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São Paulo, quarta-feira, 01 de fevereiro de 2017
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“Você sabia que 

pode transformar a 

sua cidade em mais 

sustentável?”

Sim, é possível. Existem 
vários movimentos para 
tornar as cidades mais 

inclusivas, amigáveis, agra-
dáveis, transitáveis, menos 
impactantes ao meio ambien-
te, com menos lixo na rua, 
enfi m, um sonho que muitos 
desejam.

Interessante que, todas as 
vezes que trocamos ou viaja-
mos para outras cidades, seja 
no Brasil ou fora dele, conse-
guimos enxergar coisas boas 
que não conseguimos ver no 
nosso dia a dia. Dizem que a 
grama do vizinho é sempre 
mais verde, talvez porque 
cada dia mais estamos vendo 
o que está do lado de lá, do 
que do lado de cá. Mais as 
fotos dos outros nas mídias 
sociais do que dentro da sua 
casa.

Na reunião do nosso “con-
domínio” chamado planeta 
Terra, em setembro de 2015, 
os 193 países membros da 
ONU adotaram formalmente 
os 17 Objetivos do Desenvol-
vimento Sustentável (ODS) 
com 169 metas para 2030, 
sendo um destes objetivos 
referente a Cidades e Co-
munidades Sustentáveis. 
Segundo a ONU, seria tornar 
as cidades e assentamentos 
humanos inclusivos, resilien-
tes e sustentáveis.

Mas o que seriam estas 
cidades sustentáveis? Uma 
parceria da Arcadis com o 
Centre for Economic and 
Business Research (Cebr) 
lançou em setembro a versão 
2016 do Índice de cidades 
sustentáveis. Por meio de 32 
indicadores, os pesquisado-
res elencaram as 100 cidades 
globais nas três dimensões 
da sustentabilidade: plane-
ta, pessoas e prosperidade 
fi nanceira.

A cidade da Suíça, Zurich 
fi cou no topo da lista com 
ações bem avançadas como 
a meta de ter dois mil watts 

de energia per capita, com 
investimentos em energias 
renováveis, prédios com 
certifi cações de sustentabili-
dade, além da mobilidade ser 
um exemplo para o resto do 
mundo com todos os tipos de 
transportes públicos. No topo 
das 15 mais sustentáveis, 
estão 13 cidades do velho 
continente, a Europa.

As cidades asiáticas Singa-
pura (2a do ranking) e Hong 
Kong (16a) se destacam 
principalmente pelos índices 
de prosperidade fi nanceira. 
São Paulo aparece em 79o, 
seguido de Buenos Aires e 
o Rio de Janeiro como 81o 
com bons índices ligados ao 
planeta. Se pegarmos somen-
te um destes indicadores, 
como os resíduos, existe 
um movimento que é o Zero 
Waste, que busca com que as 
pessoas, empresas e cidades 
não enviem nenhum lixo para 
aterro, que aproveitem o 
máximo reciclando ou ainda 
fazendo compostagem.

No Brasil, o movimento 
Lixo Zero é referência pela 
mobilização e engajamento 
de alguns grupos empresa-
riais e cidades. Existe uma 
lista com todas as Zero Waste 
Municipalities que estão no 
plano de zerar os seus resí-
duos, e um bom exemplo é 
a cidade de Venlo no sul da 
Holanda. Desde 2006 tem 
adotado estes princípios de 
técnicas do “berço ao berço”, 
ou seja, reutilizar tudo o que 
é gerado.

Precisamos fi car atentos 
não só à grama do vizinho, 
mas como ele deixa a grama 
verde. Buscar soluções com 
nossos governantes, e às ve-
zes não só fi car esperando, se 
juntar aos vizinhos, às ONGs, 
associações comunitárias e 
colocar a mão na massa, ou 
melhor, na Terra.

(*) - É sócio-diretor da iSetor, profes-
sor da graduação e MBA da ESPM, 
idealizador e diretor da Associação 

Brasileira dos Profi ssionais de Sus-
tentabilidade e palestrante

sobre sustentabilidade,
empreendedorismo e estilo de vida

(www.marcusnakagawa.com).

Marcus Nakagawa (*)

Cidades sustentáveis

Um dos pontos altos da 
cerimônia é a leitura da 
mensagem do presiden-

te da República. A sessão solene 
de 2017 terá início às 16h00, 
no Plenário da Câmara. A con-
dução dos trabalhos caberá ao 
presidente do Congresso e do 
Senado, eleito no dia anterior.

A sessão tem início com a men-
sagem enviada pelo Executivo 
ao Poder Legislativo, na qual o 
presidente da República fala das 
expectativas e planos para o ano 
e das parcerias que podem ser 
feitas com os demais Poderes. 

Depois, é a vez da presiden-
te do STF, ministra Carmen 
Lúcia, fazer sua apresentação 
para 2017. A sessão solene é 
encerrada com o discurso do 
presidente do Congresso. Os 
demais parlamentares não 
fazem uso da palavra.

Antes da sessão solene, é feita 
a cerimônia externa de recep-
ção das autoridades dos Três 
Poderes. O primeiro a chegar 

Presença do presidente Michel Temer na cerimônia ainda não 

está confi rmada.

A Comissão de Agricultura da 
CâmaraRural aprovou o projeto 
que isenta do Imposto Territo-
rial Rural (ITR) o imóvel rural 
que tenha solo com restrição 
de uso e mantenha manancial 
devidamente preservado. Pela 
proposta, a isenção dependerá 
de laudo do órgão ambiental 
competente, que atestará as 
limitações do uso do solo e as 
boas condições de preservação 
do manancial existente. 

De autoria do deputado Mar-
cio Alvino (PR-SP), o projeto 
altera a Lei 9.393/96, que trata 
do ITR. O parecer do relator, 
deputado Luis Carlos Heinze 
(PP-RS), foi favorável à propos-
ta. “Consideramos de grande 
valor o incentivo à manutenção 
de mananciais e consequen-
temente à ‘produção de água’ 
pelos agricultores”, disse. 

“Inegável a importância de se 

Heinze: projeto permite 

a construção de um meio 

ambiente mais equilibrado.

A Comissão de Indústria e 
Comércio da Câmara aprovou 
proposta que faz duas mo-
difi cações na lei que institui 
normas gerais para licitação 
e contratação de parceria 
público-privada na admi-
nistração pública, a fi m de 
aumentar o controle sobre 
as sociedades de propósito 
específi co (SPE). Essas socie-
dades são constituídas antes 
da celebração dos contratos 
e incumbidas de implantar e 
gerir o objeto da parceria.

A primeira das modifi ca-
ções defi ne que a SPE e seus 
contratos serão submetidos 
aos respectivos tribunais de 
contas e de outros órgãos de 
controle. A outra mudança, 
por outro lado, proíbe os agen-
tes da administração pública 
direta e indireta de interferir 
na gestão empresarial da SPE 
e passa a classifi car essa inter-
ferência como improbidade 
administrativa.

O relator na comissão, 
deputado Marcos Reategui 
(PSD-AP), recomendou a 

Reategui: o projeto proporciona um avanço inequívoco na 

governança das PPPs.

Renan confi rma 
Eunício como 
candidato do 
PMDB 

O presidente do Senado, Re-
nan Calheiros, anunciou ontem 
(31), que o PMDB indicou por 
aclamação o nome do senador 
Eunício Oliveira (PMDB-CE) 
à Presidência do Senado. A 
eleição da nova Mesa Diretora 
da Casa está marcada para as 
16h00 de hoje, primeiro de 
fevereiro.

“O PMDB tem a maior banca-
da, conquistou nas urnas esse 
direito e fez uma bela indicação, 
porque o Eunício tem experiên-
cia, liderança, espírito público e 
saberá conduzir o Senado nes-
sa travessia particularmente 
muito difícil da vida nacional” 
afi rmou Renan.

Na conversa com os jorna-
listas, o presidente do Senado, 
Renan Calheiros, confi rmou 
ainda  que foi indicado, também 
por aclamação de seus pares, 
para a Liderança do PMDB 
no Senado. “Estou refl etindo 
sobre essa indicação. Quero 
colaborar com o partido, com 
o Brasil”, encerrou Renan (Ag.
Senado).

O derramamento de chorume 
no solo ou em rios e mares pe-
los caminhões de lixo pode se 
tornar crime ambiental. É o que 
estabelece o projeto apresenta-
do pelo senador Cássio Cunha 
Lima (PSDB-PB). O texto 
acrescenta esse tipo de conduta 
aos crimes ambientais vigentes 
na legislação. Chorume é uma 
substância líquida que resulta 
do processo de apodrecimento 
de materiais orgânicos e é muito 
encontrado em lixões e aterros 
sanitários. 

Segundo relatório da Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS), a poluição causada por 
um litro de chorume equivale a 
100 litros de esgoto doméstico. 
Além disso, o resíduo impede 
o desenvolvimento da fl ora e 
da fauna no local em que ele 
está situado. Na justifi cativa, 
Cássio Cunha Lima afi rmou 
que o vazamento de chorume 
de caminhões de lixo tem se 

tornado uma prática comum em 
diversas cidades brasileiras, e 
que a substância necessita de 
um acondicionamento e trata-
mento correto.

“Apesar de a Lei de Crimes 
Ambientais disciplinar de 
maneira genérica o crime de 
poluição, entendemos que 
essa conduta necessita de ex-
pressa previsão legal. Diante 
dos graves prejuízos que o 
derramamento de chorume 
por caminhões de lixo tem pro-
vocado no solo e nos recursos 
hídricos, nada mais necessário 
que acrescentar essa conduta 
no rol dos crimes de poluição”, 
afi rmou.

O projeto será analisado na 
Comissão de Meio Ambiente, 
onde está sendo relatado pelo 
senador Ataídes Oliveira (PS-
DB-TO). Depois seguirá para a 
Comissão de Constituição e Jus-
tiça na qual receberá decisão 
terminativa (Ag.Senado).

Senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) é o autor do projeto.
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Marcos Oliveira/Ag.Senado

Congresso Nacional abre ano 
legislativo nesta quinta-feira

A abertura do ano legislativo no Congresso Nacional está marcada para amanhã (2). O evento marca a 
retomada dos trabalhos do Legislativo após o recesso parlamentar

é o presidente do Senado e do 
Congresso Nacional. Ele sobre a 
rampa do Congresso e passa em 
revista a tropa, quando há a Sal-
va de Gala de 21 tiros de canhão. 
Logo depois, há a execução do 
Hino Nacional e o hasteamento 
das bandeiras do Brasil e do 
Mercosul, localizadas em frente 
ao Senado e à Câmara.

Em seguida, é a vez do pre-
sidente da República ou de 
seu representante chegar ao 
Congresso Nacional, subindo a 
rampa para encontrar os presi-
dentes do Senado e da Câmara. 
Também são recebidos na rampa 
do Congresso os presidentes do 
STF e dos demais tribunais su-
periores. Juntos, todos seguem 
para o Plenário da Câmara para 
dar início à sessão solene. A ex-
pectativa é que a mensagem de 
Temer trate das reformas que já 
foram enviadas ao Congresso e 
que ainda dependem de aprova-
ção, como é o caso da Reforma 
da Previdência (Ag.Câmara).

Maior controle de sociedades 
que atuam em parcerias

aprovação da matéria. “Como 
as SPEs envolvidas em PPPs 
desenvolvem atividades de in-
teresse público, eventuais irre-
gularidades não podem passar 
incólumes a tais controles. Eles 
são a garantia de que aquelas 
atividades não se desviarão de 
seu objetivo”, afi rmou.

Reategui destacou ainda 
que o excesso de intervenção 
da administração na gestão 
empresarial das SPEs constitui 

fonte inesgotável de desvios 
de toda ordem, o que justifi ca 
o outro ponto do projeto. “Há 
muito ainda a se aprender 
no Brasil sobre os limites de 
atuação entre o público e o 
privado”, disse. O projeto 
será analisado agora pelas 
comissões de Trabalho; de 
Finanças e Tributação; e de 
Constituição e Justiça, antes 
de ser votado pelo Plenário 
(Ag.Câmara).

Vazamento de caminhões 
de lixo pode se tornar 

crime ambiental

Isenção de ITR para 
imóvel rural que 

preserve manancial

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO
Administrador não sócio deve fazer a retirada de pró-labore. 
Sócia que é funcionária em outra empresa pode fazer a retirada? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL A IDADE MÍNIMA PARA CONTRIBUIR PARA A PREVIDÊNCIA 
SOCIAL, INFORMAR A BASE LEGAL?

Informamos que na qualidade de segurado facultativo e segurado empre-
gado a idade mínima é de 16 (dezesseis) anos. Na condição de menor 
aprendiz, a contribuição previdenciária pode iniciar com 14 (quatorze) 
anos. Base Legal – Decreto nº3.048/99, art.11; Art.403 e 428 da CLT.

PENSIONISTA PODE ABRIR UMA MEI
Pensionista pretende abrir empresa na condição de MEI, pode perder a 
pensão? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESCONTO DE FALTAS INJUSTIFICADAS DO COMISSIONISTA
Empresa precisa descontar as faltas de funcionário do comércio que 
ganha somente comissão, com garantia de piso mínimo, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FALTA DO AVISO DE FÉRIAS COLETIVAS
Quais as complicações por avisar os funcionários sobre o inicio de férias 
coletivas em prazo inferior a 30 dias entre a data do aviso e inicio do 
gozo de férias? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

ATESTADO NO FINAL DA EXPERIÊNCIA
Funcionário entregou atestado nos dias que antecedem ao término do 
contrato de experiência, como fica a rescisão no término do contrato, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

MUDANÇA NA ESCALA DE TRABALHO
Qual a base legal para a mudança no horário ou escala dos fun-
cionários com frequência. Podemos incluir na escala o domingo? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Jopar Administração Ltda.
CNPJ/MF nº 08.472.503/0001-71 – NIRE 35.221.098.843

Ata da Reunião de Quotistas
Data, hora e local: 03/01/2017, às 10h00, na sede social na Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha, nº 5.200, 
conjunto 107, Bloco E, Jardim Morumbi, São Paulo-SP. Presença: Sócios quotistas representando a totalidade do capital 
social. Mesa: João Rossi Cuppoloni – Presidente; Eduardo Rossi Cuppoloni – Secretário. Convocação: Dispensada, face 
ao disposto no § 2º do artigo 1072 do Código Civil. Deliberações: Aprovação sem reservas e restrições da redução 
do capital social de R$ 358.936.200,00 para R$ 256.006.043,00, visto que o capital se tornou excessivo em relação 
ao objeto social (item II do artigo 1082 do Código Civil) uma redução, portanto, do valor de R$ 102.930.157,00 com 
o cancelamento de 102.930.157 quotas sociais mediante a entrega de bens ao sócio João Rossi Cuppoloni e repre-
sentados por: (i) 1.912.027 ações ordinárias escriturais da Rossi Residencial S.A. no valor total de R$ 5.430.157,00 e 
(ii) R$ 97.500.000,00 mediante compensação de crédito com o referido sócio. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a reunião, sendo lavrada esta ata que lida, conferida e aprovada, foi assinada por todos os sócios 
quotistas. João Rossi Cuppoloni – Presidente; Eduardo Rossi Cuppoloni – Secretário; João Rossi Cuppoloni; Hilda Maria 
Rossi Cuppoloni; Eduardo Rossi Cuppoloni; João Rossi Cuppoloni, por procuração de Luciana Rossi Cuppoloni, Renata 
Rossi Cuppoloni Rodrigues, João Paulo Franco Rossi Cuppoloni, Rafael Rossi Cuppoloni e Guilherme Rossi Cuppoloni.

preservar o meio ambiente para 
que o próprio sistema produtivo 
agropecuário seja sustentável ao 
longo do tempo”, completou. A 
proposta será analisada em ca-
ráter conclusivo pelas comissões 
de Meio Ambiente; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

O Banco Intermedium S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01, torna público, para conhecimento dos
interessados, que os imóveis de sua propriedade e das empresas de mesmo grupo econômico serão
vendidos um a um, a quem maior lance oferecer, através de Leilão Online em 10 de Fevereiro de 2017 a
partir das 11 horas pelo site www.sold.com.br, sendo o Leiloeiro responsável: Henri Zylberstajn, com
escritório na Rua Tenente Negrão, 140 - 3º Andar – São Paulo/SP, matrícula JUCESP n° 1014. O leilão
será online, através do portal www.sold.com.br regido pelas normas e disposições (incluindo condições
de pagamento) consignadas no Edital, disponível no site indicado, que os interessados aceitam por
adesão sem qualquer restrição ou ressalva e pela legislação aplicável. Imóveis ocupados por terceiros.
Desocupação e propositura de eventual Ação de Imissão na Posse por conta e risco do arrematante.
Listagem de imóveis a serem leiloados: LOTE 01: Apartamento nº 501, localizado no 5º andar, do
Edifício Monte Bianco, situado à Rua Desembargador Arno Hoeschel nº 174, Centro, Florianópolis-SC,
matriculado sob o nº 83.364 no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Florianópolis-SC e
Cadastrado pela Prefeitura de Florianópolis sob nº 52.14.041.0919.017.410, e a Garagem nº 04,
localizada no Pavimento Térreo, do Edifício Monte Bianco, situado no mesmo endereço, matriculado sob
o número 83.365 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Florianópolis-SC e cadastrado pela
Prefeitura de Florianópolis sob nº 52.14.041.0919.045.030. Lance Inicial: R$305.150,00. LOTE 02:
Sala nº 201, do Edifício Boivá I, sob o nº 1.462 da Rua Botafogo, matriculado no Registro de Imóveis
da 2ª Zona de Porto Alegre/RS, sob o nº 64.712 e cadastrado pela Prefeitura de Porto Alegre sob nº
6410200. Lance inicial: R$67.150,00. LOTE 03: Sala nº 202, do Edifício Boivá I, sob o nº 1.462 da Rua
Botafogo, matriculado no Registro de Imóveis da 2ª Zona de Porto Alegre/RS, sob o nº 64.715 e
cadastrado pela Prefeitura de Porto Alegre sob nº 6410219. Lance inicial: R$67.150,00. Lote 04: Sala
nº 301, do Edifício Boivá I, sob o nº 1.462 da Rua Botafogo, matriculado no Registro de Imóveis da 2ª
Zona de Porto Alegre/RS, sob o nº 64.713 e cadastrado pela Prefeitura de Porto Alegre sob nº
6410227. Lance inicial: R$67.150,00. Lote 05: Sala nº 402, do Edifício Boivá I, sob o nº 1.462 da Rua
Botafogo, matriculado no Registro de Imóveis da 2ª Zona de Porto Alegre/RS, sob o nº 64.717 e
Cadastrado pela Prefeitura de Porto Alegre sob nº 6410251. Lance inicial: R$67.150,00.

Consulte o edital completo no site:WWW.SOLD.COM.BR
Informações: (11) 3296-7555 - R. Tenente Negrão, 140 - 3º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.


