
A música pode 

ser considerada, 

inicialmente, como uma 

espécie de modelagem, 

apresentada como um 

termo do processo de 

construção e elaboração 

infantil. Tem suas 

especifi cidades como 

melodia, ritmo, altura e 

timbre, além de regras 

que a constituem

Na infância, de forma lú-
dica, a audição se torna 
uma via para a percep-

ção do ritmo, porém de forma 
diferente entre o ouvir musical 
e um som (barulho) não musi-
cal. Por isso, esse ouvir musi-
cal, contribui para ondulações 
corporais, que acompanham o 
balançar ritmado da melodia 
e, através da imitação visual, 
espontânea, vai modelando e 
dando formas ao corpo e gestos 
condizentes com cada tipo de 
ritmo. Esse ouvir, também vem 
acompanhado de singularida-
des próprias de cada criança, 
estimulando seu mundo psí-
quico, sua motivação e sua 
cognição.

Assim, as cantigas singelas, 
porém, importantes para a 
memória infantil e seu con-
tato grupal, são relevantes na 
educação musical, em especial, 
na pré-escola. As melodias tão 
entoadas por mães, avós e pro-
fessoras como Cai Cai Balão, 
O Cravo Brigou com a Rosa, 
Capelinha de Melão, Sapo 
Cururu, Boi da Cara Preta, 
Terezinha de Jesus, A Galinha 
Pintadinha, A Baratinha tradu-
zem essa fase de divertimento 
e reinação. A criança, por meio, 
dessas atividades em conjunto, 
vai estruturando sua perso-
nalidade, integração social e 
corporeidade. As experiências 
compartilhadas nessa época 
são vivências fundamentais 
que produzem marcas na vida 
intrapsíquica e na construção 
da intersubjetividade, fi cando 
retidas na memória e registra-
das no inconsciente. A alegria 
do tempo descompromissado, 
ingênuo e de fantasias, passado 
em conjunto com familiares, 
colegas e amiguinhos, per-
manece indelével, indo mais 
além e de maneira mais pro-
funda do que apenas a roda 
formada para as cantigas e 
brincadeiras.

Ritmo, melodia e harmonia 
conjugam o pertencimento 

como espaço que se abre para 
a reciprocidade e, concomitan-
temente, o aperfeiçoamento 
de

habilidades caracterizadas 
pela competência prática, 
intrapessoal, interpessoal e 
cultural. A conscientização 
histórica, isto é, a que se en-
contra no eixo diacrônico e a 
construção cultural, que se 
estabelece no eixo sincrônico, 
se constituem num tempo de 
prospecção em que funções 
cerebrais têm a plasticidade 
sufi ciente e necessária para re-
criar experiências vividas. Isso 
ecoa no sujeito adulto, fazendo 
com que as aptidões se forta-
leçam e se manifestem pela 
fi gurabilidade de seu discurso. 
O armazém psíquico, próprio 
de cada um, é o alicerce que 
sustenta a intersubjetividade e 
a intercorporeidade, revelando 
as habilidades já desenvolvidas 
no desempenho em áreas es-
pecífi cas.

Na empresa, o colaborador 
através da prática, treinando 
suas habilidades, que vão se 
aprimorando com o tempo, 
colherá os frutos benéfi cos 
na qualidade do seu trabalho 
e reconhecimento pessoal e 
intergrupal. Outro importante 
fator relacionado à efi cácia 
do trabalho é a familiaridade 
decorrente da experiência com 
o cargo que ocupa, com os co-
legas e o ambiente, resultando 
em saúde física e psíquica, 
tanto individual como grupal. 
No alcance da profi ciência da 
equipe, o time ganha em ritmo, 
harmonia, equilíbrio na produ-
tividade e coesão no processo 
interativo.

Na vida social dos sujeitos 
adultos, os efeitos da musi-
calidade introjetada desde a 
infância, resgatam a audição 
peculiar de si mesmo no mun-
do, assim como repercutem 
na percepção que se tem do 
mundo. É o que concerne 
às afetações da vivência em 
conjunto, como um balanço 
necessário às ambivalências 
existenciais.

(*)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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Tam Aviação Executiva e Táxi Aéreo S.A.
CNPJ/MF nº 52.045.457/0001-16 – NIRE 35.300.026.373

Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Tam Aviação Executiva e Táxi Aéreo S.A. (“Companhia”) a se reunirem às 
10:00 horas, do dia 30 de janeiro de 2017, na sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Monsenhor 
Antonio Pepe, nº 94, Parque Jabaquara, a fim de deliberarem sobre a eleição do Sr. Egberto Vieira Lima para o Conselho 
de Administração da Companhia em face da renúncia apresentada pela Sra. Noemy Almeida Oliveira Amaro. São Paulo, 16 
de janeiro de 2017. Maurício Rolim Amaro – Presidente do Conselho de Administração. (19, 20 e 21/01/2017)

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br

Leiloeiros, utilizem 
nosso espaço para 
suas publicações 

Consulte sua agência 
de confi ança,
ou ligue para

3106-4171

Cragea – Companhia Regional de Armazéns Gerais e Entrepostos Aduaneiros
CNPJ-MF n.º 44.411.353/0001-50

Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 06/02/2017, às 10
horas, na sede social à Rodovia Índio Tibiriça, n.º 12.000 – KM 58, Suzano/SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia: a) Eleição da Diretoria para o próximo triênio, bem como a fi xação dos seus honorários; b) Outros assuntos de
interesse social. Suzano, 18/01/2017. A Diretoria.                                                                              (19, 20 e 21/01/2017)

Qui, 19/jan/17 - 09h15Qui, 19/jan/17 - 09h15Qui, 19/jan/17 - 09h15Qui, 19/jan/17 - 09h15Qui, 19/jan/17 - 09h15
Móveis, Inf., Enfeites e Eletros

Cadeiras, Armários,
Vasos, Abajures, TVs,
Refrigeradores, Etc

Seg, 23/jan/17 - 12hSeg, 23/jan/17 - 12hSeg, 23/jan/17 - 12hSeg, 23/jan/17 - 12hSeg, 23/jan/17 - 12h
Bens de Aptos. Decorados

Ares Condicionados,
Armários, Cadeiras, Cama/

Mesa/Banho, Etc

Seg, 23/jan/17 - 13h30Seg, 23/jan/17 - 13h30Seg, 23/jan/17 - 13h30Seg, 23/jan/17 - 13h30Seg, 23/jan/17 - 13h30
Mudança de Escritório

Estações de Trabalho,
Poltronas, Banquetas,

Gaveteiros, Armários, Etc

Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 144444hhhhh
Desativação Corporativa

Mobiliário Corporativo,
Eletros, Informática,

Telefonia, Etc

Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 166666hhhhh
Desativação Corporativa

Mobiliário Corporativo,
Eletros, Informática,

Telefonia, Etc

Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 177777h30h30h30h30h30
Industrial

Rolamentos, Motores,
Bombas, Redutores,

Manômetros, Etc

TTTTTeeeeerrrrr,,,,, 2 2 2 2 244444/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 1010101010hhhhh
Desativação Corporativa

Mobiliário Corporativo,
Eletros, Informática,

Telefonia, Etc 

TTTTTererererer,,,,, 24/jan/17 - 12h05 24/jan/17 - 12h05 24/jan/17 - 12h05 24/jan/17 - 12h05 24/jan/17 - 12h05
Bens de Aptos. Decorados

Ares Condicionados,
Armários, Cadeiras, Cama/

Mesa/Banho, Etc

QuiQuiQuiQuiQui, 2, 2, 2, 2, 266666/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 0909090909hhhhh
Móveis, Eletros e Informática

Monitores, Televisores,
Estações de Trabalho,

Cadeiras, Etc

QuiQuiQuiQuiQui, 2, 2, 2, 2, 266666/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 1111111111hhhhh
Imóveis

Apartamentos e Casas
Pagto: até 8x s/Juros ou

em até 240x c/Juros + IPCA

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

Chassis - Final   (Leilão: 26/01/2017 - 12h)

469580               445154               569702               445424
575792               469400               011224               569231
024076               575603               469611               575625
024084               469869               745689               256439

Chassis - Final  (Leilão: 27/01/2017 - 11h)
187664        370869        616233        271482        769727        041895        172665        436246
210963        263741        625378        377843        327533        080754        723289        715966
013636        043880        636565        290863        132820        381778        142960        148387
903857         512770         121767         147371         220814          990165    _________________

SexSexSexSexSex, 2, 2, 2, 2, 277777/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 0909090909hhhhh
Móveis, Inf., Enfeites e Eletros

Cadeiras Herman Miller,
Aparadores, Armários,

Vasos, TVs,  Etc

QuiQuiQuiQuiQui, 2, 2, 2, 2, 266666/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 1212121212hhhhh
Utilit. de Carga e Caminhões

Hyundai HR,
Iveco Daily,

Volvo FM 440, Etc

QuiQuiQuiQuiQui, 2, 2, 2, 2, 266666/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 1414141414hhhhh
Imóveis

Apto. 35 m², 1 dorm na Liberdade,
São Paulo/SP e Casa 180 m², 3
dorms, na Enseada, Guarujá/SP

SexSexSexSexSex, 2, 2, 2, 2, 277777/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 1111111111hhhhh
Veículos e Utilitários de Carga

Land Rover Freelander
2S I6, M.Benz Sprinter,

Fiat Ducato, Strada, Etc

Sex, 27/jan/17 - 12h30Sex, 27/jan/17 - 12h30Sex, 27/jan/17 - 12h30Sex, 27/jan/17 - 12h30Sex, 27/jan/17 - 12h30
Cota de Consórcio de Imóvel

Carta de Crédito de Imóvel
Desconto de 54%

SexSexSexSexSex, 2, 2, 2, 2, 277777/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 1212121212hhhhh
Imóveis

Casa 2 dorms e 2
vagas Pagto: À Vista ou

Parcelado em até 12 x

SexSexSexSexSex, 2, 2, 2, 2, 277777/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 1313131313hhhhh
Aptos, Casas e Salas Comerciais

26 Imóveis Residenciais e
Comerciais *Valores

Abaixo das Avaliações*

TTTTTererererer,,,,, 3131313131/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 1111111111hhhhh
 Complexo Industrial

 Terreno com Galpões e Prédios
Industriais Aprox. 105.000m². Mais

informações: www.zukerman.com.br

Apollo Sports Solutions S.A.
CNPJ/MF n º 23.980.165/0001-72 - NIRE 35300491467 (“Companhia”)

Extrato da Ata de AGE realizada em 17 de Novembro de 2016.
Aos 17/11/2016, às 11 hs, na sede; 2. Presença: Totalidade; 3. Convocação: Dispensada. 4. Mesa: Presidente do Conselho de Adminis-
tração Clifford Michael Gruen e secretario Hercílio Minchetti Garcia. 5. Deliberações: (i) Aprovaram a rescisão do negócio realizado pela 
Companhia por meio do qual foram adquiridos os bens e direitos constantes da ata de Reunião do Conselho de Administração realizada 
em 25 de maio de 2016, registrada sob o n° 271.911/16-5 em sessão de 23/6/2016, com a consequente devolução dos bens e direitos 
adquiridos, voltando as Partes ao status quo, bem como dos atos deliberados na ata de Reunião do Conselho de Administração realizada 
em 06 de junho de 2016, registrada sob o nº 271.912/16-9 em sessão de 23/06/2016. Ressalta-se que à época do ocorrido, o acionista 
San Francisco - Fundo de Investimento em Participações não era acionista da Companhia; (ii) Em função da rescisão do negocio anuída 
no item “(i)” acima, aprovaram o cancelamento de 120.000.000 de ações da Companhia. Em consequência do cancelamento de ações, 
ora deliberado, o capital social da Companhia será reduzido de R$121.000.100,00 para R$1.000.100,00. (iii) Ato contínuo, aprovaram o 
aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em conformidade com o artigo 5º, § 1º do Estatuto Social, 
no montante de R$1.000.000,00, mediante a emissão para subscrição particular de 1.000.000 de novas ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal, a um preço por ação de R$1,00; os demais acionistas renunciam ao direito de preferência na aquisição das ações, ora 
emitidas. Os Acionistas declaram, para todos os fins de direito, que estão de acordo com os valores atribuídos às ações de emissão da 
Companhia, as quais correspondem ao valor do aumento do Capital Social, ora deliberado. (iii) Por fim, aprovaram a alteração do caput do 
artigo so do Estatuto Social da Companhia para refletir o novo capital social, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º. O 
Capital Social é de R$2.000.100,00, totalmente subscrito e integralizado, composto por 2.000.100 ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal.” Permanecem inalterados e em pleno vigor todos os demais artigos do Estatuto Social da Companhia, naquilo em que não colidam 
com as deliberações aprovadas acima. iv) Fica a Diretoria investida de todos os poderes necessários para a efetivação das deliberações 
aprovadas na ordem do dia. Nada mais. SP, 17/11/2016. Clifford Michael Gruen - Presidente; Hercílio Minchetti Garcia - Secretário. Visto: Ivone 
Vaz Machado - OAB/SP 229.964. Jucesp nº 548.801/16-2 em 22/12/2016. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.

A reunião marcada para 
a quarta-feira (18), não 
chegou a um acordo. En-

tidades de defesa do consumi-
dor defendem que a devolução 
seja calculada sobre um porcen-
tual do valor já pago pelo imóvel, 
mas o setor da construção diz 
que a devolução tem que ser 
sobre o valor do imóvel. 

“A despesa que as cons-
trutoras têm é em função do 
valor do imóvel. A devolução 
sobre o valor já pago quebraria 
as empresas do setor e preju-
dicaria os compradores que 
estão adimplentes”, diz José 
Carlos Martins, presidente da 
Câmara Brasileira da Indústria 
da Construção (Cbic). Na reu-
nião de ontem (19), passaram a 
compor o grupo representantes 
dos Procons e das áreas de de-
fesa do consumidor e do ramo 
imobiliário da OAB. Uma nova 
reunião foi marcada para a pró-
xima quarta-feira (25).

Como o jornal O Estado de S. 
Paulo antecipou, se prevalecer 

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA
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PERDEU A QUALIDADE DE SEGURADA
Empresária pretende requerer auxílio doença, entretanto não recolhe 
o INSS há mais de um ano, como proceder para parcelar o atrasado? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAÇÃO DE CABELEIREIRO SEM VÍNCULO
A liberação da contratação de cabeleireiro sem a obrigatoriedade 
do vínculo empregatício com a nova lei, quando entra em vigor? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

SALÁRIO UTILIDADE
O salário utilidade é incluído no holerite (pago em dinheiro) ou é o 
valor equivalente que a empresa desembolsa para um bem e coloca 
a disposição do funcionário? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAIS DEPENDENTES DOS FILHOS
Os pais podem ser dependentes dos filhos para fins de benefícios 
previdenciários. Essa dependência se estende aos benefícios que 
a empresa concede aos seus empregados? Saiba mais acessando a 
íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

A OBRIGATORIEDADE EM TER ARMÁRIOS NA EMPRESA DEVE 
SER SOMENTE QUANDO EXIJAM TROCAS DE ROUPAS, EM CASO 
DE USO DE UNIFORME?

Informamos que em todos os estabelecimentos industriais e naque-
les em que a atividade exija troca de roupas ou seja imposto o uso 
de uniforme ou guarda-pó, haverá local apropriado para vestiário 
dotado de armários individuais, observada a separação de sexos. 
Base Legal – Norma Regulamentadora nº24, item 24.2.1.

TRABALHO EM TEMPO PARCIAL
Office boy que trabalha meio período deve receber periculosidade 
integral ou proporcional ao tempo de trabalho? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

w
w

w
.o

rc
os

e.
co

m
.b

r

Fu
nd

ad
or

 :

SE
R

A
FI

M
A

br
an

te
s

Jo
sé

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL
Leilão: 31/01/2017 às 11h00

HENRI ZYLBERSTAJN, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 1014, com escritório à Av. Angélica,
1.996 - 6º andar – Higienópolis - São Paulo/SP - CEP: 01228-200, devidamente autorizado pelo(a)
Comitente Vendedor(a) MACROFÉRTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES
LTDA, inscrita no CNPJ/MF 76.082.320/0001-08, com sede na cidade de Ponta Grossa/PR e
FERTIBRASIL LOGÍSTICA E FERTILIZANTES LTDA inscrito no CNPJ/MF 78.689.742/0001-63,
com sede na cidade de Ponta Grossa/PR, venderá em Leilão Extrajudicial os seguintes imóveis em
lote único: Terrenos Industriais com Benfeitorias situados de frente para a Rodovia BR-376, KM
103, nº 435 no Bairro Cará-Cará, Ponta Grossa/PR - Matrículas n.º 20.136, 38.506, 35.204, 43.382,
44.346 e 44.345, ambas do 1.º Registro de Imóveis local, contendo uma área total de 105.030,44m²
com aproximadamente 13.512,75 m² de benfeitorias (barracões, escritórios, salão de festa,
refeitório, oficina, outras) das quais parte encontra-se averbadas, de acordo com informações
constantes nas matrículas, planta e descrições fornecidas pelas contratantes. LEILÃO em
31/01/2017 às 11h00. LANCE INICIAL: R$ 7.000.000,00. Correrão por conta do comprador
todas as despesas relativas a aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento à vista de comissão
do Leiloeiro de 5% sobre o valor de arrematação, despesas com Escritura Pública, Imposto de
Transmissão de Foro, taxas, alvarás, cer tidões, emolumentos car torários, registrários etc.
O imóvel será vendido no estado em que se encontra, livre de pessoas e coisas, não podendo o
arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação.
O imóvel será entregue desocupado. Leilão online através do site www.zukerman.com.br.

Consulte o edital completo no site: www.zukerman.com.br
Informações: (11) 2184-0900 – Av. Angélica, 1996 – 6º andar – São Paulo/SP.

Dúvida sobre cálculo de devolução 
emperra regulamentação de 

distratos de imóveis
A base de cálculo para a devolução aos compradores que desistiram da compra de um imóvel na planta 
é o ponto mais sensível da discussão levada a cabo pelo governo sobre a regulamentação dos distratos

em caso de desistência.
Sem regulamentação, os 

distratos têm sido fonte de 
longas disputas judiciais entre 
compradores e construtoras. 
Dados da Abrainc apontam 
que 37,7 mil imóveis tiveram 
as vendas canceladas entre 
janeiro e outubro de 2016, o 
correspondente a 45% das 
unidades vendidas no mesmo 
período. Os dados consideram 
as operações das 19 maiores 
incorporadoras do País.

O governo defende que seja 
encaminhado ao Congresso um 
projeto com os termos acerta-
dos. Já para a CBIC, o melhor 
caminho seria modifi car um 
projeto já em tramitação com 
as novas regras. Um deles é do 
senador Romero Jucá (PMDB-
RR), que propõe uma “pena 
convencional” para o consu-
midor de 25% sobre o que foi 
pago até o momento do distrato, 
além do abatimento da taxa de 
corretagem de 5% sobre o preço 
da venda (AE).

que a devolução do dinheiro 
será feita a partir do valor do 
imóvel, o consenso no grupo 
é que as construtoras possam 
fi car com até 10% do valor imó-
vel, desde que esse porcentual 
não ultrapasse 90% do que já 
foi pago pelo comprador. Em 
um imóvel de R$ 500 mil, por 
exemplo, a empresa poderia 
fi car com R$ 50 mil no caso 
de distrato. Mas, se o valor já 
pago for de apenas R$ 30 mil, a 

construtora poderá reter 90%, 
ou R$ 27 mil.

No entanto, a Abrainc defen-
de uma variável desta regra para 
imóveis acima de R$ 1 milhão. 
Neste caso, a parcela com a 
construtora subiria para o limite 
de 15% ou 20% do valor do imó-
vel. O entendimento é que um 
comprador com maior renda te-
ria mais “discernimento” sobre 
a compra e poderia ser, então, 
“punido” com um alíquota maior 

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

O pretendente: BRUNO SOUZA DA SILVA, profi ssão: engenheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Guaianazes - SP, nascido aos: 09/10/1985, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Josimar Gomes da Silva e de Maria Dulce Souza da 
Silva. A pretendente: PAULA CAROLINA GIANNETTI, profi ssão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, nascido aos: 15/12/1983, residente e 
domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Cristina Rosana Giannetti.

 

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:

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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A busca por hábitos mais saudáveis, 
principalmente no verão, faz muita gente 
trocar o carro pela bicicleta. Mas é só deixar 
o veículo na garagem e sair pedalando? Para 
Silvana Vertematti, cardiologista infantil e 
médica do exercício e do esporte do Com-
plexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos, é 
preciso tomar alguns cuidados com a saúde 
e com a segurança no transporte. 

“Antes de trocar o carro pela bicicleta, é 
importante se adequar aos novos hábitos e 
certifi car-se que será uma boa alternativa 
também para a saúde”, ressalta. O primeiro 
passo é verifi car o trajeto. “É preciso avaliar 
o caminho, se há muita subida e descida, 
se há variações de piso e até mesmo se há 
segurança no trecho, pois todos os pequenos 
obstáculos irão refl etir no cansaço e nas 
dores do corpo”, explica a cardiologista. 

Verão: trocar o carro
pela bicicleta exige alguns cuidados

Suloeste Participações Rodoviárias S/A
CNPJ/MF nº 02.725.065/0001-20 - NIRE 35.300.157.052

Extrato da Ata da 52ª Reunião do Conselho de Administração
Data, hora, local: 28.10.2016, 10hs, na sede social, Rua João Ramalho, 1152, Perdizes, São Paulo/SP. Convocação: Dis-
pensada. Presença: Totalidade dos membros. Mesa: Presidente: Humberto César Busnello, Secretário: José Mário de Casti-
lho. Deliberações aprovadas: (i) Renúncia apresentada, em 19.09.2016, pelo Manuel Carlos de Lima Rossitto, brasileiro, 
casado, engenheiro, RG 7.731.854 SSP/SP, CPF/MF 752.403.948-49, residente em São Paulo/SP, como Conselheiro; (ii) Renún-
cia apresentada, o cargo de Conselheiro permanecerá vago até a eleição de um novo conselheiro titular; (iii) Renúncia apre-
sentada, em 19.09.2016, por Manuel Carlos de Lima Rossitto, como Diretor Presidente; (iv) eleger como membro da Direto-
ria Executiva: Humberto César Busnello, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG nº 8014529823 SSP/RS, CPF/MF nº 
002.106.840-20, residente Porto Alegre/RS, como Diretor Presidente, cujo mandato vigorará até o término do mandato do di-
retor renunciante, ou seja, 04.05.2017; (v) outorgar ao Manuel Carlos de Lima Rossitto a mais ampla e geral quitação pelos 
atos de administração praticados em nome da Companhia para nada mais dele reclamar a qualquer título ou tempo; (vi) O 
Diretor Presidente ora eleito tomou posse nesta data por meio da assinatura do Termo de Posse e declara que não está im-
pedido de exercer o cargo nos termos da Lei. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. Presentes: Paulo Francisco Tri-
poloni, André Loiferman e Humberto César Busnello. Humberto César Busnello - Presidente da Mesa, José Mário de 
Castilho - Secretário da Mesa. JUCESP nº 538.679/16-5 em 16.12.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

com o novo hábito, pois dores e incômodos 
vão aparecer e é preciso ter força de vontade 
para continuar”, lembra a médica.

Além do trajeto, o que se carrega (bolsas 
e mochilas) e a forma como o material é 
transportado também interfere. “Andar de 
bicicleta carregando muito peso, além de 
machucar as costas, pode fazer com que 
se perca o equilíbrio, acarretando numa 
queda”, alerta Silvana Vertematti. 

Também é fundamental uma alimentação 
saudável, se hidratar durante o percurso e 
trafegar com segurança. Se a preferência 
for pela bicicleta elétrica, ela não contará 
com as mesmas funcionalidades ergomé-
tricas do que o modelo convencional, mas 
os cuidados devem ser os mesmos, ressalta 
a especialista. 

Fonte: (www.hpev.com.br).

“Se a pessoa não está acostumada a uma 
atividade física, não deve pedalar muitos qui-
lômetros de uma única vez, porque os efeitos 
físicos serão sentidos”. Como toda atividade 
física, andar de bicicleta também deve ser 
um processo moroso. “As primeiras viagens 
devem ser mais curtas para não desistir na 
primeira semana até o corpo se acostumar 
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