
A política é 

indispensável 

à governança, 

principalmente em 

democracias

Um bom e útil exercício 
da política é essencial, 
desde que desempe-

nhado com honestidade, inte-
resse social e patriótico pelos 
seus atores. No Brasil, para a 
maioria dos cidadãos a política 
é vista com qualifi cativos de-
sabonadores. Porém, não é a 
política que não presta, são os 
políticos que por sua postura 
e por seu caráter pessoal a 
degradam cada vez mais. 

Manobras e negociatas es-
tranhas à prática política 
sempre existiram e certamente 
continuarão a existir, mas em 
nosso país a deturpação vem 
crescendo preocupantemente 
até chegar aos episódios mais 
recentes que produziram os 
maiores escândalos de corrup-
ção jamais vistos. 

A Operação Lava Jato, que 
investiga os atuais esquemas 
de corrupção, acabou por 
revelar casos estarrecedores 
envolvendo parlamentares, 
gestores públicos e integrantes 
do governo mancomunados 
com empreiteiras de obras 
e empresas que mantinham 
contratos com o governo e 

com estatais.  
Em resumo, são esses os 

políticos que desvirtuam a 
essência da política e se va-
lem dos cargos públicos para 
proveito próprio. São esses 
que reforçam o argumento de 
que o país está precisando de 
importantes reformas, porém, 
a mais urgente e necessária é 
a reforma moral e ética. 

Não será fácil promovê-la 
porque depende do caráter 
dos políticos e os que aí estão 
já provaram que difi cilmente se 
emendarão. Acredito que so-
mente se chegará à depuração 
política com a renovação, com 
novas ideias, novos atores não 
contaminados. A busca desses 
envolve trazê-los à participa-
ção no cenário político. 

Todavia, sabe-se que a maio-
ria dos cidadãos, especialmen-
te a juventude, não participa 
porque tem essa visão negativa 
da política disseminada por 
todos esses escândalos e pelos 
maus políticos que precisam 
ser banidos através das urnas, 
a via democrática. 

Com tudo isso exposto, 
concluo que: essa reforma 
moral e ética, tão necessária 
e urgente, depende também 
de quem vota.

(*) - É empresário, médico e 
professor. Foi Ministro da Saúde e 

Deputado Federal.

Reforma moral e ética
também depende de nós

Luiz Carlos Borges da Silveira (*)

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br
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Nativa Serviços de Comércio Exterior Ltda.
CNPJ: 69.076.560/0001-26 – NIRE: 35.211.261.644
Edital de Convocação para Reunião de Sócios

Convocamos os srs. quotistas para reunirem-se em reunião de sócios na Rua Fradique Coutinho, 1.271, Vila Madalena, 
SP/SP, dia 02/03/17, às 14hs, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (1) a alteração do quadro de administradores 
da sociedade e a consequente alteração da cláusula de administração do contrato social da Sociedade; (2) o ajuste nas 
redações das cláusulas 9º, 10º, 11º e 13º (caput, §§ 1º e 2º) do contrato social da Sociedade; e (3) a exclusão da cláusula 
14º (caput e § único) do contrato social da Sociedade. Atenciosamente, Diógenes Jacopetti Júnior - Administrador e 
sócio majoritário da Sociedade.

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: 02/03/2017  - 11:50h  -  2º LEILÃO: 16/03/2017  - 11:50h
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10ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1068483-08.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro Central Cível, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea de Abreu e Braga, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
LOTEAMENTO PONTO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO, INCORPORAÇÃO, 
PARTICIPAÇÕES SPE LTDA, que a ação de cobrança que lhes foi proposta por parte de LVN 
ENGENHARIA E AVALIAÇÕES LTDA, está na fase de Cumprimento de Sentença. 
Encontrando-se as executadas em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, 
por EDITAL, para que efetuem o pagamento do débito R$ 6.868,34 (atualizado até janeiro de 
2017), devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive advertindo-os de que, em 
caso de descumprimento, será acrescida a multa de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 
523, §1º, do Código de Processo Civil, podendo oferecer eventual impugnação no prazo de 15 
dias, ambos a fluir após os 20 dias supraindicados. NADA MAIS. 

Perola Brasil Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.
NIRE: 35223932841 - CNPJ/MF n.º 12.140.071/0001-79 

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 05/11/2016
Data, Hora e Local: 05/11/2016, às 11 horas, Rua do Rocio, nº 350, 14º andar, São Paulo/SP. Presença: Totalidade 
dos sócios. Mesa: Wilson Pinto Rodrigues - Presidente, e Firmino Matias Lucio Junior - Secretário. Deliberações 
Aprovadas: 1) redução do capital social de R$ 11.592.000,00, para R$ 1.000,00, mediante cancelamento e 
reembolso de quotas no valor de R$ 11.591.000,00 com base no valor contábil. 2) pagamento do reembolso, mediante 
a restituição em dinheiro, ou bens e direitos do ativo da sociedade, pelo valor contábil. As sócias promoverão a 
alteração do contrato social consignando o novo valor do capital social. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
05/11/2016. Lucio Engenharia e Construções Ltda., WLF Administração e Participações Ltda ambas por 
Wilson Pinto Rodrigues, Firmino Matias Lucio Junior, Luiz Alberto Matias Lucio Mendonça.

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA
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FORNECER LAUDOS POR SOLICITAÇÃO DO FUNCIONÁRIO
Empresa é obrigada a fornecer os laudos PPRA e LTCAT juntamente 
com o PPP, quando solicitado pelo ex-funcionário ou advogado?  
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

SÓCIO FOI APOSENTADO POR INVALIDEZ E PRETENDE SUSPENDER O 
RECOLHIMENTO DO INSS. COMO FICA A EMISSÃO DO PRÓ-LABORE?

Informamos que estabelece o art. 214 da IN INSS/PRES nº77/15 que 
a concessão da aposentadoria por invalidez está condicionada ao 
afastamento para todas as atividades. Sendo assim, este contribuinte 
individual deverá suspender o seu recebimento de pró-labore e fazer 
a informação em SEFIP com o código de movimentação U3.

HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA
Há retenção de INSS na NF de honorários de sucumbência emitida 
por um advogado/pessoa física? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Como funciona a lay off, a empresa pode conceder ao funcionário 
para que ele faça intercambio com a finalidade de aprimorar o 
inglês? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

TEVE ALTA E NÃO RETORNOU AO TRABALHO
Funcionário recebeu alta do benefício do INSS e não retornou as 
atividades. Toda vez que vai ao médico para consulta retorna com 
atestado. Temos que aceitar esses atestados? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEFINIÇÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL
O que define a aposentadoria especial? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
Qual o critério que a empresa pode usar, para fazer a redução de horário de trabalho 
e de salário, qual a base legal? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Cia. de Participações Immacolata Concezione
CNPJ 08.247.879/0001-82 e NlRE 353000333608

Ata da Assembleia Geral Extraordinaria reaIizada em 16 de Dezembro de 2016
Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às 9:00 horas, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
1478, 12° andar, conjunto 1207, Jardim Paulistano, CEP 01451-001, nesta Capital, reuniram-se na sua totalidade, os acionistas 
e os diretores da Cia. de Participações Immacolata Concezione, em assembleia geral extraordinária. Pelas assinaturas do
"Livro de Presença de Acionistas" registrado sob n° 15.624, constatou-se o comparecimento da totalidade dos detentores das
ações, tornando-se assim regular a assembleia na forma do Parágrafo 4° do Artigo 124, da Lei 6.404/76, independente de publi-
cação de editais. Assumiu a presidência o Sr. Antônio Augusto de Souza Coelho, tendo como secretário o Sr. Carlos Gomes Neri.
Submetida à apreciação e deliberação dos presentes foram aprovadas as seguintes matérias sem restrições, exceto as abstenções 
legais: a) Balanço Patrimonial e respectivas Demonstrações Financeiras relativas ao exercício fi ndo em 31/12/2015, publicado nos
jornais "Diário Ofi cial do Estado de São Paulo" (empresarial) página 14 e "Empresas e Negócios" página 5, ambos do dia 24 de 
novembro de 2016, com folhas das publicações sobre a mesa; b) acrescentar um parágrafo único ao artigo 2° do Estatuto Social
com a seguinte redação: Parágrafo único. A atividade do estabelecimento da sede social é Escritório Administrativo, e, c) eleição
da diretoria com mandato de 2 (dois) anos iniciando-se nesta data, reeleitos por unanimidade o Sr. Antônio Augusto de Souza 
Coelho, brasileiro, casado, advogado, RG 19.823.537-9, expedida pela SSP/SP, CPF n° 076.375.068-94 domiciliado nesta Capital 
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1478, 12° andar, conjunto 1201 para Diretor Presidente e para Diretor Executivo a Sra. Maria 
Tertuliana de Souza Coelho, brasileira, casada, RG 39.735.648-1 e CPF 299.892.558-81, residente na Cidade de Campo Grande,
Estado do Mato Grosso do Sul, na Avenida Afonso Pena, 4730, apartamento 1702, Solar das Flores, Cachoeira, CEP 79040-010, 
deixando de ser preenchidos os demais cargos de Diretoria de acordo com o que facultam os estatutos sociais. A Assembleia votou
ainda a remuneração para a Diretoria, sendo fi xado um salário mínimo mensal para cada Diretor eleito. Não foi eleito Conselho 
Fiscal. A Assembleia ratifi ca todos os atos praticados pela Diretoria no período de 13 de novembro de 2016 até a presente data. Os 
eleitos declaram sob as penas da Lei que não estão sendo processados por nenhum crime que impeça o exercício do respectivo 
cargo, assinam o respectivo "Termo de Posse” em livro próprio. Esgotadas as matérias, lavrada a ata, lida e assinada por todos os
presentes, (aa) Antonio  Augusto de Souza Coelho - Presidente da Mesa e Carlos Gomes Neri - Secretário da Mesa. Acionista: (aa) 
Antônio Augusto de Souza Coelho e Maria Tertuliana de Souza Coelho. Diretores Eleitos: (aa) Antônio Augusto de Souza Coelho e 
Maria Tertuliana de Souza Coelho. Advogado - (aa) Carlos Gomes Neri - OAB/SP 346.464. A presente ata é cópia fi el da ata trans-
crita no livro de Atas de Assembleias Gerais n° 01, folhas 25 e 26. São Paulo, 16 de dezembro de 2016. Antônio Augusto de Souza 
Coelho - Presidente; Carlos Gomes Neri - Secretário. Registrada na JUCESP sob n° 51.665/17-7 em 26.01.2017.

Deméter S.A
CNPJ N° 24.505.413/0001-96 - NIRE N° 35300490258

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de Dezembro de 2016
1 - Data, Hora e Local: 19 de dezembro de 2016, às 9:00 horas, na sede social sita na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 1476,
3° andar, conjunto 307. Edifício Monumento, Jardim Paulistano, CEP 01472-900, São Paulo/SP. 2- Convocação e Presença: 
Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, § 4°, da Lei 6.404/76, face a presença da totalidade dos acionistas da
Companhia, conforme registros e assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3 - Mesa: Presidente: Arquimedes
Carrilho Celeri, brasileiro, casado, empresário, RG/SSP/SP n° 20.398.705 e CPF n° 130.046.848-37, residente e domiciliado na
Rua Amazonas, n° 3875, apartamento 151, Bairro Patrimônio Novo, CEP 15500-004. Votuporanga-SP. Secretário: Carlos Gomes
Neri, brasileiro, viúvo, aposentado, RG/SSP/SP n° 3.166.539-1, inscrito no CPF sob n° 019.900.988-00, residente e domiciliado
na Rua João Pires Germano, 121, Jardim Alice, CEP 13820-000, Jaguariúna-SP. 4 - Ordem do Dia: a) Formalização da renúncia
do diretor Antonio Augusto de Souza Coelho; b) Eleição de novo diretor e c) Fixação da remuneração dos administradores.
5 - Deliberações: Os acionistas aprovaram, expressamente e por unanimidade, sem restrições ou ressalvas,o que segue: 5.1 - Os
acionistas presentes, representando a totalidade do capital social votante da Companhia, acolhem neste ato o pedido de renúncia 
do diretor Antonio Augusto de Souza Coelho, e, por unanimidade, pediram que se consignasse em ata o reconhecimento
pelo esforço, competência e correção empreendidos pelo mencionado acionista e diretor. 5.2 - Eleger para compor a Diretoria com 
mandato até 26 de janeiro de 2018, no cargo de Diretor Presidente o Sr. Carlos Gomes Neri, acima qualifi cado, que declara, sob
as penas da Lei, que não está sendo processado por nenhum crime que impeça o exercício do cargo e é investido no cargo mediante 
termo de posse lavrado no livro próprio. 5.3 - Fixar em um salário mínimo a remuneração de cada diretor. 6 - Encerramento e
Lavratura da Ata: Esgotadas as matérias, lavrada a ata, lida e assinada por todos os presentes. A presente ata é cópia fi el da ata
transcrita no livro de Atas de Assembleias Gerais n° 01, folhas n° 14. São Paulo, 19 de dezembro de 2016. Mesa: Arquimedes
Carrilho Celeri - Presidente; Carlos Gomes Neri - Secretário. Acionistas: Coelho Participações e Administração Eireli - Epp;
Celeri Participações e Administração Eireli - Epp. Diretoria: Carlos Gome Neri - Diretor Presidente; Arquimedes Carrilho
Celeri - Diretor Executivo. Registrada na JUCESP sob n° 51.663/17-0 em 26.01.2017.

S eS eS eS eS exxxxx, 2, 2, 2, 2, 244444/fev/17 - /fev/17 - /fev/17 - /fev/17 - /fev/17 - 0909090909hhhhh
Móveis, Info.  Enfeites e Eletros

Arquivos Deslizantes,
Cadeiras, Armários,

Vasos, Abajures, TVs, Etc

Qui, 02/mar/17 - 1Qui, 02/mar/17 - 1Qui, 02/mar/17 - 1Qui, 02/mar/17 - 1Qui, 02/mar/17 - 166666hhhhh
Mat. Construção e Acabamento

Piso Inter Travado
 (800m²)

TTTTTererererer,  0,  0,  0,  0,  077777/mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - 1616161616hhhhh
Desativação de Food Park

Containers Bar,
Chopeiras, Mesas,

Cadeiras, Utensílios, Etc

Sex, 03/mar/17 - 09h05Sex, 03/mar/17 - 09h05Sex, 03/mar/17 - 09h05Sex, 03/mar/17 - 09h05Sex, 03/mar/17 - 09h05
Equipto de Telepresença

Telepresence Cisco
CTS1300 e CTS3010

Seg, 06/mar/17 - Seg, 06/mar/17 - Seg, 06/mar/17 - Seg, 06/mar/17 - Seg, 06/mar/17 - 1212121212hhhhh
Desativação de Restaurantes

Cozinha Industrial,
Móveis, Eletrodomésticos,

Utensílios, Etc

Qui, 09/mar/17 - 12hQui, 09/mar/17 - 12hQui, 09/mar/17 - 12hQui, 09/mar/17 - 12hQui, 09/mar/17 - 12h
Games, Áudio & Vídeo e Eletros

Consoles, Jogos, Mídias
Blu-Ray, Acessórios para

Notebooks, TVs, Etc

Qui, 09/mar/17 - 1Qui, 09/mar/17 - 1Qui, 09/mar/17 - 1Qui, 09/mar/17 - 1Qui, 09/mar/17 - 133333hhhhh
Industrial

Betoneiras, Cortadoras de
Vergalhões, Caminhões

Dumper, Etc

Qui, 09/mar/17 - 16hQui, 09/mar/17 - 16hQui, 09/mar/17 - 16hQui, 09/mar/17 - 16hQui, 09/mar/17 - 16h
Plataformas Aéreas

Plataformas Aéreas
 Genie e JLG

Qua, 08/mar/17 - 1Qua, 08/mar/17 - 1Qua, 08/mar/17 - 1Qua, 08/mar/17 - 1Qua, 08/mar/17 - 144444hhhhh
Ferramentas e Ferragens

Fechaduras, Alicates,
Martelos, Facas,

Serras, Etc

Qua, 08/mar/17 - 15hQua, 08/mar/17 - 15hQua, 08/mar/17 - 15hQua, 08/mar/17 - 15hQua, 08/mar/17 - 15h
Móveis, Utensílios e Eletros

Ares Condicionados,
Armários, Cadeiras, Cama/

Mesa/Banho, Etc

Qui, 09/mar/17 - 1Qui, 09/mar/17 - 1Qui, 09/mar/17 - 1Qui, 09/mar/17 - 1Qui, 09/mar/17 - 177777hhhhh
Cozinha Industrial e Eletros

Fornos, Freezer,
Fogão, Lavadora,

 Tanques, Mesas, Etc

SexSexSexSexSex, , ,  ,  ,  1010101010/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 133333hhhhh
Industrial

Tratores, Ensacadora,
Envasadora Sachê, Polias

Alumínio e Ferro, Etc

SexSexSexSexSex, , ,  ,  ,  1010101010/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 144444hhhhh
Eletrodomésticos e Eletrônicos

Ares Split, Tvs, Home
Theaters, Compressores e

Aquecedores de Ar, Etc

QuaQuaQuaQuaQua, , , , , 15/15/15/15/15/mar/17 - 1mar/17 - 1mar/17 - 1mar/17 - 1mar/17 - 122222hhhhh
Máquinas Pesadas

Rolo Compactador de
Pneus - Marca: Tema Terra -

Modelo SP8000

Comissão do
 Leiloeiro

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

1ª Vara Cível - Regional Penha de França. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 1000525-31.2015.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro 
Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). José Luiz de Jesus Vieira, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) Ricardo Alexandre Cardoso, CPF 182.005.088-20, RG 34.133.845, 
Brasileiro, Empresário, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte 
de Marcia Misiunas Yokomizo, tendo como coexecutada Maria de Lourdes de Rocha de Souza, 
objetivando o pagamento da quantia de R$ 23.781,72 (vinte e três mil, setecentos e oitenta e um reais 
e setenta e dois centavos), em janeiro/2015, representada pelos aluguéis e demais encargos do 
imóvel localizado na Rua Benedito Campos de Moraes, 118 – Vl. Anastácio, nesta Capital, conforme 
contrato de locação firmado pelas partes. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, em 
03 (três) dias efetue o pagamento do valor reclamado, sob pena de penhora, advertido de que em 
caso de pagamento do valor reclamado no prazo de 03 (três) dias, os honorários advocatícios fixados 
em 10% sobre o valor do débito atualizado, serão reduzidos pela metade, advertido ainda, que 
poderá, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, embargar a execução ou reconhecendo o crédito do 
exequente e comprovado o depósito de 30% do valor em execução, inclusive custas e honorários de 
advogado, requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescida de 
correção monetário e juros de 1% ao mês, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 10 de novembro de 2016. Eu, Elisângela Silveira, Escrevente Técnico 
Judiciário, Eu, Lídia Aparecida da Penha Teixeira, Coordenadora, assino digitalmente. 

3ª Vara Cível - Regional Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0009113-15.2013.8.26.0004. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional IV - Lapa, do 
Estado de São Paulo, Dr. Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a EDVALDO 
GOMES DA SILVEIRA - ME, CNPJ. 17.134.736/0001-55, na pessoa de representante legal, que lhe 
foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de SERVLOT SERVIÇOS E SISTEMAS 
OPERACIONAIS LTDA, objetivando a cobrança de R$ 18.791,87 (Abril/2013), oriundos do 
ressarcimento dos valores relativos aos créditos de bilhete único e crédito de celulares conforme 
Contrato de Prestação de Serviços e Comodato de Equipamentos Eletrônicos, firmado entre partes, 
em 11.01.2013. Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, conforme despacho de fls.164, conteste a ação, nos termos do artigo 344 do 
NCPC. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. 

“Os EUA permanecem 
como o maior inter-
locutor da Europa a 

nível mundial. Somos amigos 
dos EUA independentemente 
do presidente em exercício, 
mas não somos submetidos a 
ninguém nem recebemos or-
dem de ninguém”, disse Tajani, 
em um fórum organizado pela 
agência de notícias ANSA. 

“Estamos dispostos a ouvir 
todos os conselhos e críticas, 
mas não estamos submetidos 
a ninguém, não recebemos or-
dem de ninguém e não estamos 
dispostos a aceitar insultos de 
uma pessoa que provavelmente 
não conhece a União Europeia”, 
disse o italiano, referindo-se à 
candidatura de Ted Malloch 
como novo embaixador norte-
americano em Bruxelas. 

O presidente do Parlamento 
Europeu, que ocupa o cargo 
desde 17 de janeiro, também 
demonstrou preocupação com 
as medidas protecionistas 
propostas pelo novo governo 
dos EUA, mas confessou que 

Presidente do Parlamento Europeu, o italiano Antonio Tajani.

UE não aceitará ordens de Trump e 
dará mais atenção à América Latina
O presidente do Parlamento Europeu, o italiano Antonio Tajani, disse ontem (21) que a União Europeia 
não aceitará ordens do governo norte-americano de Donald Trump, que já defendeu explicitamente a 
saída do Reino Unido do bloco e fez comentários tendenciosamente críticos ao continente

externos, como a crise migra-
tória e o terrorismo. Isso gerou 
um crescimento de movimentos 
que, nestas situações, ganham 
consenso. 

A crise precisa de respostas 
e talvez estas respostas não 
estejam à altura da Europa 
ainda”, comentou. “Não pode-
mos pensar em manter apenas 
a pilastra da austeridade, sem 
a do crescimento. Assim, a 
Europa parece frágil”, afi r-
mou, referindo-se às medidas 
de austeridade impostas por 
Bruxelas aos países-membros 
que precisaram de resgates 
fi nanceiros para ajustar as 
contas. 

“Se os problemas na África 
não forem solucionados, a seca, 
a nutrição, nós teremos milhões 
e milhões de africanos nas 
fronteiras e iremos continuar 
excluindo-os. Devemos investir 
milhões e millhões na África”, 
completou Tajani, desta vez 
falando sobre a crise imigra-
tória que atinge o continente   
(ANSA).

Eu
ro

ne
w

s

“prefere esperar” os próximos 
passos de Trump para tirar suas 
conclusões. Segundo Tajani, a 
UE tentará ampliar suas rela-
ções e preservar os grandes 
acordos comerciais, pois “os 
bilaterais enfraquecem a posi-
ção da Europa”. 

Um dos focos da UE será 
estreitar o relacionamento 
com a América Latina. “Não 
foi por acaso que convida-
mos o presidente do México, 
Enrique Peña Nieto, e da 

Argentina, Mauricio Macri, 
para visitar Bruxelas. Con-
vidaremos também o novo 
presidente do Brasil, Michel 
Temer”, comentou. 

Ao falar sobre as atuais cri-
ses na UE, como a imigratória 
e a econômica, Tajani pediu 
investimentos e medidas e 
fl exibilidade, o que alteraria as 
políticas atuais de Bruxelas. 
“Vivemos um momento de 
grande difi culdade na Europa, 
provocado também por fatores 

Cerca de 4,9 milhões de 
pessoas no Sudão do Sul, 
correspondente a mais de 
um terço da população do 
país, localizado no nor-
deste da África, poderão 
enfrentar severa falta de 
alimentos nos próximos 
meses. O alerta é das vá-
rias agências das Nações 
Unidas, segundo as quais 
o nível de insegurança 
alimentar no país atingiu 
o ponto mais alto desde o 
início dos confl itos arma-
dos na região, há mais de 
três anos.

O governo do Sudão do 
Sul já declarou situação de 
fome em algumas regiões 
do centro-norte do país. No 
total, a mais nova nação do 
mundo tem cerca de 100 
mil pessoas nessa situa-
ção. Segundo as Nações 
Unidas, mais de 1 milhão 

de pessoas estão à beira 
de passar fome devido à 
uma combinação perversa 
de guerra civil e colapso 
econômico.

A declaração formal da 
situação de fome em áreas 
do país indica que já come-
çam a morrer pessoas na 
que é considerada “a pior 
catástrofe” desde o início 
do confl ito civil. O quadro 
integrado de classifi cação 
da segurança alimentar 
indica que 4,9 milhões de 
pessoas precisam de ali-
mentos no país. O alerta 
das agências humanitárias 
é de que a crise pode se 
espalhar se não houver 
ajuda. A FAO, o Unicef e o 
Programa Mundial de Ali-
mentação (PMA), querem 
medidas urgentes na área 
para evitar a morte de mais 
pessoas (Rádio ONU).

“Catástrofe de fome” 
no Sudão do Sul,

alerta ONU

Alumbra Produtos Elétricos e Eletrônicos Ltda
CNPJ/ MF Nº 59.114.777/0003-91 • NIRE 35.212.145.672
Edital de Convocação de Reunião de Sócios

Nos termos do artigo 1.074, c/c §§ 1º e 3º do artigo 1.152 do Código Civil, convocamos os sócios para a reunião de sócios, 
a ser realizada no dia 07/03/17, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n 1140, 7º andar, conjunto 72, sala Buriti, 
Cidade Monções, SP/SP, às 8h00 em 1ª convocação, com a presença que represente, no mínimo, três quartos do capital 
social e em 2ª convocação, 1 hr após, com qualquer número. A Reunião é convocada com a finalidade de deliberar sobre 
(i) a alteração do endereço da filial CNPJ 59.114.777/0007-15; e (ii) encerrar a filial CNPJ n. 59.114.777/0005-53.Carlos 
Humberto Barberini - Diretor Presidente.

Edital de Citação – Prazo 30 dias Proc. 0028182-13.2011.8.26.0001. O Dr. Adevanir Carlos Moreira 
Da Silveira, Juiz de Direito da 4º VC do Foro Regional de Santana/SP. Faz Saber á Ana Paula De 
Lima Porse que União Social Camiliana, lhes ajuizou ação Monitória para cobrança de R$ 3.376,55, 
referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cum-
prido. Não localizado a representante legal, citada fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o 
prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso 
de pagamento, sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo, presumindo-se como 
verdadeiros os fatos. Será o presente edital, afixado e publicado. SP, 13/07/2016.               21 e 22/02

Citação Prazo 20 dias Proc. 0105607-76.2012.8.26.0100. O Dr. Claudio Antonio Marquesi, Juiz de 
Direito da 24ª VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber a Camila Camargo Simone, RG: 43.957.320-8 
e CPF 310.844.728-99 que União Social Camiliana lhe ajuizou ação Monitória da quantia de R$ 
6.138,06, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes 
e não foi cumprido. Estando a Ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que 
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou embargue a ação. Ficando advertida 
de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. SP, 04/10/2016.                                                                       21 e 22/02 

Nenufares Participações S.A.
CNPJ/MF. nº 00.399.015/0001-74 NIRE 353.0037922-5

Ata da Assembléia Geral Ordinária, realizada em 15/04/2016
Data, Hora e Local: 15/4/16, às 11 hs., na sede social, na Avenida Paulista, 352, 10º andar, sala 104-B, nesta Capital. Convocação: 
edital encaminhado nos endereços das residências dos acionistas, com antecedência legal. Presença: a unanimidade dos acionistas, 
representando portanto 100% do capital social com direito a voto. Mesa: Presidente: Guilherme Azevedo Soares Giorgi; Secretário: 
Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembléia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma sumária do artigo 130, 
§ 1º da Lei nº 6.404/76. Deliberações: 1. aprovar o relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31/12/15, 
publicados no DOESP e no jornal Empresas & Negócios, ambos edição de 29/3/16, tendo os acionistas sido avisados de que referidos 
documentos se encontravam à disposição através de correspondências encaminhadas aos mesmos nos endereços das suas 
residências, com a antecedência legal; 2. fixar em R$ 700,01 o valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos membros 
da Diretoria, a partir do corrente mês, distribuídos da seguinte forma: Diretor Presidente .- R$ 300,00; 1º Diretor sem Designação 
Especial R$ 116,67; 2º Diretor sem Designação Especial R$ 116,67 e 3º Diretor sem Designação Especial R$ 116,67; 3. Outros 
assuntos: Com a aprovação de todos os presentes, foi acolhida moção apresentada pelo Presidente para constar desta ata as merecidas 
homenagens e também a gratidão da sociedade e de seus acionistas ao ex-diretor Luis Eduardo de Moraes Giorgi, falecido em 14 
/6/15, pelos relevantes serviços que prestou à sociedade. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou 
encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. SP, 15/4/16. Assinaturas: Guilherme Azevedo Soares Giorgi, 
Presidente da Mesa; Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; União Industrial e Antonio Carlos de Sant’Anna, 
Secretário. Acionistas: Cia. Mascote de Empreendimentos, Mercantil Brasileira S.A., Roberto Azevedo Soares Giorgi e Flávio de Bernardi. 
SP, 15/04/16. Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Presidente; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. Acionistas: CIA. Mascote 
de Empreendimentos - Guilherme Azevedo Soares Giorgi – Rogério Giorgi Pagliari; União Indl. e Mercantil Brasileira S.A. - Roberto 
Azevedo Soares Giorgi – Flávio de Bernardi. Jucesp nº 417.398/16-5 em 22/09/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.


