985.846,44

 2014 2013
Receita Operacional Liquida 21.471,04 33.491,25
Despesas Administrativas -180.697,97 -194.050,33
Outras Receitas e Outras 
  Despesas Operacionais 1.338,95 -44.999,92
Resultado de Equivalência Patrimonial -819.728,05 223.025,06
Lucro antes do Resultado Financeiro -977.616,03 17.466,06
Receitas Financeiras-Despesas Financeiras -144,09 -18.493,60
Resultado antes Provisão IRPJ e CSLL -977.760,12 -1.027,54
Provisão imposto de renda e CSLL -1.550,32 -2.878,65
Resultado Líquido do Período -979.310,44 -3.906,19
Prejuízo diluido por ação 
  ordinária do capital social (1,04437) (0,00417)

Capital Social Reservas de Lucros Prejuízos Acumulados Total Patrimonio Liquido
Em 31 de dezembro de 2012 937.705,00 2.481.265,20 (451.636,25) 2.967.333,95
 AFAC - Adiantamento para futuro Aumento de Capital - 1.667.182,10 - 1.667.182,10
 Prejuízo do exercício - - (3.906,19) (3.906,19)
Em 31 de dezembro de 2013 937.705,00 4.148.447,30 (455.542,44) 4.630.609,86
 AFAC - Adiantamento para futuro Aumento de Capital  419.827,27 (25.994,41) 393.832,86
 Prejuízo do exercício   (979.310,44) (979.310,44)
Em 31 de dezembro de 2014 937.705,00 4.568.274,57 -1.460.847,29 4.045.132,28

I - Fluxo das Operações 2014 2013
  Resultado do exercício -979.310,44 -3.906,19
  (-) Depreciação de Amortização 234.751,16 -57.933,36
  (+) Contas a receber -3.265,11 137,64
  (-) Despesas Antecipadas -97.073,32 -97.073,32
  (+) Aumento Obrigações Fiscais 
    e Tributárias a Recolher 856,46 325,29
  (-) Diminuição Obrigações
  Trabalhistas a Previsão a Pagar 310,00
  (=) Caixa Gerados pelas Operações -843.731,25 -158.449,94
II - Fluxo dos Investimentos
  (-) Aumento de Imobilizado -655.405,00 -1.820.500,00
  (-) Aumento/Diminuição 
  Investimentos em controladas -3.301.034,61 -140.525,15
  (+) Baixa de imobilizado 0,00 188.000,00
  (=) Caixa Gerado pelos Investimentos -3.956.439,61 -1.773.025,15
III - Fluxo dos Financiamentos
  (+) Aumento Empréstimos bancários 229.150,90 354.142,30
  (-) Redução de Contas a 
  pagar de partes relacionadas - (82.499,91)
  (=) Caixa Gerado pelos Financiamentos 229.150,90 271.642,39
IV - Patrimônio Liquido
(+) Aporte de Capital AFAC 4.568.274,57 1.667.182,10
(=) Caixa Gerado pelo Aporte de Capital 4.568.274,57 1.667.182,10
Variação do Total das 
  disponibilidades (I+II+III+IV) -2.745,39 7.349,40
Aumento liquido de caixa e 
  equivalente de caixa -2.745,39 7.349,40
Saldo inicial das disponibilidades 26.191,58 18.842,18
Saldo Final das disponibilidades 23.446,19 26.191,58reconhecidas pelo regime de competência do exercício. 

4 - Caixa e Equivalente de Caixa 2014 2013
  Bancos com Movimento 17.349,13 26.191,58
  Aplicações Financeiras 6.097,06 0,00
 23.446,19 26.191,58
5. Contas a Receber 2014 2013
  Aluguéis à receber 3.265,11 2.762,36
 3.265,11 2.762,36
6. Imobilizado Taxa
  Depreciação  Depreciação Imobilizado Liquido
 % Custo Acumulada 2014 2013
  Veículos  655.405,00 234.751,16 420.653,84 551.734,84
  655.405,00 234.751,16 420.653,84 551.734,84
7. Investimentos em Imóveis 2014 2013
  Imóveis 2.879.500,00 2.879.500,00
 2.879.500,00 2.879.500,00

Balanços Patrimoniais Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 - Valores em Reais

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
Exercícios Findos em 2015 e 2014

A Administração Maximiliano José Lopes Abdo Reolando Gobbi  Thais Helena Scardine Miranda - Contadora - CPF 294.769.028-17 - CRC-SP N° 1SP207870/O-0

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras referente aos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014

RUNDBA BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ n° 07.446.508/0001-67
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstração do Resultado para os Exercícios
 Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014

Em observância às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., os Balanços Patrimoniais e demais Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2015. Colocamo-nos a inteira disposição para esclarecimentos que eventualmente se 
fi zerem necessários. São Paulo, 31 de março de 2016

1. Contexto Operacional: RUNDBA Brasil Participações S/A., é uma 
sociedade: anônima fechada, com sede em São Paulo - SP. A Companhia 
foi constituída em 17 de novembro de 2004, tendo como objetivo princi-
pal a participação em outras sociedades, como acionista ou quotista, no 
Brasil ou no Exterior. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: 
As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas e estão apresentadas em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, consubstan-
ciadas nos Pronunciamentos, orientações e Interpretações emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e disposições complementa-
res emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 3. Principais 
Praticas Contábeis: 3.1. Apuração do resultado: As receitas e despesas 
são apuradas em conformidade com o regime contábil de competência do 
exercício. 3.2. Caixa e equivalente de caixa: Incluem os saldos em caixa, 
conta movimento e aplicações fi nanceiras, resgatáveis no prazo de 90 dias 
da data do balanço, registrado ao custo acrescido dos rendimentos auferi-
dos até a data do balanço. 3.3. Contas a Receber: As contas a receber são 

Ativo Nota 2015 2014
Circulante
 Caixa e Equivalentes de Caixa 4 18.177,06 23.446,19
 Contas à Receber 5 3.570,32 3.265,11
 Despesas Antecipadas  97.073,32 97.073,32

 - -
 118.820,70 123.784,62

Não Circulante
 C/C/ Acionistas  82.499,91 82.499,91
 Investimentos em Imóveis 7 2.879.500,00 2.879.500,00
 Investimentos em Controladas  1.014.287,86 769.011,27
 Imobilizado 6 385.503,09 420.653,84

 4.361.790,86 4.151.665,02

Total  4.480.611,56 4.275.449,64

Passivo Nota 2015 2014
Circulante
  Obrigações Tributárias e Fiscais  7.403,68 856,46
  Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias  1.240,00 310,00
  Empréstimos Bancários  104.159,50 124.991,40
  112.803,18 126.157,86
Não Circulante
  Empréstimos bancários  0,00 104.159,50
  Mútuo Controladas  0,00 0,00
  0,00 104.159,50
Patrimônio Líquido
  Capital Social  937.705,00 937.705,00
  Prejuízo Acumulado  -1.460.847,29 -481.536,85
  AFAC  5.321.010,91 4.568.274,57
  Prejuízo do período  -430.060,24 -979.310,44
  4.367.808,38 4.045.132,28
Total  4.480.611,56 4.275.449,64

 2015 2014
Receita Operacional Liquida 37.783,29 21.471,04
Despesas Administrativas -169.569,48 -180.697,97
Outras Receitas e Outras 
  Despesas Operacionais 26,09 1.338,95
Resultado de Equivalência Patrimonial -288.245,01 -819.728,05
Lucro Antes do Resultado Financeiro -420.005,11 -977.616,03
Receitas Financeiras - Despesas Financeiras -580,54 -144,09
Resultado Antes Provisão IRPJ e CSLL -420.585,65 -977.760,12
Provisão imposto de renda e CSLL -9.474,59 -1.550,32
Resultado Líquido do Período -430.060,24 -979.310,44
Prejuízo diluído por ação 
  ordinária do capital social (0,45863) (1,04437)

Capital Social Reservas de Lucros Prejuízos Acumulados Total Patrimonio Liquido
Em 31 de dezembro de 2013 937.705,00 4.148.447,30 (481.536,85) 4.604.615,45
 AFAC - Adiantamento para futuro Aumento de Capital - 419.827,27 - 419.827,27
 Prejuízo do exercício - - (979.310,44) (979.310,44)
Em 31 de dezembro de 2014 937.705,00 4.568.274,57 (1.460.847,29) 4.045.132,28
 AFAC - Adiantamento para futuro Aumento de Capital  752.736,34 - 752.736,34
 Prejuízo do exercício   (430.060,24) (430.060,24)
Em 31 de dezembro de 2015 937.705,00 5.321.010,91 -1.890.907,53 4.367.808,38

I - Fluxo das Operações 2015 2014
  Resultado do exercício -430.060,24 -979.310,44
  (-) Depreciação de Amortização 36.545,75 234.751,16
  (+) Contas a receber -305,21 -3.265,11
  (-) Despesas Antecipadas 0,00 -97.073,32
  (+) Aumento Obrigações Fiscais e 
    Tributárias a Recolher 6.368,02 856,46
  (-) Diminuição Obrigações 
    Trabalhistas a Previsão a Pagar 1.109,20 310,00
  (=) Caixa Gerados pelas Operações -386.342,48 -843.731,25
II - Fluxo dos Investimentos
  (-) Aumento de Imobilizado -1.395,00 -655.405,00
  (-) Aumento/Diminuição 
    Investimentos em controladas -245.276,59 -3.301.034,61
  (+) Baixa de imobilizado 0,00 0,00
  (=) Caixa Gerado pelos Investimentos -246.671,59 -3.956.439,61
III - Fluxo dos Financiamentos
  (+) Aumento Empréstimos bancários -124.991,40 229.150,90
  (-) Redução de Contas a 
    pagar de partes relacionadas - -
  (=) Caixa Gerado pelos Financiamentos -124.991,40 229.150,90
IV - Patrimônio Liquido
(+) Aporte de Capital AFAC 752.736,34 4.568.274,57
(=) Caixa Gerado pelo Aporte de Capital 752.736,34 4.568.274,57
Variação do Total das 
  disponibilidades (I+II+III+IV) -5.269,13 -2.745,39
Aumento liquido de caixa e
  equivalente de caixa -5.269,13 -2.745,39
Saldo inicial das disponibilidades 23.446,19 26.191,58
Saldo Final das disponibilidades 18.177,06 23.446,19reconhecidas pelo regime de competência do exercício. 

4 - Caixa e Equivalente de Caixa 2015 2014
  Bancos com Movimento 17.349,13 17.349,13
  Aplicações Financeiras 827,93 6.097,06
 18.177,06 23.446,19
5. Contas a Receber 2015 2014
  Aluguéis à receber 3.570,32 3.265,11
 3.570,32 3.265,11
6. Imobilizado Taxa
  Depreciação  Depreciação Imobilizado Liquido
 % Custo Acumulada 2015 2014
  Veículos  656.800,00 271.296,91 385.503,09 420.653,84
  656.800,00 271.296,91 385.503,09 420.653,84
7. Investimentos em Imóveis 2015 2014
  Imóveis 2.879.500,00 2.879.500,00
 2.879.500,00 2.879.500,00
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Especial

Diego Freire/Agência FAPESP

O projeto contemplou o treinamento das equipes 
de saúde e o desenvolvimento de um sistema de 
interação com idosos para ser usado em tablets. 

Foram atendidos em domicílio 33 idosos com depressão 
cadastrados em uma unidade básica de saúde (UBS) da 
capital paulista.

A pesquisa foi conduzi-
da por pesquisadores do 
Hospital das Clínicas e da 
London School of Hygiene 
& Tropical Medicine e teve 
apoio da Fapesp e do Me-
dical Research Council do 
Reino Unido. A abordagem, 
denominada ProActive, foi 
desenvolvida durante o 
Projeto Temático “Cluster 
randomised controlled trial 
for late life depression in 
socioeconomically deprived 
areas of São Paulo, Brazil”, coordenado por Marcia Scazufca, 
do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas.

“A depressão em idosos é um problema grave. A escassez 
de tratamento está relacionada à falta de profi ssionais es-
pecialistas em saúde mental, aos altos custos dos serviços 
especializados e à difi culdade em se identifi car a doença 
cedo, já na atenção primária”, disse Scazufca, ao contar que 
o ProActive foi concebido para ser utilizado na Estratégia 
Saúde da Família do SUS, em que o trabalho é realizado por 
equipes – em geral formadas por um médico de família, um 
enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem e seis agentes 
comunitários de saúde, responsáveis pela assistência a 
famílias residentes em determinado território da área de 
abrangência do serviço.

O programa se baseia em quatro princípios: cuidado co-
laborativo, tratamento em etapas, uso de tecnologia e task 
shifting, abordagem recomendada pela OMS que consiste 
em treinar não especialistas para executar um novo papel. 
Os agentes comunitários de saúde foram treinados para 
liderar a abordagem, realizando os atendimentos aos idosos 
em suas residências. “Não há outros estudos desse tipo, 
com idosos, na América Latina. Trata-se de uma abordagem 
pioneira e de um modelo que pode ser adaptado por outros 
países que carecem de abordagens mais adequadas para 
o cuidado com sua população idosa”, disse Ricardo Araya, 
responsável pela pesquisa na London School of Hygiene & 
Tropical Medicine.

Programa de cuidado com saúde 
mental auxilia idosos com depressão
Um grupo de pesquisadores desenvolveu um programa experimental de 
assistência a idosos com depressão. Após cinco meses de intervenção em 
domicílio, 87% dos pacientes atendidos apresentaram melhora signifi cativa 
nos sintomas, chegando a reverter o quadro depressivo

O uso da tecnologia é uma das inovações do ProActive. 
Um aplicativo oferece a profi ssionais de saúde uma plata-
forma digital de suporte, com recursos que auxiliam nas 
tomadas de decisão, no acompanhamento de cada atendi-
mento realizado, nas supervisões clínicas e nos contatos 
de emergência com o supervisor, entre outras funções. Os 

atendimentos obedecem a 
uma sequência, começando 
pela coleta de informações – 
sobre sintomas de depressão 
e outros problemas de saúde 
– a partir de questionários no 
aplicativo, cujos dados serão 
usados nas etapas seguintes. 
Também são exibidos vídeos 
educativos, que apresentam 
estratégias para lidar com os 
problemas da depressão e 
motivam o paciente a se en-
gajar no seu autocuidado.

“Trata-se de técnicas sim-
ples de psicoeducação e de 

ativação de comportamentos, mas que a literatura mostra 
que são efetivas para o tratamento da depressão em aten-
dimentos breves”, disse Scazufca. Uma dessas técnicas 
consiste em apresentar, por meio de um vídeo narrado 
por uma atriz, a “roda da piora e da melhora”, que ajuda 
a entender como diferentes comportamentos diante dos 
sintomas da depressão podem auxiliar o idoso a se sentir 
melhor ou acabam por piorar sua condição.

Uma animação traz dois personagens com depressão 
que adotam comportamentos opostos em momentos de 
maior desânimo: enquanto um decide por telefonar para 
um amigo ou dar uma volta no bairro e se sente melhor 
com isso, o outro não faz nada e fi ca mais desanimado. A 
narradora sugere que, “para que a roda gire na direção da 
melhora”, o idoso pense, junto com o agente de saúde, em 
iniciativas que possam ajudar a se sentir melhor.

O aplicativo também é utilizado para planejar as atividades 
do paciente entre os encontros. A resposta do idoso na fase 
inicial determina a frequência do atendimento recebido, que 
pode ser de oito a 11 encontros ao longo dos cinco meses 
de intervenção. Os dados resultantes dos atendimentos 
passam por uma curadoria e são disponibilizados em uma 
plataforma on-line privada que pode ser acessada por meio 
de uma interface web.

“Todo o conteúdo do aplicativo foi desenvolvido consi-
derando que os agentes não são especialistas em saúde 

mental. Eles levam em suas 
mãos uma ferramenta muito 
importante para auxiliar nos 
atendimentos e padronizar 
as ações”, disse Scazufca. 
Para a pesquisadora, a abor-
dagem possibilita otimizar 
os custos para os sistemas 
de saúde, viabilizando que 
uma quantidade maior de 
pessoas seja atendida e pre-
venindo outros problemas 
de saúde.

“A depressão tem impactos 
negativos importantes na 
qualidade de vida, nos rela-
cionamentos, na capacidade 
funcional e no uso de serviços 
de saúde. Além disso, está 
associada a doenças crônicas 
comuns no envelhecimento, 
como diabetes e hipertensão. 
O que se observa no Brasil 

e em outros países é que os sistemas de saúde ainda não 
estão preparados para atender às necessidades de saúde 
de idosos com depressão”, disse.

Com o sucesso do programa-piloto, os pesquisadores se 
preparam para a realização de um ensaio clínico para ava-
liar o custo e a efetividade do ProActive em larga escala e 
a viabilidade de sua incorporação pelo SUS.

Pesquisadores desenvolvem abordagem para treinar 
equipes de agentes não especialistas

no atendimento a idosos.
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News@TI
Termomecanica desenvolve projeto para 
apoiar força de vendas e aprimorar o 
conhecimento do cliente

@Visando otimizar e trazer mobilidade para o dia a dia de sua 
força de vendas, a Termomecanica, uma das maiores indústrias 

privadas brasileiras e líder no setor de transformação do Cobre e suas 
ligas, desenvolveu um projeto para aprimorar a gestão do relaciona-
mento com seus clientes e prospects.  Para atender às especifi cidades 
do negócio da companhia, a plataforma de Customer Relationship 
Management (CRM) da Salesforce foi customizada pela equipe de 
TI e integrada a uma solução Big Data Analytics. Como resultado, 
estabeleceu-se uma ferramenta avançada para gerenciamento da 
experiência do cliente que propicia, em uma plataforma única, uma 
visão ampla e detalhada das interações.

Previsões tecnológicas 
para os últimos 10 anos

Em 2006, a Axis 

publicou um artigo com 

sua visão sobre quais 

seriam as principais 

tendências para o setor 

de videomonitoramento 

até 2016, chegando a 

prever a popularização 

das câmeras inteligentes. 

Em meio às promessas 

constantemente renovadas 

no mundo da tecnologia, é 

hora de olhar para trás e 

conferir os erros e acertos
  

No ano de 2006, a câmera 
IP completava dez anos 
de existência. O mundo 

não sabia o que era um iPhone, e 
o Brasil não tinha visto nenhuma 
transmissão ofi cial de TV digital. 
Com um milhão de câmeras de 
videomonitoramento digital da 
Axis instaladas ao redor do mundo, 
a empresa partia para o lançamento 
de produtos específi cos, como a 
primeira câmera IP para ônibus e 
trens. Naquela época, a consultoria 
IMS Research (hoje chamada IHS) 
previa para os cinco anos seguintes 
um crescimento anual consistente 
de dois dígitos no mercado de vi-
deomonitoramento, impulsionado 
por uma base crescente de novos 
clientes e pela digitalização de sis-
temas analógicos existentes. Nesse 
período crucial, a Axis também fez 
previsões. 

Passados 20 anos da criação da 
câmera IP, vale a pena olhar para 
trás e verifi car se o que foi dito na 
época se concretizou ou não. Havia 
ainda um considerável desconhe-
cimento no mercado sobre o que 
é uma câmera IP, que alguns insis-
tiam em chamar de CFTV, apesar 
da natureza aberta da tecnologia 
(e não fechada num circuito). Já 
naquela época, a Axis afi rmava 
que “as câmeras de rede avançadas 
podem ter detecção de movimento 
e gestão de eventos de forma inte-
grada, para que a câmera decida 
quando enviar o vídeo, a que taxa 
de quadros e resolução, e quando 
alertar um operador específi co para 
supervisão e/ou resposta”. 

Surpreendentemente, chega-
mos a afi rmar categoricamente algo 
que veio a se tornar realidade: “Mais 
algoritmos inteligentes – leitura 
de placas, contagem de pessoas, 
reconhecimento de rosto etc – 
estão sendo integrados a câmeras 
de rede”.

As previsões se baseavam em 
três pontos principais: imagem me-
gapixel, o conceito de “vídeo para 
todos” e vídeo inteligente. Cada 
um desses pontos evoluiu de forma 
diferente ao longo do tempo. 

1. Imagem megapixel

A ideia de imagem megapixel, 
por exemplo, se provou válida 
por um certo tempo. Sabia-se que 
os sensores de alta resolução das 
câmeras IP iriam abrir novas pos-
sibilidades num futuro. Os novos 
sensores suportariam formatos 
16:9 e similares, mas também 
seriam usados para fazer pan, tilt 
e zoom digital, e criar vídeos multi-
telas. São características hoje 
consideradas comuns, mas que 
já representaram uma evolução 
importante em contraste com câ-
meras analógicas que alcançavam 
aproximadamente 0.4 megapixel 
em resolução NTSC/PAL.

Mas o mercado já trabalha hoje 
com câmeras multi-megapixel. 
Ainda no formato 16:9, o que temos 
hoje no setor de videovigilância 
é a tecnologia 4K Ultra HD, com 
sua promessa de proporcionar 
qualidade de imagem e detalhes 
excepcionais, oferecendo resolu-
ção até quatro vezes maior que 
a Full HD. 

2. Vídeos para todos

A segunda previsão referia-se 
à disponibilidade do vídeo IP via 
Internet, e seu acesso generalizado 
através de diferentes dispositivos. 
Para ilustrar o conceito, o artigo 
dava exemplos práticos de como 
essa conectividade poderia ser 
útil: “Você está a caminho de uma 
reunião e quer saber como está 
o tráfego nas rotas alternativas? 
Acessar câmeras de monitora-
mento de tráfego do seu desktop 
antes de sair poderia permitir que 
você conhecesse as condições de 
trânsito por si só. Prestes a ir de um 
restaurante para uma balada? Seu 
celular poderia mostrar o tamanho 
da fi la do lado de fora”. 

Hoje, várias concessionárias de 
rodovias disponibilizam as imagens 
de suas câmeras IP para que os 
usuários visualizem possíveis en-
garrafamentos antes de sair de casa. 
Pode-se acompanhar em tempo real 
pela TV ou celular o comportamento 
de um animal num zoológico do 
outro lado do mundo. Foram desen-
volvidas câmeras específi cas para 
transmissão online ao vivo. 

Em 2006, o artigo também in-
dicava já ser possível receber um 
SMS avisando que o alarme da sua 
casa foi disparado, para que você 
imediatamente visse o que estava 
acontecendo através das câmeras. 
A previsão era de isso se tornasse 
mais barato e inteligente – algo que 
realmente aconteceu. Embora sem 
usar o termo “Internet das coisas”, 
o artigo chamava a atenção para 
a crescente disponibilidade de 
dispositivos que podem ser ligados 
à Internet, como celulares e PDAs 
(dispositivos que precederam 
os smartphones), formando um 
caldeirão criativo. 

3. Vídeo Inteligente 

Dez anos atrás, a Axis chamava 
a atenção para a capacidade de 
análise de dados através das câ-
meras. “Isso envolve analisar uma 
cena de acordo com um conjunto 
de regras para ajudar a identifi car 
e seguir ações, objetos ou eventos. 
Essas regras podem fazer a câmera 
alertar sobre pessoas caindo, de-
tectar uma mala suspeita, medir o 
tráfego, monitorar um perímetro 
contra invasores ou mesmo iden-
tifi car comportamentos suspeitos”. 
Nada mais atual.  

Uma preocupação na época era 
a capacidade de processamento de 
todos esses analíticos em sistemas 
de grande porte. Nesse sentido, o 
processamento de todo o analítico 
ou parte dele dentro da própria 
câmera veio a desafogar a rede e 
reduzir a necessidade de processa-
mento, barateando os projetos. 

Um outro ponto destacado nas 
previsões de 2006, e que repercutiu 
numa tecnologia revolucionária 
lançada no ano passado, foi a re-
lação entre câmeras inteligentes e 
requerimentos de banda. “O con-
ceito de câmera de rede inteligente 
também reduz requerimentos de 
largura de banda, já que os dados 
em vídeo só são transmitidos quan-
do necessário”, acrescentando que, 
“na maioria das cenas, o que gera 
mais interesse é o movimento e 
outras mudanças”. Pois bem. 

Em 2015, foi criada a tecnologia 
de compressão de vídeos Zipstre-
am, que diminui a largura de banda 
e os requisitos de armazenamento 
em 50% ou mais em média. A 
câmera analisa e otimiza streams 
de vídeo em tempo real. Assim, as 
cenas com detalhes interessantes 
são registradas com total qualidade 
de imagem e resolução, enquanto 
outras áreas são fi ltradas. Detalhes 
forenses importantes, como rostos, 
tatuagens ou placas de veículos, 
são isolados e preservados, en-
quanto que áreas irrelevantes 
como paredes brancas, gramados 
e vegetações são sacrifi cados para 
obter melhores economias de ar-
mazenamento.

Uma das previsões da época, 
embora tenha em parte se con-
cretizado, permanece em sua 
extensão completa como promessa 
da indústria: “Na maioria dos casos, 
as aplicações analíticas instruirão 
a câmera para enviar textos meta-
dados, como contadores e placas de 
veículos”. É certo que as câmeras já 
podem ser usadas para, em vez de 
exibir imagens, apenas registrarem 
dados úteis, mas ainda é preciso 
avançar com esse conceito do 
ponto de vista tecnológico e em 
popularização no mercado. 

E o que faltou prever? 

A questão do armazenamento 
de imagens já era um desafi o em 
2006. Na época, para guardar as 
gravações, era imprescindível um 
storage. No entanto, 5 anos atrás, 
em 2011, foi criado o conceito de 
armazenamento de ponta, que per-
mite salvar as imagens num cartão 
de memória SD card dentro da 
própria câmera (hoje alcançando 
uma capacidade de 128 GB por 
cartão). Isso pode ser usado como 
redundância durante falhas no 
sistema ou manutenção, ou como 
fonte única de gravação, dispen-
sando o storage. Outra vantagem é 
transmitir as imagens em resolução 
menor, mantendo a qualidade alta 
dentro do cartão. 

Nos últimos dez anos, além do 
aumento na resolução das câmeras, 
tal qual previsto, houve também 
uma melhora importante na quali-
dade da imagem por meio de outros 
recursos. Um deles é a tecnologia 
Lightfi nder, que permite visualizar 
imagens em cores na escuridão 
quase completa. 

Esse exercício retrospectivo 
mostra, por um lado, o quanto o 
investimento em Pesquisa e De-
senvolvimento de forma alinhada 
às macro-tendências pode causar 
um impacto concreto na vida das 
pessoas a longo prazo. No mundo da 
tecnologia de videomonitoramento, 
muita coisa evoluiu nos últimos 10 
anos - boa parte delas de forma con-
sistente com a visão de um mundo 
mais inteligente e seguro. 

(*) É diretora da Axis 
Communications.

Alessandra Faria (*)

Cursos online são excelentes oportunidades para aprender, ensinar 
e trocar experiências sobre um determinado assunto com pessoas de 
todo o mundo. Por isso a Shure, marca líder mundial no setor de micro-
fones e áudio a mais de 90 anos, promove gratuitamente cursos online 
onde os participantes podem ver, ouvir e interagir com o palestrante, 
sendo possível visualizar também os slides de uma apresentação e a 
demonstração de um programa. 

Desde o início, a fi losofi a da Shure é atender às necessidades do público 
fi nal por meio da qualidade, variedade de produtos e suporte. O intuito 
dos cursos online é facilitar o contato com distribuidores, revendedores, 
consumidores fi nais e interessados do setor de música e áudio.

Os cursos online Shure do Brasil são ministrados todas as sextas-
feiras às 10h (horário de Brasília), por Adinaldo Neves e Jon Lopes,e 
abordarão temas como produtos para Podcast, microfonação de bandas, 
sistema sem fi o, entre outros assuntos do setor.  

Verifi que o cronograma para o próximo trimestre: 

Data Tema

6 / Janeiro Podcasts com áudio profi ssional
13 / Janeiro Como microfonar sua banda
20 / Janeiro Sistemas sem fi o: Testes e erros comuns
27 / Janeiro Áudio Dante
   
3 / Fevereiro Mixando com sistemas de monitores pessoais
10 / Fevereiro Microfones para Estúdios de Gravação
17 / Fevereiro Montagem e uso de Antenas
24 / Fevereiro Microflex Advance: Como configurar a sala 
 de reunião

Para participar dos cursos, é só cadastrar seu e-mail no site da Shu-
re: www.shurebrasil.com no campo Curso Online. O interessado pode 
escolher entre as áreas de Música, Pro Áudio ou Som Instalado, já que 
os cursos online são divididos nessas 3 categorias. Para receber os 
convites para todos os cursos, é só marcar os 3 campos.

Cursos online e 
gratuitos na área

de áudio e tecnologia

Marilyn Chaplin (*)

Na empresa em que trabalho, estou abordando isso de três maneiras 
diferentes: introduzindo novas tecnologias e reestruturando o RH, 
atraindo talentos por meio de storytelling, e retendo e engajando 

pessoas com uma cultura de aprendizagem.

Novas tecnologias e reestruturação do RH 

A primeira maneira para melhorar a experiência do funcionário é 
dar às pessoas o tipo de tecnologia que elas querem. Recentemente, 
introduzimos um novo sistema de RH. Ele foi escolhido, porque é ba-
seado na nuvem, é seguro, tem uma interface móvel intuitiva e fácil de 
usar, e possui uma base de usuários grande e estabelecida. Não estou 
dizendo que o sistema seria certo para todo mundo, mas cumpre nossos 
requisitos. 

Com o novo sistema, somos capazes de acessar dados em tempo real 
em nossas regiões e responder rapidamente a oportunidades de mercado, 
benefi ciando nossos negócios. Com os dados em tempo real, também 
conseguimos tomar decisões mais informadas e mais inteligentes para 
os nossos clientes. E, por fi m, o sistema economiza tempo de nossos 
funcionários e disponibiliza as informações que eles precisam. Eles 
podem, por exemplo, buscar por colegas e equipes no mundo todo em 
seus dispositivos móveis. Isso torna a experiência do funcionário mais 
satisfatória e é o tipo de experiência digital sob demanda que a geração 
Y espera. 

A experiência do funcionário como um diferencial estratégico

Como as pessoas se sentem em relação a seus trabalhos afeta direta-
mente como elas tratam os clientes, e como os clientes experimentam 
a marca. A experiência do funcionário é, portanto, uma alavanca estra-
tégica para o negócio.

Para melhorar a experiência do funcionário, foi preciso reestruturar 
o RH. Criamos comunidades de excelência para entregar programas 
importantes de RH e serviços compartilhados para entregar economias 
de escala. Nosso objetivo é entregar ‘RH como um Serviço’. Usamos a 
tecnologia da nuvem para conduzir através da padronização e entregar 
serviços de RH de maneira mais efi ciente. 

Nosso desafi o de talento e habilidades

Há uma escassez de habilidades na indústria de TI e não é fácil para 
marcas menos conhecidas, como a nossa, competir com os gigantes. 
Simplesmente não somos famosos ou tão conhecidos em tipos específi cos 
de tecnologia que vemos como áreas de crescimento.

Os candidatos não sabem o que fazemos - que somos ativos nessas 
áreas empolgantes e que podemos oferecer uma carreira interessante e 
desafi adora. Em particular, muito do talento que procuramos não está 
pensando em mudar no momento.

Atrair talento por meio de histórias de clientes

Uma boa estratégia é impulsionar o poder de marca dos nossos clientes 
e as coisas que fazemos por eles como um gancho para apelar ao tipo 
de talento que queremos. Para isso, buscamos usar histórias de grandes 
clientes para construir nossa imagem de empregador e aumentar nossa 
credibilidade nos campos que queremos contratar.

As histórias de marketing de cliente tornam-se histórias de marketing 
de talento, mostrando as pessoas por trás das soluções, e perguntando 
‘você não gostaria de fazer parte do time que fez isso?’. Outra ideia é 
contar histórias de alguns dos nossos grandes funcionários, pessoas reais 
que fi zeram coisas maravilhosas pelos clientes. Isso ajuda a responder 
a pergunta dos candidatos: ‘como é trabalhar aqui?’.

Design Thinking para estratégias de recrutamento

Ao entender as necessidades e comportamentos das habilidades críticas 
que a empresa precisa atrair, pode-se criar campanhas de recrutamento 
direcionadas e efetivas. Alguns passos são:

Trabalhar quais habilidades são necessárias e onde elas são ne-• 
cessárias.

Como planejar uma experiência 
de funcionário vencedora

O cenário de talentos está mudando dramática e rapidamente, e o RH terá que adotar a mentalidade do 
marketing e redesenhar a experiência do funcionário para prosperar

Descobrir onde as pessoas com essas habilidades trabalham no • 
momento e quais tipos de espaços online elas visitam.
Colocar anúncios em cafeterias e cartazes perto de onde elas • 
trabalham.
E anunciar no LinkedIn, Pinterest e outros sites populares que • 
eles provavelmente visitarão.

A marca do empregador tornou-se digital e foi além do uso do LinkedIn 
ou de portais de empresa para recrutar. Análises de funcionários, vídeos 
no YouTube, e o que a rede social de um candidato pensa sobre o em-
pregador - tudo isso está muito além do controle da empresa. Por isso, 
é muito importante que a organização seja capaz de se destacar para o 
talento que quer atrair, ao desenhar sua estratégia de contratação.

Reter e engajar talentos com uma cultura de aprendizado
Nos negócios de tecnologia, o processo de vendas mudou. O cliente 

está mais em controle, fazendo 57% do processo ele mesmo online, sem 
a ajuda de um vendedor. Os produtos não são mais um diferencial; de 
fato, a proliferação das escolhas de produto tornaram o processo de 
compra mais complexo.

Os clientes querem um vendedor que possa ter uma conversa infor-
mada sobre resultados de negócios, que possa passar um conhecimento 
para eles e ajudá-los a navegar em um mercado complexo. Para isso, 
redesenhamos a experiência de aprendizagem, mantendo o funcionário 
no centro, para equipá-lo com os conhecimentos e as habilidades que 
os compradores de hoje esperam.

Academia de Vendas centrada no aluno

Nossa nova Academia de Vendas fornece aprendizado sob demanda 
para que as pessoas possam encaixá-lo em seu dia de trabalho. O con-
teúdo é simples e engajador, entregue em um estilo curto e otimizado 
para o consumo em um dispositivo móvel. As pessoas de venda podem 
olhar o conteúdo em seu caminho para uma reunião com o cliente, por 
exemplo.

Os cursos são divididos pela função do aluno, facilitando para que 
eles encontrem o nível de detalhes que precisam. Tudo é estruturado 
ao redor da conversa de negócios que nossos clientes desejam e o 
conteúdo é entregue em pedaços pequenos para minimizar o tempo 
de inatividade, usando quadros animados e vídeos para torná-los cati-
vantes. Relatório e análises de dados podem mostrar a porcentagem do 
treinamento completado.

Há muito mais do que eu destaquei aqui, mas essas são as áreas de 
foco na nossa empresa atualmente. São estratégias para transformar o 
RH em um parceiro de negócios estratégico dentro da empresa, ajudar 
a dar às pessoas a experiência que elas querem no trabalho, e ajudar os 
clientes a seguir em frente com suas ambições de negócios.

(*) É Executiva para Pessoas e Cultura da Dimension Data, multinacional focada 
em serviços e soluções de tecnologia da informação.

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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SEXTA-FEIRA, 06 DE JANEIRO DE 2017

CONCEITO DE GRUPO ECONÔMICO
Pode haver transferência de funcionários entre empresas, quando os sócios 
não são os mesmos? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO PEDIU DEMISSÃO E NO MOMENTO DO EXAME DEMIS-
SIONAL ESTÁ INAPTO PARA SER DEMITIDO, COMO PROCEDER?

Informamos que o exame médico demissional inapto é causa impedi-
tiva para homologar. Desta forma, mesmo que se trate de um pedido de 
demissão o exame médico demissional inapto não poderá a empresa 
dar prosseguimento na rescisão. Base Legal - IN MTE nº15/10, art.12.

GESTANTE ABANDONA O EMPREGO
Funcionária gestante está faltando há 38 dias e não apresentou 
atestado justificando as faltas, pode ser aplicada a demissão por justa 
causa ou abandono de emprego? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FALTA SEM JUSTIFICATIVA
Quando o funcionário falta sem justificativa em uma quinta-feira, 
somente na parte da tarde, como a empresa deve proceder para 
fazer o desconto dessa falta? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

INDENIZAR O PERÍODO RESTANTE DA ESTABILIDADE
Funcionário sofreu acidente de trabalho, tem a estabilidade de 12 
meses, faltando 3 meses para completar os 12 meses de estabilidade 
a empresa pode demitir sem justa causa e indenizar os meses restantes 
da estabilidade? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

SALÁRIO MATERNIDADE DA EMPREGADA DOMÉSTICA
Como a empregada doméstica deve proceder para receber o auxílio 
maternidade, recebe direto do INSS ou o empregador quem paga? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOAS FESTAS E FELIZ ANO DE 2017
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

TEL: 3106-4171

PPPPPPPPPPaaaaarrraaa vveiculação de se
L ilõ t j

ww
netjen@netjen.com.br



Banda Blitz

O grupo Blitz faz o lança-
mento do CD “Blitz Aventuras 
ll”, disco repleto de músicas 
inéditas, que conta com par-
ticipações especiais de MC 
Cert, do grupo Cone Crew, 
Zeca Pagodinho, Frejat, Seu 
Jorge, Sandra de Sá e Para-
lamas do Sucesso. Tocando 
juntos há aproximadamente 
10 anos, a banda é composta 

por: Evandro Mesquita (vo-
cal, guitarra), Billy Forghieri 
(teclados), Juba (bateria), 
Rogério Meanda (guitarra), 
Cláudia Niemeyer (baixo), 
Andréa Coutinho (backing 
vocal) e Nicole Cyrne (backing 
vocal).

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 
318, Barra Funda, tel. 3611-3042. Sexta (13) e 
sábado (14) às 21h30. Ingresso: R$ 100.

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

DO BEBÊ  – fone (11) 5585-4000. Pedidos na 
Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 39

Bairro
carioca de
Noel Rosa

Produção
do canal
Porta dos
Fundos

Signo zo-
diacal cujo
símbolo é
a balança

Antônio
Olinto,
escritor
mineiro

Cama por-
tátil para

transporte
de feridos

Cidade de
estância
hidromi-

neral (RS)

Exército
Brasileiro

(sigla)

Formato
da cruz 

franciscana

Alvo de
detetores
usados por
policiais

Marisa
Monte,
cantora

brasileira

Ambiente
Virtual de 
Aprendiza-
gem (sigla)

Índice de
correção

monetária
(sigla)

Peça au-
sente na
montaria
indígena

"O bom
filho à (?)

torna"
(dito)

João (?)
Ribeiro,
escritor 
baiano

Fontana di
(?), fonte
turística 
de Roma

Dar
palpites 
no jogo

(gír.) 

"(?)-me",
filme com
Antonio

Banderas 
"(?)

Segredo",
sucesso do

pagode

Transporta
a urina do
rim até a
bexiga

Poeira, 
em inglês

(?)
Morales, 

presidente
boliviano

O avô 
de Jesus

Cristo
(Bíblia)

Como é
chamado 
o veículo
de comu-
nicação 

sensacio-
nalista
(pop.)

Grand (?): os 4 maio-
res torneios de tênis

Colecionador ou
amante de livros  

Coordenador da
 Seleção Brasileira

escolhido após a Copa
A classe dos ricos

Situados
no campo

Sanduíche
de (?): tra-

dicional
lanche da

capital
paulista

Acender 
novamente
Etiqueta,

 em inglês

Apologia; 
elogio (fig.)
"Força",
em FAB

Erma

Vira-(?), o
típico cão

de rua

Santa (?):
o Vaticano
Relativo a
Portugal

"Compa-
nhia",  em
"coautor"

Doente,
em inglês

Os
foguetes

que levam
pessoas a

bordo

Montagem
de cenas

usada para 
divulgação
de filmes

(Cin.)

Os ímãs,
por sua
natureza 

Cumpri-
mento e

saudação
popular

Elétron
(símbolo)
Ponto, em

inglês

GS
VILAISABEL

PADIOLAIRAI
EBMMBMM

MORTADELAP
SAREATIVAR
HTRLOAE

RURAISFDN
MAGNETICOS
OIALLATA

TRIPULADOSM
SBDSEATA
TRAILERRR
ILLURETER

CODUSTEVO
SÃOJOAQUIM

3/dot — ill — tag. 4/dust — iraí — slam. 5/trevi. 7/trailer.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta sexta, o nono dia da lunação é bom para pessoas idosas e doentes, mas é impróprio para coisas arrisca-
das ou perigosas. De manhã a Lua faz aspectos negativos com Urano e com Júpiter que nos deixam inquietos 
e incomodados, embora se possa manter a estabilidade. A Lua em bom aspecto com Saturno ajuda a superar 
as difi culdades. A tarde será positiva para conversas e dar início a uma nova atividade. A Lua em aspecto 
com Mercúrio ajuda a equilibrar as coisas. No início da noite a Lua em Touro em bom aspecto com Vênus 
facilita as relações.
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A Lua em Touro amplia a capacidade 
para a relação social por isso este é 
um dia para impulsionar as ativida-
des em andamento que terão ajuda 
a mais para ter um impulso para 
o crescimento. No amor é preciso 
calma e tranquilidade, evitando 
rompimentos através da diplomacia. 
89/489 – Verde.

Fique mais perto de alguém que 
o incentive e impulsione a encon-
trar soluções. Assim virão bons 
resultados em breve. Desde manhã 
aumenta a procura pela novidade e 
diminui o apego à rotina. Direcione 
melhor a sua energia e olhe além 
das aparências e evite a teimosia. 
16/416 – Cinza.

Evite atitudes que imponham sua 
opinião própria a quem convive. 
Cuidado com a perversidade emo-
cional. É preciso manter a mente 
mais aberta e aceitar opiniões antes 
de agir. Este é um bom dia de Lua 
Crescente para encaminhar as ques-
tões e andamento e obter soluções. 
53/453 – Amarelo.

A Lua em Touro torna o momento 
bom para algo social e cultural, de 
viver coisas em que se sinta especial. 
Inicie viagens ou faça algo muito bem 
programado. Participe mais social-
mente através de viagens e estudos. 
O convívio amoroso promete mo-
mentos felizes.  38/238 – Branco.

O dia aumenta a procura pelo social 
e diminui o apego à rotina doméstica 
e ao lar. Dedique-se ao descanso e 
a recuperação das suas energias no 
fi nal do dia. Ao fi nal da tarde há a 
tendência de o clima ser mais pes-
simista e um tanto sobrecarregado 
pelas obrigações e deveres. 22/322 
– Amarelo.

Use a capacidade de observação que 
torna o raciocínio lúcido. Fique mais 
perto de alguém querido e procure 
ver além dos seus próprios olhos. A 
tarde será positiva para conversas 
e dar início a uma nova atividade. 
A Lua em aspecto com Mercúrio 
ajuda a equilibrar as coisas. 91/291 
– Verde.

Logo viverá um período de felicidade 
intensa no lar e com a família. Um 
novo amor poderá surgir até o início 
de fevereiro. Os sentimentos fi cam 
mutáveis e diminui o apego à rotina 
doméstica e ao lar. A atividade sexual 
deve ser intensa, aproveite cada 
momento. 20/420 – Verde.

Com a Lua plena em Touro esta 
sexta é um dia para impulsionar as 
atividades em andamento que terão 
ajuda a mais para ter um impulso 
para o crescimento. Poderá tomar 
iniciativas e resolver questões. Po-
rém só tome atitudes sem colocar 
em risco sua liberdade de agir. 
99/299 – Azul.

Agindo depois do aniversário terá 
boas chances de encontrar um novo 
caminho em sua vida. Depois de su-
peradas as instabilidades da fase mais 
delicada do ano o Sol na casa dois vai 
aumenta a energia e dar maior agi-
tação. Conduza os relacionamentos 
sem atritos e agressividade. 59/159 
– Marrom.

Por enquanto, imagine os seus planos 
e acredite em um dos seus sonhos 
que logo se realizará. Antes do ani-
versário mantenha a rotina, mesmo 
no ambiente do lar onde o apego 
diminui. Saiba esperar o momento de 
agir que chegará depois do início do 
novo ano astral. 69/369 – Azul.

Se tiver algo para resolver faça isso 
agora ou então deixe para depois 
do aniversário. Se agir antes, pode 
provocar perdas inesperadas e 
prejuízos em negócios. Ao fi nal da 
tarde há a tendência de o clima ser 
mais pessimista, até com cobranças 
excessivas. 55/355 – Verde.

Maior equilíbrio e racionalidade 
neste final de semana que vem 
vindo. Momento propício para se 
relacionar e se sentir querido. Não 
espere para tomar uma atitude fi r-
me que seja necessária, mas use de 
diplomacia conciliando as situações. 
29/229 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 06 de Janeiro de 2017. Dia de São Nilo, São André Corsi-
no, São Nilamão e Dia do Anjo Vehuiah, cuja virtude é a criatividade. 
Dia do Mensageiro, Dia da Gratidão e Dia de Reis. O Dia de 
Reis é a festa cristã que lembra a visita dos três reis magos, Gaspar, 
Melchior, e Baltazar ao menino Jesus, em Belém, e que levaram a ele 
ouro, incenso e mirra, representando as dimensões de Cristo: realeza, 
divindade e humanidade. Aniversaria o ator Mr.Been faz 62 anos, a 
atriz Cássia Kiss que completa 59 anos e o ator e dançarino Rodrigo 
Simas nascido em 1992.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste grau é inteligente, com determinação 
e também muito charmoso. Sempre possui bastante energia para 
alcançar seus ideais. É caprichoso e busca a originalidade ao mostrar-
se. Tem, no entanto, um profundo respeito pelos laços familiares e 
os compromissos assumidos. Espírito sutil, de grande sagacidade é 
capaz de executar as tarefas mais difíceis. Sua caraterística principal 
é a energia. No lado negativo tende a um temperamento turbulento e 
colérico. Nunca deve ter pressa, pois tudo na vida vem lentamente e 
somente com persistência.

Simpatias que funcionam
Ganhar dinheiro: Numa manhã de sol, embrulhe uma 
moeda em um pano vermelho e amarre com uma fi ta 
dourada. Vá para um lugar ao sol, erga o pacote na 
mão direita e diga: "Meu talismã, que recebe energia 
do sol, me traga muito dinheiro nos negócios e em 
jogos". Mantenha-o sempre no bolso.

Dicionário dos sonhos
BORBOLETA – Sinal de bom agouro, poderá obter 
suas pretensões com facilidade. Caçá-la, sorte no jogo 
durante três dias. Muitas borboletas voando à sua 
volta, felicidade extraordinária para o jogo durante 
muitos dias. Não deixe de tentar a sorte. Números 
de sorte:  02, 06, 23, 61, 75 e 92.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Fetiche é a palavra 
chave da comédia 
“Virgem aos 40.com”

No dia do seu aniversá-
rio, Norma Januário 
das Dores, se presen-

teia com algo muito especial: 
um acompanhante. A partir 
daí, suas tentativas para con-
seguir um simples contato 
sexual geram inúmeras situa-
ções engraçadas. Disposta, 
convoca outros homens, dos 
mais diferentes tipos, e vai 
numa escalada hilariante em 
busca de seus objetivos. Nor-
ma vai da timidez absoluta a 
desinibição total, com uma 
energia inesgotável até o fi nal, 
guardando uma revelação 
surpreendente. Com Aldine 
Muller e Rafael Fernandes.

Serviço: Teatro Raposo Shopping, 
Rodovia Raposo Tavares, km 14,5, Jd. 
Boa Vista, tel. 3732-9006. Sábados às 22h. 
Ingresso: R$ 50. Até 25/03.

“O Alvo”
O espetáculo “O Alvo” - Ser 

ou não ser o centro das aten-
ções aborda o bullying entre 
estudantes adolescentes. Cinco 
amigas populares do colégio 
estão na sala de espera da dire-
toria. A amizade dessas garotas 
está ameaçada por causa de 
um estranho encontro delas 
com a “menina mais zoada do 
colégio”, que tomou proporções 
graves, quando a menina rolou 
as escadas e acabou em um 
hospital, bastante machucada. 
Em meio a divertidas situações 
e discussões acaloradas, a trama 
faz com que elas revelem fatos e 
opiniões surpreendentes umas 
às outras, e mudem as suas vidas 
para sempre. A montagem ga-
nhou os prêmios FEMSA Coca 
Cola e SP de Teatro na categoria 
Melhor Texto em 2015.

Teatro Folha (Shopping Pátio Higienó-
polis), Av. Higienópolis, 618, tel. 3823-2323. 
Estreia dia 9 de Janeiro (segunda) até 23 
de Janeiro. Segundas às 17h30. Ingresso: 
R$ 40,00

“A Saga do Herói Morto”. 

A comédia “A Saga do Herói Morto” conta a trajetória de falsos 
cavaleiros andantes, seus desafi os e desventuras rumo ao reinado 
de Cameló. A morte de um honrado homem em uma taberna é 
o ponto de partida desta aventura para conquistar uma grande 
recompensa oferecida pelo rei de uma província ameaçada pela 
invasão dos bárbaros. Entre ninfas e maldições, esses nobres 
cavaleiros recontarão a jornada do herói, mesmo que seja pela 
tortuosa e divertida visão deles. Com Eduardo Paiva, Eric Oliveira, 
Nilson Domingues e Raquel Lima.

Serviço: Sesc Itaquera, Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1000, Itaquera,tel. 
2523-9200. Domingos às 13h. Entrada franca. Até 25/01.

Musical
A Fraternal Companhia de 

Arte e Malas-Artes reestreia, no 
sábado dia 7 o espetáculo “A Gira 
da Rainha”. Em tom de comédia 
musical, A Gira da Rainha conta 
a história de Maria Padilha, que 
foi amante de um rei de Castela, 
em 1350, e acabou dando origem 
à mítica personagem Pomba-Gira, 
da umbanda. “Maria Padilha 
despertou de imediato o nosso 
interesse como objeto de estudo 
da cultura popular”, diz Ednaldo 
Freire. “Além do mais, a ambi-
guidade de um mito marginal, 
uma espécie de santa às avessas, 
adorada e eleita como a rainha 
da sensualidade, traz mais uma 
vez a refl exão sobre a condição 
feminina em contraposição ao 
universo patriarcal.”. Com Aiman 
Hammoud, Mirtes Nogueira, Ian 
Noppeney, Carlos Mira, Mariana 
Rosa, Harley Nóbrega e Daniela 
Theller. 

Serviço: Parque da Luz, R. Ribeiro de 
Lima, s/n, Luz, tel. 3227-3545. Sábados 
e domingos às 15h. Entrada franca. Até 
12/03.

“Virgem aos 40.com”Reinado
Divulgação

ESTABILIDADE EMOCIONAL:A estabilidade emocional é o efeito 
da convicção íntima do homem, que assim expressa a segurança de fé 
e de ideal que esposa. Efeito de refl exões e convicção, manifesta-se, 
exteriormente, numa linha de conduta tranqüila, sem altos nem baixos, 
apesar das injunções da marcha evolutiva. Vencendo os bolsões do medo 
defl uente dos erros do passado próximo ou recuado, o cultivo de propósi-
tos de elevação com a conseqüente adesão a um trabalho desvelador dos 
anseios agasalhados no íntimo, não sofre as oscilações tormentosas do 
meio ambiente onde se movimenta. Suporta pressões e enfrenta facilidades 
com a mesma atitude, não derivando para excessos ou extravagâncias. 
*Quando o homem se conscientiza da sua missão, do seu dever na Terra, 
tem uma meta pela frente e avança para alcançá-la. Não se detém, nem 
se apressa com exacerbação de ânimo. Marcha, com passo fi rme, conquis-
tando, palmo a palmo, o terreno, evitando alarde e comoção nos outros. 
Atua com serenidade, em razão das certezas de que se acha possuído, nas 
realizações que empreende. * Pergunta-te o que desejas da vida, como o 
queres, para que o anelas. Avalia o conteúdo da sua aspiração e confronta-o 
com o programa do Evangelho. Defi ne-te pelo mais lógico, refl exionando 
em torno do tempo que passou e da sementeira que realizas-te, assim 
como da colheita já conseguida. Se te sentires confuso, em difi culdade 
de seleção para eleger o melhor, ora, buscando a inspiração superior, e 
perceberás o que é verdadeiro e mais duradouro para ti, qual o método 
a seguir e para que o conseguirás. *A tua instabilidade emocional requer 
tratamento de profundidade. Inicia-o, dentro de ti mesmo, renovando 
os teus painéis mentais, ainda sombreados, e assumindo o compromisso 
de lutar com todo o empenho para superar a injunção dolorosa, a fi m 
de conseguires o equilíbrio. Se o desejares realmente, conseguirás. Não 
aguardes o amanhã, nem postergues a ação para o futuro. O teu momento 
começa agora. Depois será sempre mais difícil, estarás mais combalido e 
mais temeroso. Dá, portanto, primazia a este programa, a partir de já, e te 
sentirás melhor, em pleno amanhecer de um novo estado, que é o da tua 
estabilidade emocional. (De "Viver e amar", de Divaldo Pereira Franco, 
pelo Espírito Joanna de Ângelis)  

Divulgação

Aldine Muller e

Rafael Fernandes



A música como execução 

em contínuo e pausas 

é exemplo excelente 

de como os ritmos, as 

melodias e a harmonia 

perfazem as formas 

necessárias do viver

Tanto nos instrumentos 
musicais quanto na voz 
humana é preciso que 

haja um momento de respiração 
e silêncio. No organismo, estas 
pausas nas atividades diárias, 
especialmente, as que requerem 
movimentos e ações repetitivas, 
de grande concentração, tor-
nam-se de suma importância.

A criança e o jovem estudante 
que tiveram o ano letivo sobre-
maneira carregado de atividades 
escolares, ritmo acelerado e 
constante, devem ter o direito 
de descansar seu corpo e a sua 
mente dessas obrigações de sua 
agenda escolar. O cotidiano da 
vida urbana, com horários rígi-
dos, compromissos emergentes, 
reuniões inadiáveis, metas a se-
rem atingidas e muita cobrança, 
é uma variável que leva diversas 
vezes a ocorrências físicas e 
psíquicas.

Um corpo exausto, que for-
çosamente deve dar conta de 
tarefas, além de sua capacidade 
armazenada, extrapolando seus 
limites, beirando morbidade, pro-
vavelmente, vai gerar equívocos 
psicoemocionais. Como resulta-
do, podem se evidenciar síndro-
mes passageiras ou crônicas. 
Esse descompasso se intensifi ca 
a tal ponto, causando sintomas 
até mesmo incontroláveis, que 
afetam o intrapsiquismo e a inter-
subjetividade dos sujeitos.

O adulto jovem, maduro ou 
mesmo idoso, que mantém uma 
jornada laboral nas empresas, 
indústria, comércio e demais 
instituições, tem o direito asse-
gurado na lei e o merecimento 
desses períodos de intervalos 
entre as horas de ação contínua, 
no decorrer do dia de trabalho. 
A pausa é fator de indispensável 
precisão, para que o organismo 
se reequilibre, os músculos can-
sados se alonguem e a mente se 
liberte de tensões ocasionadas 
pelas resoluções imediatas e 
inadiáveis. Este é o momento 
em que poder ouvir música tran-

quila, suave, relaxante, auxilia 
o colaborador para que o seu 
desempenho alcance melhor 
qualidade. Exigir demasiada-
mente do trabalho

dos funcionários, se torna um 
agravante desmotivador para 
os resultados desejados pela 
empresa.

Para além dos descansos diá-
rios, as férias representam um 
tempo em que se pode existir 
em repouso, um entretempo 
em que a criança interior pode 
reaparecer e se expor para 
desfrutar de sonhos, fantasias 
e alegrias pueris. As férias 
simbolizam o desejado, o espe-
rado, o momento do devaneio, o 
instante em que a pessoa pode 
fi car consigo mesma, em estado 
onírico. Este ciclo tão relevante 
para a saúde é o retrato de uma 
despojada maneira de ser e fazer 
dessa conjunção, um repouso 
corporal, mental e espiritual. 
Ouvir as melodias prediletas, 
praticar esportes e brincadeiras 
ao ar livre, longe das amarras 
das obrigações compulsórias, 
recuperar o ritmo primordial por 
lapsos de felicidade e descontra-
ção, são combustíveis essenciais 
para a volta à rotina.

Férias, prazo para a descontra-
ção, lazer descompromissado, 
leveza e harmonia. Isso é o que 
irá repor energia, vitalidade, 
armazenar e restaurar a saúde 
física e psíquica, recuperando 
motivação e criatividade, forta-
lecendo as potencialidades para 
o retorno à jornada de trabalho. 
Essas prerrogativas para as 
atividades rotineiras recarre-
gam a satisfação na retomada 
de diálogos já conhecidos e a 
novidade no reencontro com 
colegas, reforçam a competência 
na condição de viver e realizar 
a práxis diária de forma mais 
inteligente e produtiva.

(*) - ROSEMARY MANTOVANI - 
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. 

(rosemary9mantovani@gmail.com)

(**) - SUELI RUGNO - 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(**)
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Balanços Patrimoniais Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 - Valores em Reais

Demonstração do Resultado para os Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Referente aos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013

A Administração Maximiliano José Lopes Abdo Reolando Gobbi Edson Funes Carminato - Contador - CPF 103.915.168-09 - CRC 1SP 137295/O-4

LAKSHIMI PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ n° 07.601.603/0001-98
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Em observância às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., os Balanços Patrimoniais e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2014. Colocamo-nos a
inteira disposição para esclarecimentos que eventualmente se fi zerem necessários. São Paulo, 31 de março de 2015

1. Contexto Operacional: Lakshimi Participações S/A., é uma socieda-
de: anônima fechada, com sede em São Paulo - SP. A Companhia foi cons-
tituída em 20 de maio de 2005, tendo como objetivo principal a participação 
em outras sociedades, como acionista ou quotista, no Brasil ou no Exterior 
e administração de bens próprios. 2. Apresentação das Demonstrações 
Financeiras: As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas e estão apre-
sentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
consubstanciadas nos Pronunciamentos, orientações e Interpretações 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e disposições 
complementares emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 
3. Principais Praticas Contábeis: 3.1. Apuração do resultado: As recei-
tas e despesas são apuradas em conformidade com o regime contábil de 
competência do exercício. 3.2. Caixa e equivalente de caixa: Incluem os 
saldos em caixa, conta movimento e aplicações fi nanceiras, resgatáveis no 
prazo de 90 dias da data do balanço, registrado ao custo acrescido dos ren-
dimentos auferidos até a data do balanço. 3.3. Contas a Receber: As con-
tas a receber são reconhecidas pelo regime de competência do exercício.

Ativo Nota 2014 2013
Circulante
 Caixa e Equivalentes de Caixa 4 105.549,71 57.050,43
 Contas à Receber 5 7.955,25 6.827,82

 - -
 113.504,96 63.878,25

Não Circulante
 Investimentos em Imóveis 7 383.783,07 383.783,07
 Investimentos em Controladas  350.016,64 611.750,31
 Imobilizado 6 136.240,11 142.640,11

 870.039,82 1.138.173,49
 - -

Total  983.544,78 1.202.051,74

Passivo Nota 2014 2013
Circulante
  Obrigações Tributárias  2.117,93 1.890,89
  Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias  620,00 620,00
  2.737,93 2.510,89
Não Circulante
  Adiantamento dos acionistas  - -
  Mútuo Controladas  - -
  - -
Patrimônio Líquido
  Capital Social  815.074,00 815.074,00
  Reserva de Lucros  19.901,31 7.201,18
  AFAC - Adiantamento Futuro
    Aumento de Capital  466.416,74 297.005,32
  Prejuízo/Lucro Acumulado  73.260,63 (35.705,18)
  Lucro/Prejuízo do Exercício  (393.845,83) 115.965,53
  980.806,85 1.199.540,85
Total  983.544,78 1.202.051,74

 2014 2013
Receita Operacional Liquida 43.018,98 80.934,00
Despesas Administrativas (63.416,46) (59.872,85)
Outras Receitas e
  Outras Despesas Operacionais -34,95 -323,00
Resultado de Equivalência Patrimonial -372.001,93 101.355,66
Lucro Antes do Resultado Financeiro -392.434,36 122.093,81
Receitas Financeiras-Despesas Financeiras 2.688,05 550,91
Lucro Antes dos Impostos -389.746,31 122.644,72
Provisão IRPJ e CSLL -4.099,52 -6.679,19
Resultado Liquido do Período -393.845,83 115.965,53
Lucro (prejuízo) diluido
  por ação do capital social R$ -0,48 0,14

 2014 2013
I - Fluxo das Operações
  Lucro/Prejuízo do exercício -393.845,83 115.965,53
  Depreciação e Amortização 6.400,00 0,00
  Lucro Operacional Bruto antes das
    Mudanças no Caixa Gerado -387.445,83 115.965,53
  (+) Aumento/redução em Contas à receber -1.127,43 172,18
  (+) Aumento de obrigações fi scais
    e tributárias à recolher 227,04 364,47
  (=) Caixa Gerado pelas Operações -388.346,22 116.502,18
II - Fluxo de Investimentos
  (-) Aquisição de Imobilizado 0,00
  (-) Aumento /Diminuição de 
    Investimentos em controladas 267.433,08 -101.355,66
  (=) Caixa Gerado pelos Investimentos 267.433,08 -101.355,66
III - Fluxo dos Financiamentos
  (+) Aumento de Contas a Pagar por Relacionadas
  (-) Redução de Contas a Pagar por Relacionadas 0,00 0,00
  (=) Caixa Gerado pelos Financiamentos 0,00 0,00
IV - Patrimonio Liquido
  (+) Aporte de capital - AFAC 169.412,42 15.391,25
  (=) Caixa Gerado pelo aporte de Capital 169.412,42 15.391,25
  Variação Total das
    Disponibilidades (I+II+III+IV) 48.499,28 30.537,77
  Aumento liquido de 
    Caixa e Equivalente de Caixa 48.499,28 30.537,77
  Saldo inicial 57.050,43 26.512,66
  Saldo Final 105.549,71 57.050,43

Capital Social Reservas Prejuízos Acumulados Total Patrimonio Liquido
Em 31 de dezembro de 2012 815.074,00 367.186,85 (76.583,33) 1.105.677,52
 AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - 15.391,25 (37.493,45) (22.102,20)
 Lucro do Exercício - 115.965,53 - 115.965,53

Em 31 de dezembro de 2013 815.074,00 498.543,63 (114.076,78) 1.199.540,85
 AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital+FRL  175.111,83 - 175.111,83
 Lucro do Exercício 31.12.2014  (393.845,83) - (393.845,83)

Em 31 de dezembro de 2014 815.074,00 279.809,63 (114.076,78) 980.806,85

4. Caixa e Equivalente de Caixa 2014 2013
  Caixa 0,00 95,87
  Bancos 10,00 10,00
  Bancos com aplicação fi nanceira 105.539,71 56.944,56
 105.549,71 57.050,43
5. Contas a Receber 2014 2013
  Outras contas à receber 7.955,25 6.827,82
 7.955,25 6.827,82
6. Imobilizado Taxa   Imobilizado Imobilizado
 Depreciação  Depreciação Liquido Liquido
 % a.a. Custo Acumulada 2014 2013
  Imóveis 0 160.000,00 -R$ 23.759,89 136.240,11 142.640,11
  160.000,00 -R$ 23.759,89 136.240,11 142.640,11
7. Investimentos em Imóveis 2014 2013
  Imóveis 383.783,97 383.783,97
 383.783,97 383.783,97

Balanços Patrimoniais Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 - Valores em Reais

Demonstração do Resultado para os Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Referente aos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014

A Administração Maximiliano José Lopes Abdo Reolando Gobbi Thais Helena Scardine Miranda - Contadora - CPF 294.769.028-17 - CRC-SP N° 1SP207870/O-0

LAKSHIMI PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ n° 07.601.603/0001-98
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Em observância às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., os Balanços Patrimoniais e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2015. Colocamo-nos a
inteira disposição para esclarecimentos que eventualmente se fi zerem necessários. São Paulo, 31 de março de 2016

Ativo Nota 2015 2014
Circulante
 Caixa e Equivalentes de Caixa 4 67.809,42 105.549,71
 Contas à Receber 5 7.586,17 7.955,25

 - -
 75.395,59 113.504,96

Não Circulante
 Investimentos em Imóveis 7 383.783,07 383.783,07
 Investimentos em Controladas  461.654,66 350.016,64
 Imobilizado 6 138.093,11 136.240,11

 983.530,84 870.039,82
 - -

Total  1.058.926,43 983.544,78

Passivo Nota 2015 2014
Circulante
  Obrigações Tributárias  2.241,86 2.117,93
  Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias  620,00 620,00
  2.861,86 2.737,93
Não Circulante
  Adiantamento dos acionistas  - -
  Mutuo Controladas  - -
  - -
Patrimonio Líquido
  Capital Social  815.074,00 815.074,00
  Reserva de Lucros  19.901,31 19.901,31
  AFAC - Adiantamento Futuro
    Aumento de Capital  764.635,82 466.416,74
  Prejuízo/Lucro Acumulado  (420.737,55) 73.260,63
  Lucro/Prejuízo do Exercício  (122.809,01) (393.845,83)
  1.056.064,57 980.806,85
Total  1.058.926,43 983.544,78

 2015 2014
Receita Operacional Liquida 89.185,40 43.018,98
Despesas Administrativas (64.293,97) (63.416,46)
Outras Receitas e Outras 
  Despesas Operacionais 0,02 -34,95
Resultado de Equivalência Patrimonial -142.852,53 -372.001,93
Lucro Antes do Resultado Financeiro -117.961,08 -392.434,36
Receitas Financeiras-Despesas Financeiras 3.139,02 2.688,05
Lucro Antes dos Impostos -114.822,06 -389.746,31
Provisão IRPJ e CSLL -7.986,95 -4.099,52
Resultado Liquido do Período -122.809,01 -393.845,83
Lucro (prejuízo) diluído 
  por ação do capital social R$ -0,15 -0,48

Capital Social Reservas Prejuízos Acumulados Total Patrimonio Liquido
Em 31 de dezembro de 2013 815.074,00 498.543,63 (114.076,78) 1.199.540,85
 AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - 175.111,83 - 175.111,83
 Lucro do Exercício - (393.845,83) - (393.845,83)
Em 31 de dezembro de 2014 815.074,00 279.809,63 (114.076,78) 980.806,85
 AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital+FRL  198.066,73 - 198.066,73
 Lucro/Prejuízo do Exercício 31.12.2015  (122.809,01) - (122.809,01)
Em 31 de dezembro de 2015 815.074,00 355.067,35 (114.076,78) 1.056.064,57

I - Fluxo das Operações 2015 2014
  Lucro/Prejuízo do exercício -122.809,01 -393.845,83
  Depreciação e Amortização 6.994,65 6.400,00
  Lucro Operacional Bruto antes das
    Mudanças no Caixa Gerado -115.814,36 -387.445,83
  (+) Aumento/redução em Contas à receber 369,08 -1.127,43
  (+) Aumento de obrigações fi scais
    e tributárias à recolher 123,93 227,04
  (=) Caixa Gerado pelas Operações -115.321,35 -388.346,22
II - Fluxo de Investimentos
  (-) Compra de Imobilizado -9.000,00 0,00
  (-) Aumento de Investimentos em controladas -111.638,02 267.433,08
  (=) Caixa Gerado pelos Investimentos -120.638,02 267.433,08
III - Fluxo dos Financiamentos
  (+) Aumento de Contas a
    Pagar para Relacionadas 0,00
  (-) Pagamentos e Lucros e Dividendos -100.000,00 0,00
  (=) Caixa Gerado pelos Financiamentos -100.000,00 0,00
IV - Patrimônio Liquido
  (+) Aporte de capital - AFAC 298.219,08 169.412,42
  (=) Caixa Gerado pelo aporte de Capital 298.219,08 169.412,42
  Variação Total das 
  Disponibilidades (I+II+III+IV) -37.740,29 48.499,28
  Aumento liquido de
    Caixa e Equivalente de Caixa -37.740,29 48.499,28
  Saldo inicial 105.549,71 57.050,43
  Saldo Final 67.809,42 105.549,711. Contexto Operacional: LAKSHIMI PARTICIPAÇÕES S/A., é uma so-

ciedade: anônima fechada, com sede em São Paulo - SP. A Companhia foi 
constituída em 20 de maio de 2005, tendo como objetivo principal a parti-
cipação em outras sociedades, como acionista ou quotista, no Brasil ou no 
Exterior e administração de bens próprios. 2. Apresentação das Demons-
trações Financeiras: As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas e 
estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, consubstanciadas nos Pronunciamentos, orientações e Interpre-
tações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e dispo-
sições complementares emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC). 3. Principais Praticas Contábeis: 3.1. Apuração do resultado: As 
receitas e despesas são apuradas em conformidade com o regime contábil 
de competência do exercício. 3.2. Caixa e equivalente de caixa: Incluem os 
saldos em caixa, conta movimento e aplicações fi nanceiras, resgatáveis no 
prazo de 90 dias da data do balanço, registrado ao custo acrescido dos ren-
dimentos auferidos até a data do balanço. 3.3. Contas a Receber: As con-
tas a receber são reconhecidas pelo regime de competência do exercicio.

4. Caixa e Equivalente de Caixa 2015 2014
  Caixa 0,08 0,00
  Bancos 10,00 10,00
  Bancos com aplicação fi nanceira 67.799,34 105.539,71
 67.809,42 105.549,71
5. Contas a Receber 2015 2014
  Outras contas à receber 7.586,17 7.955,25
 7.586,17 7.955,25
6. Imobilizado Taxa   Imobilizado Imobilizado
 Depreciação  Depreciação Liquido Liquido
 % a.a. Custo Acumulada 2015 2014
  Imóveis 0 160.000,00 -R$ 30.159,89 129.840,11 136.240,11
  Instalações  9.000,00 -R$ 747,00 8.253,00 0,00
  169.000,00 -R$ 30.906,89 138.093,11 136.240,11
7. Investimentos em Imóveis 2015 2014
  Apartamentos 383.783,97 383.783,97
 383.783,97 383.783,97

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Alphaville Londrina Ltda.
NIRE: 35217563286 (matriz) - CNPJ/MF: 05.067.385/0001-28 (matriz)

NIRE: 41999049228 (fi lial) - CNPJ/MF: 05.067.385/0002-09 (fi lial)
Extrato da Ata de Reunião de Sócios de 26.08.2016

Data, hora, local: 26.08.2016, 10hs, na sede social, Avenida das Nações Unidas, 8.501, 3º andar, São Paulo/SP. 
Mesa: Presidente: Marcelo Renaux Willer, Secretário: Guilherme de Puppi e Silva. Convocação: Dispensada. Pre-
sença: Totalidade do capital social. Deliberações aprovadas: (i) A proposta de redução do capital social da Socie-
dade no montante de R$99.000,00, tendo em vista este ser julgado excessivo em relação ao objeto social da Socie-
dade, passando de R$100.000,00 para R$1.000,00, após cumpridas as formalidades legais; (ii) Proposta de cancela-
mento de 99.000 quotas sociais, no valor nominal unitário de R$ 1,00 cada quota, representativas do capital social 
da Sociedade, na proporção da participação societária detida pelos sócios no capital social da Sociedade; (iii) Após o 
cumprimento das formalidades legais conforme estabelecido no Artigo 1.084, §1º, Código Civil, sem nenhuma mani-
festação impeditiva no prazo de 90 dias contados da data da publicação da presente Ata de Reunião de Sócios e, ten-
do em vista o cancelamento de 99.000 quotas sociais, no valor nominal unitário de R$ 1,00 cada quota, representa-
tivas do capital social da Sociedade nos termos do item “(ii)” acima, a Sociedade, a título de pagamento de haveres, 
restituirá aos sócios, o montante de R$99.000,00 proporcionalmente à participação de cada sócio no capital social 
da Sociedade, em moeda corrente nacional. (iv) Em virtude das deliberações acima, nos termos do Código Civil e após 
cumpridas as formalidades legais, tem-se que o capital social da Sociedade, atualmente de R$100.000,00, dividido 
em 100.000 quotas, no valor nominal unitário de R$ 1,00 cada quota, passará a ser de R$1.000,00, dividido em 1.000 
quotas sociais, com valor nominal unitário de R$ 1,00 cada quota, razão pela qual a Cláusula Quinta do Contrato So-
cial da Sociedade passará a vigorar, após cumpridas as formalidades legais, com a seguinte redação que lhe é dada 
a seguir: “Cláusula 5ª. O capital social é de R$1.000,00 dividido em 1.000,00 quotas, no valor de R$1,00 cada uma, 
totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 998,00 quotas subscritas e integralizadas 
pela sócia Alphaville Urbanismo S.A., e 02 quotas subscrita e integralizada pela sócia Alphaville Empreendi-
mentos Imobiliários S.A.” (v) Por fi m, autorizaram a administração da Sociedade a executar todas as medidas ne-
cessárias à consecução das deliberações aprovadas nesta reunião de sócios, em especial, mas não se limitando, aque-
las necessárias para a publicação em jornais da presente Ata. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Pau-
lo, 26.08.2016. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. por: Marcelo Renaux Willer e Guilherme de Puppi e Silva; Al-
phaville Empreendimentos Imobiliários S.A. por: Marcelo Renaux Willer e Guilherme de Puppi e Silva.

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

42º Subdistrito - Jabaquara
Dr. Gilberto Adolfo - Substituto do Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: ILAN SIQUEIRA PEDRO, de nacionalidade brasileira, profi ssão bancário, 
estado civil solteiro, nascido em Bauru - SP, no dia 27/11/1978, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Odair Pedro e de Marly Siqueira Pedro. A pretendente: ANA 
CLÁUDIA BEZERRA LIMA, de nacionalidade brasileira, profi ssão assistente administra-
tivo, estado civil solteira, nascida em Itauna do Sul - PR, no dia 13/06/1986, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Maria de Fátima Bezerra Lima Machado.

O pretendente: ANDRÉ NEPOMUCENO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão empresário, estado civil solteiro, nascido em Piracicaba - SP, no dia 27/01/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jaques Nepomuceno dos Santos 
e de Assunção de Fátima Pinto dos Santos. A pretendente: JULIANA MARIA NUNES 
FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão veterinária, estado civil solteira, nascida 
em São Carlos - SP, no dia 09/04/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Roberto Nunes Ferreira e de Maria do Carmo Triques Nunes Ferreira.

O pretendente: MARCIO NOVAIS GIBSON, de nacionalidade brasileira, profi ssão musico, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/02/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Aluizio Gibson Neto e de Zilah Gibson. A pretendente: LINDA 
PAULIN, de nacionalidade francesa, profi ssão acompanhamento terapeutico, estado civil 
solteira, nascida em Paris - França, no dia 20/02/1982, residente e domiciliada na França, 
fi lha de Jean Claude Paulin e de Evelyne Martine Fernande Mathevon.

O pretendente: UZOCHUKWU EMPEROR UZOMEFUNA, de nacionalidade nigeriana, 
profi ssão cozinheiro, estado civil solteiro, nascido em Enugu - Nigéria, no dia 20/03/1973, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Cletus Uzomefuna e de Mary Uzi-
mefuna. A pretendente: LETÍCIA RODRIGUES DOMINGOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão auxiliar de serviços gerais, estado civil solteira, nascida em Guarulhos - SP, no 
dia 07/01/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Rodrigues 
Domingos e de Rita de Cassia da Conceição Rodrigues.

O pretendente: RAFAEL MOTA EVANGELISTA CORREA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão técnico de segurança do trabalho, estado civil solteiro, nascido em São Paulo 
- SP, no dia 09/02/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Osvaldo 
Evangelista Correa e de Maria de Fatima Mota. A pretendente: THAÍS RESENDE MA-
CHADO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão podologa, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 01/09/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Antonio Resende de Souza e de Irany Machado da Silva.

O pretendente: NÍCOLAS BRIDA GALVANI, de nacionalidade brasileira, profi ssão fi sioterapeuta, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/04/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Celso Luiz Galvani e de Sandra Elisabete Brida Galvani. A pretendente: 
CHANTAL CLARICE DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão comerciante, esta-
do civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 04/03/1981, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Renato de Oliveira e de Nalda Alves de Oliveira.

O pretendente: AFRANIO ROBERT MARQUES PORTO SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão autônomo, estado civil solteiro, nascido em Irecê - BA, no dia 04/07/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Adailton Marques Silva e de Terezinha da 
Cunha Porto Silva. A pretendente: JANAINA CORREIA DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão autônoma, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
29/03/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ezequias Mariano de 
Oliveira e de Elizabeth Correia de Andrade.

O pretendente: AURÉLIO KAZUO URAKAWA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
comerciante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/02/1979, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Iwao Urakawa e de Aparecida Yoko 
Urakawa. A pretendente: NATÁLIA ETSUKO YAMAMOTO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 23/12/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Shiguetoshi Yamamoto e 
de Rosa Toyoko Fujiwara Yamamoto.

O pretendente: BRUNO NASCIMENTO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão promotor de vendas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
04/05/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Caroba dos 
Santos e de Maria Aparecida do Nascimento dos Santos. A pretendente: VIVIANE DE 
LIMA BATISTA, de nacionalidade brasileira, profi ssão atendente, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 25/07/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Sergio Miranda Batista e de Rosana de Lina Batista.

O pretendente: OSAHON SAMUEL UWAIFO, de nacionalidade nigeriana, profi ssão 
pintor, estado civil solteiro, nascido na Nigéria, no dia 09/12/1982, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Enabulele Samuel Uwaifo e de Janet Uwaifo. A 
pretendente: SILVILENE PEREIRA CUTRIM, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
autônoma, estado civil solteira, nascida em Viana - MA, no dia 17/10/1983, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Silvério Aires Cutrim e de Maria das 
Dores Pereira.

O pretendente: MARCELO MARCHETTI KICHISE, de nacionalidade brasileira, profi s-
são vendedor, estado civil solteiro, nascido em Ribeirão Preto - SP, no dia 18/02/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mikio Kichise e de Angela Maria 
Marchetti Kichise. A pretendente: MICHELLE KEILA RODRIGUES FELIX DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 24/11/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Walter 
Felix dos Santos e de Raquel da Silva Rodrigues.

O pretendente: MANOEL JOSÉ MESQUITA, de nacionalidade brasileira, profi ssão aju-
dante geral, estado civil solteiro, nascido em Paitã - BA, no dia 06/02/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco José Mesquita e de Egidia Francisca 
da Conceição. A pretendente: LUCIMARA OLIVEIRA LOPES, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão estagiária em pedagogia, estado civil solteira, nascida em Ibirapitanga - BA, no 
dia 17/12/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edevanir Pereira 
Lopes ede Maria Oliveira Lopes.

O pretendente: JONATAS GONÇALVES ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
pintor, estado civil solteiro, nascido em Vitória da Conquista - BA, no dia 14/08/1994, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Batista Martins Araújo e de Maria 
Eusa Gonçalves Araújo. A pretendente: SAMARA ARAUJO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão balconista, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
14/08/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Damião da Silva 
e de Maria Aparecida Araujo Santos.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: JEFFERSON CARVALHO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
profissão ajudante de logrador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no 
dia 07/05/1975, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Edison Alves 
de Souza e de Vanda Maria de Carvalho Souza. A convivente: ANDREA ALVES DE 
SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 12/08/1977, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Lidia Alves de Souza. Obs.: O presente edital refere-se a pedido de habilitação 
para conversão da União Estável, cujo assento respectivo será lavrado independente 
de qualquer outra formalidade findo o prazo legal sem oposição de impedimentos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GUILHERME CARÁ DE OLIVEIRA, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Porto Alegre - RS, data-nascimento: 18/05/1990, residente 
e domiciliado na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Henrique de Oliveira e de 
Deborah Cara de Oliveira. A pretendente: GABRIELA KREIMER, profi ssão: psicóloga, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/07/1992, resi-
dente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Marcelo Ramiro Kreimer 
e de Ruth Kreimer.

O pretendente: ARTHUR TAKASHI SANTOS, profi ssão: estudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/12/1988, residente e domiciliado na 
Santa Cecília, São Paulo - SP, fi lho de Jurandy Santos e de Alice Toshiko Oda. A pre-
tendente: TATIANA CRISTINA DA SILVA, profi ssão: bancária, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/02/1984, residente e domiciliada na 
Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Terezinha do Socorro Paz da Silva.

O pretendente: FELIPE DE MELLO GOMBOSSY, profi ssão: fotógrafo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Foz do Iguaçu - PR, data-nascimento: 28/04/1978, residente e 
domiciliado em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de Zsolt Miklós Gombossy e de Glaucia 
Maria de Mello Gombossy. A pretendente: ANDREA GOMES GIUSTI, profi ssão: produtora 
executiva de cinema, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
02/04/1983, residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha de Arual Giusti 
e de Guilhermina Maria Pereira Gomes Giusti.

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: RAPHAEL EDUARDO DE ANDRADE MONTESINOS, estado civil solteiro, 
profi ssão médico, nascido no Rio de Janeiro (10ª Circunscrição Freguesia do Engenho Novo) 
- RJ, no dia 24/09/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Eduardo Alfredo Federico Montesinos Yepez e de Carmen Lucia Andrade de Montesinos. 
A pretendente: ROSANA SAORI YAMADA, estado civil solteira, profi ssão administradora, 
nascida em Brasília (2º Ofício) - DF, no dia 11/12/1981, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Yamada Hatesumi e de  Masae Yamada. 

O pretendente: CLAUDIOMIRO ROBERTO FAGUNDES, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico de informática, nascido em Osasco - SP (Registrado no Subdistrito Jabaquara, 
nesta Capital), no dia 01/11/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Rosalina Tania Mello Fagundes. A pretendente: MERILIN RODRIGUES 
RAMOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Bela 
Vista - SP, no dia 18/01/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Luiz Pereira Ramos e de Anita Rodrigues Ramos. 

O pretendente: INACIO SEITCHI YATABE JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
balconista, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 19/07/1974, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Inacio Seitchi Yatabe e de Leonil-
da Giovannetti Yatabe. A pretendente: DAIANE LOURDES DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão gerente, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 
02/05/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Expedito 
Antonio dos Santos e de Maria de Lourdes dos Santos.

O pretendente: JOSÉ VICENTE DE MATTOS, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, 
nascido nesta Capital, Moóca - SP, no dia 24/02/1942, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João de Mattos e de Noemia Paiva de Mattos. A 
pretendente: LEONICE DE SÃO JOSÉ AGUIAR, estado civil viúva, profi ssão professora 
aposentada, nascida em Urú - SP, no dia 14/01/1946, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Domingos de São José  e de Erminia Lopes Rodrigues 
de São José. 

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Empresas & Negócios

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem
por meio deste notificar os contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar
obrigações financeiras pendentes. A não regularização integral no prazo de 05(cinco)
dias a partir da publicação deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato,
nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar
para (11) 3115-1515 ramais 1673 / 1761. Empresa: C. de S. N. - CNPJ: **.*71.464/0001-
** - Contrato: 4500010074; Empresa: R. P. de O. - CNPJ: **.*20.247/0001-** - Contrato:
4500007070; Empresa: C. de R. R. das R. E. - EPP - CNPJ: **.*36.440/0001-** -
Contrato: 4500004663; Empresa: C. It S. S. em I. Ltda ME - CNPJ: **.*04.140/0001-**
- Contrato: 4500000328; Empresa: F de C T. C. - ME - CNPJ: **.*14.818/0001-** -
Contrato: 4500011363; Empresa: C. B. N. de J. - CNPJ: **.*75.324/0001-** Contrato:
4500010205; Empresa: F A I. H. e C. Ltda - ME - CNPJ: **.*08.417/0001-** - Contrato:
4500010596; Empresa: M. DE O. C. - CNPJ: **.*59.727/0001-** - Contrato: 4500006360;
Empresa: M. A. D. S. - CNPJ: **.*55.701/0001-** - Contrato: 4500009588.



Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

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

Empresas & Negócios
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O pretendente: PAULO AMÉRICO, profi ssão: balconista, estado civil: divorciado, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/02/1974, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Manoel Américo Filho e de Ivone Américo. A pretendente: MÔNICA 
MARINHO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de corte de costura, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/02/1981, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Inacio da Silva e de Alaíde Marinho da Silva. 

O pretendente: CLAYTON DA SILVA BEZERRA, profi ssão: militar, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/11/1980, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Agrimar Bezerra e de Gerusa Cordeiro da Silva Bezerra. 
A pretendente: CINTIA GUIMARÃES RODRIGUES, profi ssão: técnica de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/01/1981, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jorge Rodrigues e de Rosinete Vieira 
Guimarães. 

O pretendente: JOSÉ CARLOS SILVA DO SANTO, profi ssão: calibrador instrumen-
to, estado civil: divorciado, naturalidade: Caldeirão Grande - BA, data-nascimento: 
27/03/1963, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Adonel Francisco do 
Santo e de Maria Silva do Santo. A pretendente: MARIA DAS DORES SOUSA, pro-
fi ssão: sub-gerente de loja, estado civil: divorciada, naturalidade: Tamboril - CE, data-
nascimento: 24/10/1967, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Pedro de 
Sousa Araujo e de Rita Nunes Gomes de Sousa. 

O pretendente: JEFFERSON APARECIDO DE ALMEIDA FRANCISCO, profi ssão: vigi-
lante, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 
16/03/1982, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jackson Francisco e de 
Maria do Socorro de Almeida. A pretendente: VANESSA RIBEIRO JORGE, profi ssão: 
auxiliar de necrotério, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nasci-
mento: 31/07/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Pedro Reche 
Jorge e de Zulmira Ribeiro Jorge.

O pretendente: VINICIUS HENRIQUE DA COSTA SOUZA, profi ssão: auxiliar adminis-
trativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/09/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Vanderlei de Souza e de Luciene Ro-
berta da Costa Souza. A pretendente: BIANCA MELO NUNHEZI PEREIRA, profi ssão: 
auxiliar de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
25/11/1998, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Daniel Nunhezi Pereira 
Junior e de Rosangela Melo da Silva Nunhezi Pereira. 

O pretendente: RODRIGO DOS ANJOS SANTOS, profi ssão: técnico em segurança ele-
trônic, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/02/1983, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Milton dos Santos e de Maria de 
Lourdes dos Anjos Santos. A pretendente: TAINARA BATISTA BONIFACIO, profi ssão: 
auxiliar de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: Senhor do Bonfi m - BA, data-
nascimento: 07/01/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edneide 
Batista Bonifacio. 

O pretendente: JÔNATA FRANÇA SALOMÃO, profi ssão: técnico desenvolvedor, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Vitória da Conquista - BA, data-nascimento: 20/07/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Junior Ferreira Salomão e de 
Arminda França Salomão. A pretendente: CARLA DANIELLY CARVALHO DE SOUZA, 
profi ssão: monitora de qualidade, estado civil: solteira, naturalidade: Diadema - SP, da-
ta-nascimento: 09/01/1997, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Carlos Marques de Souza e de Cintia Soares de Carvalho. 

O pretendente: FERNANDO BARBOSA VIEIRA, profi ssão: vigilante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/09/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de José Rubem dos Santos Vieira e de Mirian Barbosa. A 
pretendente: AMANDA OLIVEIRA SILVA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/05/1997, residente e domiciliado em 
Rua Guira - São Paulo - SP, fi lho de Zizoneide Oliveira Silva. 

O pretendente: ANDRÉ BOTELHO SILVA, profi ssão: auxiliar de produção, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/09/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Brasilino Araujo Silva e de Maria José Botelho 
Araujo Silva. A pretendente: ROZÂNGELA BOTELHO CORDEIRO, profi ssão: seguran-
ça, estado civil: solteira, naturalidade: Grão Mogol - MG, data-nascimento: 17/03/1985, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Botelho Cordeiro e de Josefa 
Luiz Cordeiro.

O pretendente: KAIQUE CORDEIRO MARTINS, profi ssão: sapateiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Mogi das Cruzes - SP, data-nascimento: 28/08/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João Cordeiro Martins e de Andreia Felizarda de 
Souza. A pretendente: ADRIELLE GONÇALVES DA SILVA MARTINS, profi ssão: cos-
tureira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/11/1996, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Romeude da Silva Martins e de 
Adriana Gonçalves Gomes Ramos. 

O pretendente: RAFAEL DOS SANTOS PERALTA, profi ssão: coordenador de even-
tos, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/08/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Peralta e de Elenice 
Pereira dos Santos Peralta. A pretendente: CAROLINA SOARES MACEDO, profi ssão: 
auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nas-
cimento: 12/08/1993, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Santos 
Macedo e de Lindalva Soares dos Prazeres. 

O pretendente: CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/05/1994, residente e domi-
ciliado em Guarulhos - SP, fi lho de Tania de Jesus Nascimento. A pretendente: STHE-
FANY MALTES CORDEIRO, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 02/08/2000, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, fi lha de Ademir Cordeiro e de Maria Cristina Maltes Cordeiro. 

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: DOUGLAS SILVESTRE DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/12/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Nivaldo da Silva e de Cristiane Silvestre. A pre-
tendente: PALOMA DE OLIVEIRA PINTO, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/07/1996, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Olavo Carlos Pinto e de Magali Pires de Oliveira Pinto. 

O pretendente: RAUDSLEI EDSON SILVA DE BRITO, profi ssão: operador de caixa, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/06/1991, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Edson Almeida de Brito e de Margarida 
da Silva Baião de Brito. A pretendente: LUANA CRUZ DA SILVA, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/08/1997, resi-
dente e domiciliada em Sousa - PB, fi lha de Vera Maria Cruz da Silva. 

O pretendente: CARLOS ALBERTO BRASIL, profi ssão: ofi cial administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/03/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Eli Brasil. A pretendente: RAQUEL SALIMENI 
PEDROZO, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: 
Santo André - SP, data-nascimento: 12/11/1992, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Moacir Davanci Pedrozo e de Sandra Salimeni Pedrozo. 

O pretendente: ROBSON SANTIAGO VIEIRA, profi ssão: administrador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/08/1979, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, fi lho de Maria Aparecida Santiago Vieira. A pretendente: 
ANGÉLICA ANDRADE DE SOUZA, profi ssão: analista fi nanceiro, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/06/1981, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Juracy Pereira de Souza e de Isolina Andrade de Souza. 

O pretendente: FELIPE DE FREITAS GONÇALVES PEREIRA, profi ssão: garçom, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/03/1995, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Vagner Gonçalves Pereira e de Josiane Nas-
cimento de Freitas. A pretendente: KAROLAYNE FARIAS DA SILVA, profi ssão: ope-
radora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
11/06/1997, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Mariano da Silva 
e de Zenilda Agelina de Farias. 

O pretendente: JOÃO CELINO DE LIMA, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Presidente Prudente - SP, data-nascimento: 01/06/1964, residente e domicilia-
do em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Alves de Lima e de Maria Madalena da Concei-
ção. A pretendente: ARENICE PEREIRA DE SOUZA, profi ssão: cuidadora, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Inêma - BA, data-nascimento: 01/07/1957, residente e domici-
liada em São Paulo - SP, fi lha de Pedro Pereira de Souza e de Roza Maria Pereira. 

O pretendente: DOUGLAS HENRIQUE FIDELIS ANDRE, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/12/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Luis Fidelis Andre e de Ana Lucia Por-
fi rio. A pretendente: BRUNA ANDERSSEN DANTAS DE JESUS BATISTA, profi ssão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 28/03/1996, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Nelson 
Batista e de Maria Vanuzia Dantas. 

O pretendente: AGUINALDO GONÇALVES DUARTE, profi ssão: pedreiro, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/01/1959, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Adelino Gonçalves Duarte e de Maria Senhora 
de Jesus. A pretendente: MARIA NEUZA PAIVA DOS SANTOS, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: Itapetinga - BA, data-nascimento: 10/02/1960, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Raimundo Santos e de Jaci 
Paiva dos Santos. 

O pretendente: LEONARDO LOPES ALVES, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/09/1985, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Luiz Francisco Alves e de Maria da Gloria Lopes Alves. A preten-
dente: MARY ELLEN DA SILVA DIAS, profi ssão: gerente, estado civil: solteira, natura-
lidade: Mogi das Cruzes - SP, data-nascimento: 01/05/1988, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Carlos Roberto Dias e de Gislayne da Silva Dias. 

O pretendente: SAMUEL DE ANDRADE ALVES DOS SANTOS, profi ssão: ajudan-
te de produção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
19/04/1988, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Cosme Alves dos San-
tos e de Lucileny Rute de Andrade dos Santos. A pretendente: ALEXANDRA ROQUE 
DA SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Recife - PE, 
data-nascimento: 11/06/1981, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Maria 
Helena Roque da Silva. 

O pretendente: ROBERTO DA COSTA, profi ssão: fi scal de linha, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/12/1992, residente e domiciliado 
em em São Paulo - SP, fi lho de Olga Solange da Costa. A pretendente: JACQUELINE 
COTA DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - 
SP, data-nascimento: 05/02/1992, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
João Batista de Oliveira e de Vera Lucia Cota de Oliveira. 

O pretendente: JOSÉ CLÁUDIO DE FARIAS, profi ssão: monitor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Pilar - AL, data-nascimento: 01/01/1969, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de José Alexandre de Farias e de Maria Nascimento de Farias. A pretendente: 
VANESSA ARAÚJO DA SILVA, profi ssão: manicure, estado civil: divorciada, naturalida-
de: São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 28/03/1986, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lha de João Fortunato da Silva e de Marineide Gomes de Araújo. 

O pretendente: VALTER PEREIRA SILVEIRA, profi ssão: eletrotécnico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/05/1973, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Waltersil Gonçalves da Silveira e de Milte Pe-
reira Silveira. A pretendente: SIMONE CORDEIRO DE BARROS, profi ssão: Tecnólo-
ga em logística, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 
23/01/1973, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lho de José Cordeiro de Barros 
e de Antonia Silvestre de Barros. 

O pretendente: EDIMILSON SODRÉ DE SIQUEIRA, profi ssão: segurança, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Terra Roxa - PR, data-nascimento: 03/04/1984, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, fi lho de Edson de Siqueira e de Rita Sodré de Siqueira. A pre-
tendente: ALESSANDRA LIMA LOURENÇO, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/11/1984, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de José Graciano Lourenço e de Maria Lúcia Ferreira Lima Lourenço. 

O pretendente: FRANCISCO DE OLIVEIRA BRITO SILVA, profi ssão: mecânico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Ituaçu - BA, data-nascimento: 15/03/1963, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Napoleão de Oliveira e Silva e de Eliaci de Brito 
Silva. A pretendente: MARILENE MARIA NOIA, profi ssão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Ibirajuba - PE, data-nascimento: 07/09/1968, residente e domiciliada 
em Suzano - SP, fi lha de Zacarias Francisco Noia e de Maria Francisca da Conceição 
Noia. 

O pretendente: CICERO JOSÉ CALIXTO DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Colônia Leopoldina - AL, data-nascimento: 03/05/1976, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Calixto da Silva e de Maria José da 
Silva. A pretendente: IVONETE FREIRE DE ALKMIM, profi ssão: professora, estado ci-
vil: solteira, naturalidade: Itacarambi - MG, data-nascimento: 07/11/1984, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Marcolino Freire de Alkmim e de Maria Araujo 
Correa Alkmim. 

O pretendente: RENATO RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/02/1987, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Jose Ribeiro da Silva e de Celia Rosane Ribeiro da Silva. A pre-
tendente: ANA LUCIA GONÇALVES CANDIDO, profi ssão: bancária, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/06/1986, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Marcos Cesar Candido e de Sueli dos Santos Gonçalves. 

O pretendente: DENIS ARAUJO DOS SANTOS, profi ssão: lider de patrimônio, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/10/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Osmario Francisco dos Santos e de Cleonice 
de Araujo Santos. A pretendente: JOELMA DA SILVA DOS SANTOS, profi ssão: fi scal 
de loja, estado civil: solteira, naturalidade: Monteiro - PB, data-nascimento: 15/02/1983, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Cabral dos Santos e de Maria 
do Socorro da Silva dos Santos. 

O pretendente: EZENILDO SANTOS, profi ssão: gerente de estacionamento, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Laje - BA, data-nascimento: 20/03/1983, residente e domicilia-
do em São Paulo - SP, fi lho de Aurelino dos Santos e de Zenilda Santos. A pretendente: 
CARLEANE DE SOUZA COSTA, profi ssão: manicure, estado civil: solteira, naturalida-
de: Ilhéus - BA, data-nascimento: 06/07/1986, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, fi lha de José Carlos Sacramento Costa e de Ilza Maria Oliveira de Souza. 

O pretendente: THIAGO DE LIMA VIEIRA, profi ssão: músico, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/09/1986, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Raimundo Alves Vieira e de Maria Eunice de Lima Vieira. A preten-
dente: THÁFINE ALBUQUERQUE DE CARVALHO, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Roque - SP, data-nascimento: 01/05/1994, re-
sidente e domiciliada em Jandira - SP, fi lha de Marcos Antonio de Carvalho e de Maria 
Betania de Albuquerque de Carvalho. 

O pretendente: DAVID ARAUJO VIEIRA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/07/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Sergio de Lima Vieira e de Maria Jose Chaves 
de Araujo. A pretendente: ANA PAULA LUCIANO RUFINO, profi ssão: auxiliar externo, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/01/1980, re-
sidente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Josafá Saul de Oliveira Rufi no e de 
Marlene Luciano Rufi no. 

O pretendente: EVANDRO CERQUEIRA RODRIGUES, profi ssão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/09/1986, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, fi lho de Osny Rodrigues e de Ivandi de Oliveira Cerqueira 
Rodrigues. A pretendente: LUZIA ALMEIDA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Antas - BA, data-nascimento: 05/01/1963, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Vicente da Silva e de Leontina 
Almeida de Jesus. 

O pretendente: FABIANO DANIEL, profi ssão: leiturista, estado civil: solteiro, naturalida-
de: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/03/1992, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Ivone Daniel de Oliveira. A pretendente: KAREN CRISTINA GONÇALVES 
FERREIRA, profi ssão: auxiliar de vida escolar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 14/11/1993, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Paulo Renato Maciel Ferreira e de Célia Cassia Gonaçalves. 

O pretendente: JASIEL SILVA DOS SANTOS, profi ssão: encarregado de almoxarifado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Maceió - AL, data-nascimento: 30/06/1971, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Isaias Cordeiro dos Santos e de Salete Silva 
dos Santos. A pretendente: GERALDA DE OLIVEIRA RAMOS, profi ssão: enfermeira, 
estado civil: solteira, naturalidade: Maceió - AL, data-nascimento: 01/11/1970, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Marcelino Ramos e de Josefa de 
Oliveira Ramos. 

O pretendente: RICARDO MARCONDES DA SILVA, profi ssão: fi scal, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/10/1979, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, fi lho de e de Lenira Marcondes da Silva. A pretendente: 
MIKELLY MARIA DA SILVA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, 
naturalidade: São José do Belmonte - PE, data-nascimento: 31/08/1986, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Benedito Antônio da Silva e de Maria 
Luzinete da Silva. 

O pretendente: DIEGO OLIVEIRA PORTO, profi ssão: contador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/11/1989, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Ermelino Franca Porto e de Luciene de Oliveira Porto. A preten-
dente: CÁSSIA DE ALMEIDA VIEIRA, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/08/1991, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Marcos de Almeida Vieira e de Edineuza Geraldina Vieira. 

O pretendente: RONALDO PEREIRA, profi ssão: vigilante, estado civil: divorciado, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/10/1963, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Pedro Pereira e de Ivany Pereira. A pretendente: ROSELÍ ALVES 
DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 16/07/1961, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Severino 
Vicente da Silva e de Regina Alves da Silva.

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

Empresas & Negócios
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: DAVID DANTAS DOS SANTOS FERREIRA, estado civil solteiro, profi s-
são empresário, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (24/08/1985), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Gilberto Antonio Ferreira e de Lindinalva Dantas 
dos Santos Ferreira. A pretendente: FRANCINE DOS SANTOS PUGLIESI, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (28/04/1986), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Diogenes Roberto Pugliesi e de 
Désia dos Santos Pugliesi.

O pretendente: JOSÉ GUILHERME DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão operador 
de loja, nascido em São Paulo - SP, no dia (04/04/1961), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Genesio Guilherme da Silva e de Maria Anaildes dos Santos 
Silva. A pretendente: ISABEL DO CARMO DE SOUZA, estado civil divorciada, profi s-
são operadora de caixa, nascida em Vitória de Santo Antão - PE, no dia (25/03/1972), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Manoel Francisco de Souza e de 
Maria do Carmo de Souza.

O pretendente: DENIS DE MORAES, estado civil solteiro, profi ssão professor de luta, 
nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia (12/05/1989), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Vinicius de Moraes e de Sonia Aparecida da Silva. A pre-
tendente: AMANDA MEDEIROS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão adestradora, 
nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (05/06/1993), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Braz da Silva Junior e de Fabia Medeiros de Sousa. 

O pretendente: JAIR HONORATO DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão pizzaiolo, 
nascido em Campo Alegre de Lourdes - BA, no dia (08/12/1976), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Nair Honorato da Cruz. A pretendente: CRISTIANE ALVES, 
estado civil solteira, profi ssão garçonete, nascida em Ribeirão - PE, no dia (15/04/1980), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo Francisco Alves e de Maria 
José do Nascimento Alves.

O pretendente: ENEAS DOS SANTOS SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Gandu - BA (Município de Itamari), no dia (30/10/1988), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Esmeraldo Jesus de Souza e de Diva Miranda 
dos Santos Souza. A pretendente: EDINEA SANTOS DE SÁ, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida em Apuarema (Município de Jaguaquara) - BA, no dia (31/01/1992), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Carlos Gonçalves Santos e 
de Edinalva Santos de Sá.

O pretendente: ANDRÉ RICARDO LIMA QUEIROGA, estado civil divorciado, profi s-
são autônomo, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (14/01/1974), residente 
e domiciliado em São Bernardo do Campo - SP, fi lho de José Eribaldo Queiroga e de 
Neiara Lima Queiroga. A pretendente: ALINE ALVES, estado civil divorciada, profi ssão 
microempresária, nascida em Guarulhos - SP, no dia (11/05/1981), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Reinaldo Alves e de Sueli da Penha Alves. Obs.: Bem 
como cópia enviada a Unidade de Serviço do Município de São Bernardo do Campo, 
deste Estado, onde o pretendente e  residente e domiciliado. 

O pretendente: FELIPE TEIXEIRA DE CARVALHO SANTOS, profi ssão: faturista hospitalar, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, nascido aos: 
18/12/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Agnaldo Ferreira dos 
Santos e de Meire Aparecida Teixeira de Carvalho. A pretendente: RAFAELA AMARAL 
VICTOR, profi ssão: auxiliar de departamento pesso, estado civil: solteiro, naturalidade: 
nesta Capital, Vila Mariana - SP, nascido aos: 12/07/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Rosemburgo Victor e de Elisabete Amaral Victor.

O pretendente: GUSTAVO NOGUEIRA PEREIRA, profi ssão: programador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 06/01/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Clovis Pereira e de Eliane Ossana Nogueira 
Pereira. O pretendente: DORIVAL TEIXEIRA NETO, profi ssão: analista de TI, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perdizes - SP, nascido aos: 22/06/1985, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Dorival Teixeira Junior e de Maria Antonia 
Paulovic Teixeira.

O pretendente: FELIPE AUGUSTO DE SOUZA ARAUJO, profi ssão: assistente adminis-
trativo, estado civil: solteiro, naturalidade: em Santa Barbara do O'este - SP, nascido aos: 
11/10/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sergio Antonio Araujo 
e de Marcia Cristina Aleixo de Souza. A pretendente: BRUNNA PIMENTA PRESCILIANO, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, 
nascido aos: 15/11/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Reginaldo 
Presciliano e de Simone Aparecida Claudio Pimenta Presciliano.

O pretendente: MARCUS VINICIUS BATISTA BERCHOR FRANCO, profi ssão: técnico 
de telecomunicações, estado civil: solteiro, naturalidade: em Carapicuíba - SP, Carapicu-
íba - SP, nascido aos: 04/07/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Celio Marius Franco e de Rutis Batista Berchor. A pretendente: LÍVIA KARINE PINHEIRO 
DA COSTA, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Recife - PE, nascido aos: 14/11/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de José Paulo Caluête da Costa e de Rosana Pinheiro da Costa.

O pretendente: JOSÉ ZEFERINO DE LIMA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Benedito do Sul - PE, nascido aos: 25/02/1972, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Benedito Zeferino de Lima e de Maria Antonia 
de Lima. A pretendente: VANDERLÉA XAVIER, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Jaguaribe - CE, nascido aos: 07/01/1975, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Manoel Antonio Neto e de Francisca Neuza Xavier.

O pretendente: EDILSON GONÇALVES MARTINS, profi ssão: advogado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Limeira - SP, nascido aos: 25/05/1963, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Eduardo Martins e de Heyde Gonçalves Martins. A preten-
dente: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA, profi ssão: comerciante, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 18/09/1980, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Jocelito José da Silva e de Marilene de Oliveira.

O pretendente: FELIPE DE LIMA CARDOSO FERREIRA, profi ssão: auxiliar de escritório, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 17/10/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Carlos Cardoso Ferreira e de Jeane 
Andrea de Lima. A pretendente: THALITA PUGLIESE, profi ssão: veterinária, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perdizes - SP, nascido aos: 11/02/1990, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Luciano Pugliese Junior e de Marcia 
Monteiro Soares Pugliese.

O pretendente: FELIPE OZÉAS DOS ANJOS MONTALVÃO, profi ssão: instalador, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 15/12/1991, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ozéas Salustiano Montalvão Filho e de Maria 
Aparecida Xavier dos Anjos Montalvão. A pretendente: GESSICA CAROLINE NUNES 
DOS SANTOS, profi ssão: supervisora, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, 
Santana - SP, nascido aos: 22/12/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Genivaldo Barbosa Santos e de Alexandra Nunes Trindade.

O pretendente: SIDNEY ROBERTO TRASATTI, profi ssão: consultor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, nascido aos: 06/02/1953, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Tito Jose Trasatti e de Nair Leonardi Trasatti. A pretendente: 
SIMONE DE CARLO, profi ssão: odontologista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 24/10/1966, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Valter Rafael de Carlo e de Wilma Barbosa de Carlo.

 

8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: FERNANDO DE ALMEIDA TOMAC, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 13/09/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mathias Minchetti Tomac e de Patri-
cia Ramos de Almeida Tomac. A pretendente: MARILIA GABRIELA BERTINI, profi ssão: 
fi sioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - nesta 
Capital, São Paulo - SP, nascido aos: 07/03/1986, residente e domiciliada nesta Capital 
- SP, fi lha de Luiz Bertini Junior e de Maria Odete Freitas e Silva Bertini.

O pretendente: VINICIUS SOUZA CABRAL, profi ssão: cobrador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, nascido aos: 13/02/1993, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ezequias Machado Cabral e de Abias 
Ferreira de Souza. A pretendente: TALITA RIOS NASCIMENTO, profi ssão: assistente de 
cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 25/04/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Cicero Nascimento dos Anjos e 
de Gisela Rios Silva dos Anjos.

O pretendente: DIOGO DE CARVALHO, profi ssão: assistente de fi scal, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 08/02/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Daniel José de Carvalho e de Isa Maria Feitoza de Souza 
Carvalho. A pretendente: EMANUELA TANAN ROSA, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Ipirá - BA, nascido aos: 15/05/1989, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Manoel Santa Rosa e de Maria Hélia Almeida 
Tanan Rosa.

O pretendente: EDUARDO PEREIRA FAGUNDES, profi ssão: auxiliar de topografi a, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Gama - DF, nascido aos: 13/11/1977, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jose Pereira dos Santos e de Zelinda Fagun-
des dos Santos. A pretendente: JAMILLE ISABEL SILVA SANTOS, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Moóca - SP, nascido 
aos: 14/09/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Batista dos 
Santos e de Rosemeire Salete da Silva Santos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Wilson Roberto das Neves - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GUILHERME MARTINO DE SANT'ANA, solteiro, profi ssão publicitário, 
nascido São Paulo, Capital (Subdistrito Cerqueira César), no dia sete de abril de mil 
novecentos e oitenta e dois (07/04/1982), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de José Augusto deSant'Ana e de Olga Maria Martino de Sant'Ana. A pretendente: 
ANDRÉIA DA SILVA CAXIAS, solteira, profi ssão contadora, nascida em São Paulo, 
Capital (Subdistrito Belezinho), no dia quatro de outubro de mil novecentos e oitenta 
e cinco (04/10/1985), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Marcelino João 
Caxias e de Eulina Fernandes da Silva Caxias.

O pretendente: GUILHERME FABIANI DE CARVALHO, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia quinze de setembro de mil 
novecentos e oitenta e sete (15/09/1987), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho 
de Heráclito Barbosa de Carvalho e de Maria Silva de Mattos Fabiani. A pretendente: 
FERNANDA LOTTO TAKAHASHI, solteira, profi ssão advogada, nascida em São 
Bernardo do Campo, Estado de São Paulo (2º Subdistrito), no dia vinte e oito de 
novembro de mil novecentos e oitenta e oito (28/11/1988), residente e domiciliada neste 
subdistrito, fi lha de Cassio Luiz Kazuo Takahashi e de Marcia Lotto Takahashi.

O pretendente: BRUNO PARASMO BIANCHI, solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Vila Mariana), no dia trinta de julho de mil novecentos 
e oitenta e cinco (30/07/1985), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Mauricio 
Linn Bianchi e de Eloisa Sartorio Parasmo Bianchi. A pretendente: ANA CLARA CRUZ 
MAGNANI, solteira, profi ssão administradora, nascida em Campinas, Estado de São 
Paulo (Distrito de Barão Geraldo), no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e 
noventa (31/01/1990), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Marcos Alberto 
Magnani e de Eliana Cerimar Cruz Magnani.


