
Não é novidade para os 

profi ssionais de trade 

marketing e branding 

a importância da 

padronização dos pontos 

de vendas

Fachada, cor do piso e 
da parede, uniformes, 
cartões de visitas, nota 

fi scal, dentre outros detalhes, 
seguem à risca os manuais de 
padronização e oferecem ao 
cliente uma experiência única 
com a marca do fabricante, 
independente da loja que ele 
visitar. Um detalhe importante, 
porém, tem passado desperce-
bido: os sites das lojas locais 
na grande maioria das vezes 
não seguem o padrão da marca 
e acabam jogando por água 
abaixo todo o esforço do time 
de marketing para manter a 
padronização.

O site é o primeiro ponto 
de contato que a maioria dos 
clientes terá com aquela loja. 
Tomando como exemplo o 
mercado automotivo, 90% dos 
consumidores realizam buscas 
online antes da compra de um 
carro. Isso signifi ca que, antes 
de conhecer o ponto de venda 
que segue perfeitamente as 
regras de padronização da 
marca, o consumidor terá 
como primeiro de contato com 
a marca um site que, muitas 
vezes, não segue nenhuma 
diretriz do fabricante.

Ao longo dos quase 20 anos 
que estamos no mercado, a 
Search Optics vivencia dia-
riamente casos como estes. E 
o que nos chama a atenção é 
que o site das concessionárias 
ou revendas é um dos itens 
mais simples de padronizar e, 
inclusive, oferece vantagens 
adicionais ao fabricante e ao 
concessionário.

Como padronizar os canais 
digitais? - Nos Estados Uni-
dos, este tipo de projeto com 
revendas surgiu a partir da 
necessidade das montadoras 
manterem sua padronização 
também no ambiente digital. 
No Brasil, o assunto ainda é 
novo e ganhou força em 2016, 
quando as fabricantes começa-
ram a entender a importância e 
as vantagens de um programa 

como esse. Especialista neste 
tipo de projeto, a Search Op-
tics destaca alguns benefícios 
da padronização dos canais 
digitais, tomando como exem-
plo o caso de fabricantes de 
veículos:
 • Agilidade no desenvol-

vimento web: Os sites vão 
para o ar muito mais rápi-
do, pois os layouts já foram 
aprovados previamente 
pela montadora. Dessa 
forma, o concessionário 
consegue publicar seu 
site com menor prazo Se 
fosse começá-lo do zero, 
o tempo e custo de de-
senvolvimento aumenta-
riam drasticamente. Além 
disso, é possível oferecer 
diversas opções de forma-
to e layout, para que cada 
concessionária escolha 
aquele que mais se adequa 
às suas necessidades.

 • Automatização do siste-

ma: É possível automatizar 
o sistema e permitir que 
as atualizações da monta-
dora sejam feitas no site 
das revendas de forma 
automática Exemplo: a 
montadora alterou uma 
informação técnica de 
um veículo. Todos os sites 
das concessionárias são 
atualizados, sem que os 
concessionários precisem 
se preocupar com isso.  

 • Campanhas institucio-

nais atualizadas: Quan-
do a fabricante colocar no 
ar uma campanha institu-
cional, também é possível 
atualizar o site de todas as 
concessionárias. Quando 
essa campanha precisar 
sair do ar, o concessionário 
também não precisa se 
preocupar.

As vantagens são percebidas 
facilmente pela fabricante e 
pela sua rede de distribuidores 
e, no fi nal, o consumidor perce-
be a diferença, já que encontra 
informações corretas e enten-
de que aquele site pertence a 
um distribuidor ofi cial.

(*) - É presidente LATAM da 
Search Optics e está a frente do 

desenvolvimento de oportunidades e 
estratégias com montadoras

e marcas nacionais para o
Brasil e América Latina

(www.searchoptics.com.br).

Padronização dos 
pontos de vendas vai 
além das lojas físicas

Eduardo Cortez (*)

Para veiculação 
de seus 

Balanços, 
Atas, Editais e 
Leilões neste 

jornal, consulte 
sua agência de 

confi ança,
ou ligue para

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 24/01/2017  - 10:35h  -  2º LEILÃO: 26/01/2017  - 10:35h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
IMÓVEL: Apartamento nº 33

nº 88 da Rua Aveleda
DATA DOS LEILÕES: 

1º Leilão: 24/01/2017 às 10:35 horas e o 2º Leilão será realizado no dia 26/01/2017 às 10:35 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º 
andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: ALFREDO DE FRANCESCO NETTO, brasileiro, 
RG nº 14.839.818-SSP/SP, CPF nº 126.174.508-64 e sua mulher MARIA EUSTAQUIA ANTUNES DE FRANCESCO, brasileira, do lar, 
RG nº 22.326.903-7-SSP/SP, CPF nº 128.359.838-80, casados no regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, 
residentes em São Paulo/SP. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Intermedium S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º 
leilão: R$ 228.185,52 (Duzentos e vinte e oito mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta dois centavos) 2º leilão: R$ 156.255,34 
(Cento e cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos),

COMISSÃO DO 
LEILOEIRO: 
leilão. DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES: O ar

 

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 13/01/2017  - 11:05h  -  2º LEILÃO: 16/01/2017  - 11:05h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: 13/01/2017 às 11:05 horas e o 2º Leilão será realizado no dia 16/01/2017 
às 11:05 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDU-
CIANTES: FELLIPE COVELO ANTEQUERA, 

 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Intermedium S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PA-
GAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 311.199,41 (trezentos e onze mil, cento e noventa e nove reais e quarenta e 
um centavos) 2º leilão: R$ 246.589,69 (duzentos e quarenta e seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove 
centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

niais, 

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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DESCONTO DO ALUGUEL NA FOLHA
Pode a empresa descontar em folha de pagamento o aluguel do 
funcionário, morador na casa da empresa? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EXISTE DOCUMENTO ESPECÍFICO PARA PRORROGAR CONTRATO DE 
OBRA CERTA OU A EMPRESA PODE ELABORAR UM DOCUMENTO 
PARA COMUNICAR O FUNCIONÁRIO DO PERÍODO DE PRORROGAÇÃO? 

Informamos que não há documento específico para prorrogação de 
contrato, podendo ser feito um adendo ao contrato já existente ou um 
documento de prorrogação elaborado pela própria empresa.

FORNECER O LAUDO PPP A EX-FUNCIONÁRIO
O que é laudo de PPP, ex-funcionário de empresa que fechou, está 
solicitando um laudo de PPP? Quem faz este laudo? A empresa é obri-
gada a entregar? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

HORÁRIO PARA AMAMENTAÇÃO
Horário de amamentação, quem define é a empresa ou a funcionária? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

LICENÇA REMUNERADA NA GESTAÇÃO
Empresa resolveu colocar funcionária gestante com 16 semanas de licença 
remunerada, o período de licença remunerada conta os avos referente a 
férias e 13º? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA QUE PRESTOU O SERVIÇO
O serviço é prestado pela filial. O contrato e a nota fiscal são pela 
matriz. Podemos informar a retenção de INSS na GFIP da Filial? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

SALÁRIO FAMÍLIA DE ENTEADO
Qual a documentação necessária para que o funcionário receba o 
salário família referente a enteado? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •
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BRC Securitizadora S.A.
CNPJ/MF Nº 08.653.753/0001-08 - NIRE 35300338294

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária de 
Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 10ª Série da 1ª Emissão

Ficam convocados os senhores Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 10ª Série da 1ª Emissão da 
BRC Securitizadora S.A. (“Emissora”), em atenção à Cláusula 10 do Termo de Securitização de Créditos da 10ª Série da 1ª 
Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da BRC Securitizadora S.A. firmado em 22/04/09 e aditado na mesma 
data (“Termo de Securitização”), a se reunirem em AGT dos CRI, a ser realizada, em 2ª convocação, em 20/01/17, às 11:30 
hs, na sede da Emissora, na Rua Hungria, nº 620, 4º andar, em SP/SP, a fim de deliberar sobre a ordem do dia abaixo: 1. 
Deliberar sobre a cessão dos direitos e obrigações do Contrato de Agente de Pagamento pelo Deutsche Bank S.A., CNPJ/
MF nº 62.331.228/0001-11 para TMF Brasil Administração e Gestão de Ativos Ltda., CNPJ/MF nº 23.103.490/0001-57, nos 
termos do Contrato de Agente de Pagamento. Os titulares dos CRI deverão encaminhar, até as 18 hs do dia 18/01/17 à 
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de Agente Fiduciário dos CRI, por meio do 
endereço eletrônico ger1.agente@oliveiratrust.com.br, cópia dos documentos comprobatórios de sua representação e 
suas respectivas quantidades de CRI. No dia da realização da AGT, os representantes dos titulares dos CRI deverão se 
apresentar com 30 minutos de antecedência, munidos de documento de identidade e dos documentos originais previamente 
encaminhados por correio eletrônico. Os termos em maiúsculas que não sejam definidos no presente Edital têm o significado 
que lhes é atribuído no Termo de Securitização. Carlos Eduardo Poli Sisti - BRC Securitizadora S.A. (12, 13 e 14/01/2017)

BRC SecuritizadorA S.A.
CNPJ/MF Nº 08.653.753/0001-08 - NIRE 35300338294

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária de 
Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 7ª Série da 1ª Emissão

Ficam convocados os senhores Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 7ª Série da 1ª Emissão da 
BRC Securitizadora S.A. (“Emissora”), em atenção à Cláusula 10 do Termo de Securitização de Créditos da 7ª Série da 1ª 
Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da BRC Securitizadora S.A. firmado em 18/11/08 e aditado na mesma 
data (“Termo de Securitização”), a se reunirem em AGT dos CRI, a ser realizada, em segunda convocação, em 20/1/17, às 
10:30 hs, na sede da Emissora, na Rua Hungria, nº 620, 4º andar, em SP/SP, a fim de deliberar sobre a ordem do dia abaixo: 
1. Deliberar sobre a cessão dos direitos e obrigações do Contrato de Agente de Pagamento pelo Deutsche Bank S.A., CNPJ/
MF nº 62.331.228/0001-11 para a TMF Brasil Administração e Gestão de Ativos Ltda., CNPJ/MF nº 23.103.490/0001-57, 
nos termos do Contrato de Agente de Pagamento. Os titulares dos CRI deverão encaminhar, até as 18 hs do dia 18/01/17 
à Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de Agente Fiduciário dos CRI, por meio do 
endereço eletrônico ger1.agente@oliveiratrust.com.br, cópia dos documentos comprobatórios de sua representação e 
suas respectivas quantidades de CRI. No dia da realização da AGT, os representantes dos titulares dos CRI deverão se 
apresentar com 30 minutos de antecedência, munidos de documento de identidade e dos documentos originais previamente 
encaminhados por correio eletrônico. Os termos em maiúsculas que não sejam definidos no presente Edital têm o significado 
que lhes é atribuído no Termo de Securitização. Carlos Eduardo Poli Sisti - BRC Securitizadora S.A. (12, 13 e 14/01/2017)

Agro Pecuária Rosa de França Ltda.
CNPJ 49.037.302/0001-23 - NIRE 35.204.043882

Reunião de Sócios - Convocação
São convocados os senhores sócios a se reunir em 23/01/2017, às 9hs na Avenida Higienópolis, 968, conjunto 53, 
nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Assunção pelos herdeiros ou sucessores dos sócios 
falecidos, com inventários já encerrados, dos seus respectivos direitos, mediante admissão na sociedade ou acordo
com herdeiros de sócios falecidos para regular sua substituição; b) exclusão dos sócios falecidos cujos herdeiros ou
sucessores não compareçam à reunião munidos de carta de adjudicação, ou inventário em cartório, ou formal de partilha; 
c) forma de pagamento das quotas dos sócios excluídos; d) adaptação do contrato social à Lei 10.406/02; e) Conversão 
do capital social na nova unidade monetária e elevá-lo de R$ 0,00 para R$ 7,88 mediante capitalização da reserva de
correção monetária do Capital; f) tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o Balanço Patrimonial e o de 
Resultado Econômico relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2016; g) reduzir o capital social a zero por perdas 
irreparáveis e simultânea elevação no valor necessário para cobrir as despesas de publicações e registros de atas e
alterações contratuais além da participação dos sócios no saldo de perdas registrado em prejuízos acumulados, apurados
até 31/12/2016, pagando em moeda corrente do país, na proporção de sua participação no capital; h) designação de
administradores; e i) alterar o local da sede social. São Paulo, 11/01/2017. Achylles Pagnoncelli Neto - Diretor (12, 13 e 14)

Sex, 13/jan/17 - 09h10Sex, 13/jan/17 - 09h10Sex, 13/jan/17 - 09h10Sex, 13/jan/17 - 09h10Sex, 13/jan/17 - 09h10
Móveis, Inf., Enfeites e Eletros

Armário Deslizante,
Cadeiras, Armários,

Vasos, Abajures, Etc

Seg, 16/jan/17 - 09hSeg, 16/jan/17 - 09hSeg, 16/jan/17 - 09hSeg, 16/jan/17 - 09hSeg, 16/jan/17 - 09h
Móveis, Eletros e Informática

TVs, Notebooks,
Fogões, Impressoras,

Refrigeradores, Mesas, Etc

Seg, 16/jan/17 - 14h30Seg, 16/jan/17 - 14h30Seg, 16/jan/17 - 14h30Seg, 16/jan/17 - 14h30Seg, 16/jan/17 - 14h30
Desativação de Restaurante

Refrigeradores, Fogão
Industrial, Mesas,

Cadeiras, Utensílios, Etc

TTTTTererererer,,,,, 1717171717/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 0909090909h30h30h30h30h30
Industrial

CATU 660, Multillith 1850
CD Duplo Ofício, Guilhotina

Bremenses, Etc

TTTTTererererer,,,,, 17/jan/17 - 10h 17/jan/17 - 10h 17/jan/17 - 10h 17/jan/17 - 10h 17/jan/17 - 10h
Móveis, Eletros e Enfeites

Ares, Mesas, Cadeiras,
Estantes, Armários,

Bebedouro, Quadros, Etc

TTTTTererererer,,,,,  17/jan/17 - 1 17/jan/17 - 1 17/jan/17 - 1 17/jan/17 - 1 17/jan/17 - 166666hhhhh
Camas e Colchões

Camas Box,
Colchões, Bases
de Cama Box, Etc

Qua, 18/jan/17 - 10hQua, 18/jan/17 - 10hQua, 18/jan/17 - 10hQua, 18/jan/17 - 10hQua, 18/jan/17 - 10h
Material de Construção

Pisos, Revestimentos,
Banheiras, Bacias, Cubas,

Portas, Janelas, Etc

Qua, 18/jan/17 - 11hQua, 18/jan/17 - 11hQua, 18/jan/17 - 11hQua, 18/jan/17 - 11hQua, 18/jan/17 - 11h
Relógios, Joias e Canetas

Relógios Com Garantia,
Anéis, Brincos,

Correntes, Pingentes, Etc

Qua, 18/jan/17 - 15hQua, 18/jan/17 - 15hQua, 18/jan/17 - 15hQua, 18/jan/17 - 15hQua, 18/jan/17 - 15h
Equiptos para Academias

Esteiras Profissionais,
Bicicletas para
 Spinning,  Etc

Qua, 18/jan/17 - 16hQua, 18/jan/17 - 16hQua, 18/jan/17 - 16hQua, 18/jan/17 - 16hQua, 18/jan/17 - 16h
Trator

Trator Masey
Ferguson

Qua, 18/jan/17 - 17hQua, 18/jan/17 - 17hQua, 18/jan/17 - 17hQua, 18/jan/17 - 17hQua, 18/jan/17 - 17h
Desativação de Restaurante

Cozinha Industrial,
Móveis, Eletrodomésticos,

Utensílios, Etc 

Qui, 19/jan/17 - 09hQui, 19/jan/17 - 09hQui, 19/jan/17 - 09hQui, 19/jan/17 - 09hQui, 19/jan/17 - 09h
Equipamentos e Ferramentas

Marteletes, Perfuratrizes,
Geradores, Motosserras,

Andaimes,  Etc

Qui, 19/jan/17 - 11hQui, 19/jan/17 - 11hQui, 19/jan/17 - 11hQui, 19/jan/17 - 11hQui, 19/jan/17 - 11h
Veículos

VW Gols City
e Saveiro

Qui, 19/jan/17 - 12hQui, 19/jan/17 - 12hQui, 19/jan/17 - 12hQui, 19/jan/17 - 12hQui, 19/jan/17 - 12h
Eletrodomésticos e Eletrônicos

Ares Split, Tvs, Home
Theaters, Compressores e
Aquecedores de Ar, Etc 

Qui, 19/jan/17 - 14hQui, 19/jan/17 - 14hQui, 19/jan/17 - 14hQui, 19/jan/17 - 14hQui, 19/jan/17 - 14h
Veículos, Industrial e Agrícola

Reboques, Tratores, VW
Saveiro, Empilhadeiras,

Carrocerias de Cana, Etc

Qui, 19/jan/17 - 15hQui, 19/jan/17 - 15hQui, 19/jan/17 - 15hQui, 19/jan/17 - 15hQui, 19/jan/17 - 15h
Desativação de Escritório

Cadeiras, Ares
Condicionados,

Mesas, Armários, Etc

Qui, 19/jan/17 - 16hQui, 19/jan/17 - 16hQui, 19/jan/17 - 16hQui, 19/jan/17 - 16hQui, 19/jan/17 - 16h

Ivecos Daily Campo 3513
CC, Mercedes Benz 715 C,
Ivecos Daily 35S14 CS, Etc

Caminhões
Qui, 19/jan/17 - 17hQui, 19/jan/17 - 17hQui, 19/jan/17 - 17hQui, 19/jan/17 - 17hQui, 19/jan/17 - 17h

Cafeteira, Nobreaks,
Geladeiras, Balanças,

Telefones, Etc

Industrial, Eletros e Informática
SexSexSexSexSex, 20/jan/17 - 08h55, 20/jan/17 - 08h55, 20/jan/17 - 08h55, 20/jan/17 - 08h55, 20/jan/17 - 08h55

Casa no Bairro do Gonzaga
(Santos/SP) *Valor 24%
Abaixo da Avaliação*

Imóvel - Alienação Fiduciária
SexSexSexSexSex, 20/jan/17 - , 20/jan/17 - , 20/jan/17 - , 20/jan/17 - , 20/jan/17 - 1414141414hhhhh

Closets, Armários,
Gaveteiros,

Gabinetes, Etc 

Showroom

Seg, 23/jan/17 - 09hSeg, 23/jan/17 - 09hSeg, 23/jan/17 - 09hSeg, 23/jan/17 - 09hSeg, 23/jan/17 - 09h

CPUs, Multifuncionais,
Fones, Roteadores,

Televisores, Etc 

Móveis, Informática e Eletros

Comissão do Leiloeiro:  O arrematante pagará  ao leiloeiro 5% sobre  o valor da arrematação.

Chassis - Final
 (Leilão: 19/01/2107 - 11h)
009538     013541     504896
015468     015538     015528
504898  ________________

Chassis - Final
 (Leilão: 19/01/2017 - 14h)

000861     103947     000862     007275     000859     003475
001695     002960      003470     AK2188     003471     008664
003473      003474       011119      152044  _________________

Chassis - Final
 (Leilão: 19/01/2017 - 16h)

327482     400414     495871
818549     400505     330114
400417  ________________

COMUNICADO DE EXTRAVIO
ECOWAY CAMPO GRANDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., atual denominação de 
ECOLIFE AGATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., sociedade anônima com sede na Rua 
Gomes de Carvalho, nº 1581, 1º andar, Cj. 109 - Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 35.300.347.552 
em sessão de 19 de setembro de 2007, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.093.664/0001-17, neste ato 
representada por seu diretor Emilio Della Togna Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, 
com endereço comercial no local da sede da sociedade, portador do RG nº 8.285.098-7 SSP/SP, inscrito 
no CPF nº 973.665.528-87, comunica que foi extraviado o Livro Diário nº 01.

São Paulo, 10 de janeiro de 2017

Para muitas pessoas, cortar aquele 
docinho depois do almoço é um 
desafi o. Isso não precisa se tornar 

um sacrifício para levar uma vida saudá-
vel. De acordo com a nutricionista Marcia 
Daskal, o açúcar é um ingrediente que 
pode fazer parte do cardápio, desde que 
seja consumido de maneira consciente e 
balanceada: “O ingrediente com certeza 
torna a vida mais gostosa, mas é preciso 
utilizá-lo sem exageros. Tem uma conta 
simples: quem gasta mais calorias, pode 
consumir mais”, explica.

É sabido que o conceito de vida saudável 
é uma questão de equilíbrio, sendo aplicado 
em todas as facetas do cotidiano. Quando se 
trata de hábitos alimentares são muitos os 
mitos, em sua maioria baseados em dietas 
restritivas. Para o preparador físico Marcio 
Atalla, “qualquer dieta que tenha muitas 
restrições, como cortar permanentemente 
um ingrediente, não faz bem à saúde. 

A limitação leva à compulsão podendo, 
inclusive, acarretar algum tipo de distúrbio 
alimentar. O ideal é ter uma alimentação 
diversifi cada e variada”, salienta. Ainda 
se tratando de açúcar, Marcia Daskal 
dá algumas dicas práticas de consumo 
e alimentação sem precisar retirá-lo do 
cardápio:

• Coma porções pequenas de doces - 
Doce não serve para matar a fome. Por isso, 
não é necessário comer um monte. Você já 
se sente satisfeito com um pouquinho.

• Coma devagar - O sabor é sentido 

Nutricionista dá dicas para consumir 
açúcar de maneira equilibrada

Bom senso é a palavra-chave quando se pensa em açúcar dentro de uma rotina alimentar saudável
um pouco mais longe, entrar no mar, dan-
çar, andar de bicicleta - são todas formas 
de gastar energia.

• Prefi ra comprar avulsos - Dê preferência 
a comprar doces por unidade e não neces-
sariamente uma caixa inteira, pois evita o 
estímulo ao consumo exagerado. Muitas 
vezes, uma boa saída é dividir a sobremesa 
com alguém.

• Em buffets de sobremesas - Escolha 
qual quer comer e experimente um pou-
quinho para ver se vale mesmo a pena. 
Quantas vezes comemos e achamos que 
nem estava tão bom?

• Preste atenção nos alimentos - Estar 
atento na composição do que se ingere 
(não calorias, mas os ingredientes que vão 
naquele prato ou produto).

• Experimente coisas novas - Uma ali-
mentação diversifi cada é essencial! Cada 
alimento possui propriedades, vitaminas e 
benefícios diferentes que podem e devem 
ser explorados.

• Cozinhe em casa - Você não precisa 
saber fazer muita coisa, mas pode arriscar. 
Uma omelete pode ser um jantar melhor do 
que uma lasanha congelada. Juntar alguns 
vegetais coloridos pode dar uma salada 
deliciosa. Experimente!

• Saiba que no dia seguinte pode comer 
de novo - No fi nal, se consumido com sen-
satez e equilíbrio, não há motivo para não 
consumir o que gosta.

Fonte e mais informações: (www.cam-
panhadoceequilibrio.com.br).

apenas na boca, então, não há vantagem 
em comer rápido. Além disso, o indivíduo 
acaba comendo mais quando come rápido 
e não aproveita o gosto e sensação propor-
cionados pelo alimento. É importante dar 
tempo para o corpo entender a quantidade 
de comida que está sendo ingerida e saiba 
pedir o quanto é realmente necessário.

• Escolha quando comer açúcar - Em 
produtos como pão, bolo, sucos, iogurtes, 
mostarda, molho de tomate, etc, às vezes, 
sem perceber estamos comendo o açúcar. 
Dessa forma, experimente o suco, o café 
e a fruta antes de adoçar. Deixe o açúcar 
para os extras. Assim, sobra mais espaço 
para consumir o açúcar que escolhemos 
comer.

• Prefi ra ter uma alimentação aliada às 
atividades físicas - O corpo usa as calorias 
vindas de todos os alimentos para a ma-
nutenção do seu metabolismo. Quando 
excede, ele armazena. Caminhar, usar as 
escadas em vez do elevador, descer um 
ponto antes do ônibus, estacionar o carro 
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BRC Securitizadora S.A.
CNPJ/MF Nº 08.653.753/0001-08 - NIRE 35300338294

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária de 
Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 15ª Série da 1ª Emissão

Ficam convocados os senhores Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 15ª Série da 1ª Emissão da BRC 
Securitizadora S.A. (“Emissora”), em atenção à Cláusula 10 do Termo de Securitização de Créditos da 15ª Série da 1ª Emissão 
de Certificados de Recebíveis Imobiliários da BRC Securitizadora S.A. firmado em 18/03/10 e aditado em 22/03/10 e 08/09/16 
(“Termo de Securitização”), a se reunirem em AGT dos CRI, a ser realizada, em segunda convocação, em 20/01/17, às 15 hs, 
na sede da Emissora, na Rua Hungria, nº 620, 4º andar, em SP/SP, a fim de deliberar sobre a ordem do dia abaixo. Os termos 
em maiúsculas que não sejam definidos no presente Edital têm o significado que lhes é atribuído no Termo de Securitização. 1. 
Aprovar o 2º aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Cessão e Aquisição de Créditos Imobiliários e Outras Avenças 
celebrado entre a GLP Imigrantes Empreendimentos Imobiliários S.A. (atual denominação da Ecopátio Bracor Imigrantes Empreen-
dimentos Imobiliários S.A.) e a Emissora, posteriormente aditado em 04/10/16, (“Contrato de Cessão”), tendo por objeto a cessão 
da 1ª CCI à Emissora e a vinculação dos Créditos Imobiliários da 1ª CCI ao Patrimônio Separado dos CRI, para alterar a forma 
de pagamento dos Direitos Creditórios, estabelecendo que o pagamento da parcela correspondente aos Créditos Imobiliários 
representados pela 1ª CCI poderá ser realizado na forma prevista no Contrato de Cessão ou na conta corrente de titularidade da 
Emissora, indicada no Contrato de Cessão; e 2. Aprovar o aditamento a quaisquer documentos necessários, incluindo, mas não 
se limitando, ao Termo de Securitização, para refletir a deliberação mencionada no item 1 acima. Os titulares dos CRI deverão 
encaminhar, até as 17 hs do dia 18/01/17 à Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de Agente 
Fiduciário dos CRI, por meio do endereço eletrônico ger1.agente@oliveiratrust.com.br, cópia dos documentos comprobatórios 
de sua representação e suas respectivas quantidades de CRI. No dia da realização da AGT, os representantes dos titulares dos 
CRI deverão se apresentar com 30 minutos de antecedência, munidos de documento de identidade e dos documentos originais 
previamente encaminhados por correio eletrônico. Carlos Eduardo Poli Sisti - BRC Securitizadora S.A. (12, 13 e 14/01/2017)


