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HOJE INICIO A MINHA COLUNA comentando a próxima 
novela das seis na Globo que terá o título ‘Tempo de Amar’, com 
estreia prevista para 20 de setembro. A história já entrou em 
produção na emissora e a trama vai girar em torno de Maria 
(Vitória Strada) ,uma garota rica de Portugal que se envolve 
com um homem pobre, de nome Inácio (Bruno Cabrerizo).

PARA PEDI-LA EM CASAMENTO, o rapaz vem ao Brasil 
para ganhar dinheiro, mas não sabe que a mocinha fi cou grávida 
dele. Com isso ela decide vir também ao Brasil para encontra-lo. 
A história é um pouco diferenciada de outras, pois desta vez 
suas gravações começam na Europa (Portugal) depois vem ao 
Brasil. No elenco: Tony Ramos e Regina Duarte entre outros.

MARCELO DE CARVALHO, MARIDO DE LUCIANA 

GIMENEZ e vice presidente da Rede TV, tem planos para in-
gressar na politica. Segundo o executivo que deu uma entrevista 
a uma revista especializada, ele se acha um cidadão engajado 
nas causas sociais. Cogita se candidatar ao Governo do Estado 
nas próximas eleições do ano que vem.

RECORD, REDETV E SBT TERÃO ESTA SEMANA 

UMA REUNIÃO COM AS OPERADORAS com o intuito de 
resolver o impasse das Tvs por assinatura. As redes vão tentar 
convencer as empresas a seguir o mesmo caminho da Vivo, 
que conseguiu manter seus sinais. Até agora Net, Claro e SKI 
se mostram irredutíveis. As emissoras já sentiram a queda de 
audiência por conta desse problema.

A SAÍDA DESSES CANAIS DA CARTELA DA TV A 

CABO, mostrou no último domingo a queda de audiência nas 
suas respectivas programações. ‘Domingo Show’, da Record, 
marcou apenas 5,7 quando sua média era de 10,2; o programa 
‘Sílvio Santos’ também caiu, indo de 11,5 para 8,2; e na Rede 
TV a queda foi menos sentida. O difícil será as operadoras 
chegarem a um acordo.

O ATOR JOSÉ MAYER FOI SUSPENSO PELA GLOBO 
por conta do assédio sexual feito a uma fi gurinista da emissora. O 
ator de 67 anos divulgou uma nota em que admite o erro e pede 
desculpas. Ele diz estar passando por um processo de mudança. 
A Globo mantém sua suspensão por tempo indeterminado até 
a solução do problema de uma vez por todas.

A REDE RECORD DE TELEVISÃO SERÁ NOTIFICADA 

PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a veicular gra-
tuitamente mensagens contra o racismo durante 10 dias, como 
punição pela ofensa contra a cantora Ludmilla, que foi chamada 
de macaca por Marcão do Povo durante o programa da emissora. 
O Ministério determina também uma multa de 500 mil Reais.

NA NOVA TEMPORADA DO ‘ELETROGORDO’, no canal 
Brasil, João Gordo fará uma série de entrevistas com personali-
dades de vários seguimentos. Entre os escolhidos pela produção 
destaques para o esporte, a música, a politica e a sociedade. 
João Gordo é ex-VJ da MTV Brasil. Seu programa tem estreia 
marcada para junho.

FRASE FINAL: Nada mais tolo que o orgulho; nada mais 
duro e odioso que a intolerância; e nada mais perigoso e ridículo 
que a vaidade.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV tonyauad@ig.com.br

Mais do que um sangrento 
confl ito interno, a guer-
ra civil na Síria, que já 

dura seis anos e contabiliza mais 
de 400 mil mortos, envolve inte-
resses geopolíticos das maiores 
potências do planeta e atores 
importantes no Oriente Médio. 
Veja abaixo quem é quem no 
confl ito no país árabe:

Bashar al Assad
No poder desde 2000, o atual 

presidente da Síria é fi lho de 
Hafez al Assad, que comandou 
o país com mão de ferro entre 
1971 e 2000. Assad é alauita, 
seita muçulmana que deriva 
da vertente xiita, mas não é 
conhecido pela religiosidade 
e sempre manteve um gover-
no laico, embora repressivo. 
Em março de 2011, a falta 
de liberdade, o desemprego 
e a corrupção motivaram 
manifestações contra o presi-
dente, que foram duramente 
sufocadas. Isso levou a uma 
rápida escalada na violência, 
e adversários do regime pega-
ram em armas.

Rússia
Principal escudo de Assad no 

cenário internacional, a Rús-
sia vê na guerra da Síria uma 
oportunidade de preencher o 
vácuo deixado pelos Estados 
Unidos e ampliar sua infl uência 
no Oriente Médio, fortalecendo 
também a imagem de Vladimir 
Putin como líder perante seus 
eleitores. Moscou já vetou di-
versas resoluções do Conselho 
de Segurança das Nações Uni-
das contra o regime de Damasco 
e tem dado apoio aéreo às forças 
de Assad na luta contra rebeldes 
e grupos terroristas. 

Além disso, a Síria é geogra-
fi camente próxima à Rússia, 
que vê riscos para a infl uência 
do país, já cercado pela União 
Europeia no Velho Continente, 
no caso de uma eventual “oci-
dentalização” da nação árabe. 

Veja quem luta contra 
quem no confl ito na Síria

EUA
Com Barack Obama, os Es-

tados Unidos declararam apoio 
aos rebeldes e pediram a queda 
de Assad. No entanto, Washing-
ton não se envolveu diretamen-
te no confl ito até 2014, quando 
passou a bombardear alvos do 
grupo jihadista Estado Islâmico. 
Ainda assim, o regime de Da-
masco não havia sido atacado 
até esta sexta-feira (7), quando 
o sucessor de Obama, Donald 
Trump, ordenou o lançamento 
de mísseis contra a base militar 
de Shayrat.

Se durante a campanha o 
republicano pedira para o 
democrata não atacar a Síria, 
agora ele pretende passar uma 
imagem de força em um mo-
mento de desafi os na política 
interna e marcar a presença 
dos Estados Unidos no Oriente 
Médio, reduzida durante os 
mandatos de Obama. O país li-
dera uma coalizão internacional 
contra o EI.

Turquia
Membro da aliança militar 

comandada pelos EUA e de 
maioria sunita, a Turquia de-
fende a queda de Assad e dá 

A Síria também abriga a única 
base naval russa no Mediterrâ-
neo, em Tartus. Outro ponto 
que preocupa o Kremlin é o 
elevado número de cidadãos 
das repúblicas muçulmanas da 
Chechênia e do Daguestão que 
se juntaram ao EI.

Irã
No Oriente Médio, o principal 

aliado de Assad é o xiita Irã, 
que fornece a Damasco armas, 
recursos fi nanceiros e apoio 
militar. Seu objetivo é evitar 
que milícias sunitas, incluindo 
os terroristas do EI, dominem 
o país e se contrapor às ricas 
monarquias dessa vertente do 
islã no Golfo Pérsico, como a 
Arábia Saudita, que apoia os 
rebeldes.

Hezbollah
Também xiita, o grupo libanês 

Hezbollah é um antigo aliado 
do Partido Baath, que dá sus-
tentação à família Assad, e teve 
papel crucial na retomada de 
Aleppo pelo regime, no fi m do 
ano passado. Sua participação 
na guerra, assim como a de mi-
lícias iraquianas xiitas, se deve 
aos mesmos motivos do Irã.

apoio a grupos rebeldes. Ancara 
também aproveita suas incur-
sões na Síria para atacar milícias 
curdas, que combatem o EI, mas 
são consideradas terroristas 
pelo governo turco.

Arábia Saudita
A nação mais rica do Golfo 

Pérsico fornece apoio declarado 
a rebeldes e já foi criticada por 
suas relações ambíguas com o 
Estado Islâmico. Riad amea-
çou intervir militarmente para 
derrubar Assad e conta com o 
apoio das outras monarquias 
sunitas da região: Bahrein, 
Jordânia, Catar e Emirados 
Árabes Unidos.

Curdos
Apoiados pesadamente pelos 

EUA e pela União Europeia, os 
curdos têm tido papel prepon-
derante no combate ao EI no 
norte da Síria, principalmente 
na reconquista de Kobane. Em-
bora seu grande objetivo seja 
derrotar o EI, as milícias dessa 
etnia podem se aproveitar do 
enfraquecimento de Assad para 
ampliar seu poder e fortalecer 
sua luta por autonomia. (ANSA/
COM ANSA).
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O bombardeio dos Estados Unidos contra uma base militar 
na Síria representa o primeiro ataque do país diretamente 
contra o regime de Bashar al Assad. Até então, Washington 
havia mirado apenas alvos do grupo terrorista Estado Islâmi-
co (EI). Confi ra abaixo uma cronologia da guerra na nação 
árabe, que já contabiliza mais de 400 mil mortos e 5 milhões 
de refugiados.

2011
Em fevereiro, estudantes de uma escola de Daraa são 

presos sob a acusação de terem escrito slogans contrários 
ao regime. Em 15 de março, ocorre a primeira grande ma-
nifestação em Damasco contra Assad, além de um protesto 
em Daraa. Os atos ganham força e são reprimidos duramente 
pelo governo. 

Em junho, os primeiros desertores das Forças Armadas dão vida 
ao Exército Livre da Síria (ELS). Em agosto, o então presidente 
dos Estados Unidos, Barack Obama, e a União Europeia pedem 
que Assad deixe o poder. Em outubro, Rússia e China vetam uma 
resolução da ONU condenando o regime.

2012
Em maio, começam a chegar à Síria os primeiros jihadistas 

estrangeiros para lutar na rebelião contra Damasco. O movimento 
xiita libanês Hezbollah envia militantes para defender o regime. 
Em julho, um atentado em Damasco mata o ministro da Defesa 
Daud Rajiha. Em agosto, os rebeldes avançam sobre Aleppo, uma 
das principais cidades do país. Três meses depois, as potências 
ocidentais reconhecem a oposição exilada como “única repre-
sentante do povo sírio”.

2013
Em janeiro, as forças legalistas se retiram de Raqqa, que é 

ocupada pelas primeiras células do Estado Islâmico. Em agosto, 
subúrbios de Damasco controlados por rebeldes são atacados 
com armas químicas. Estados Unidos e Rússia chegam a acordo 
para eliminar o arsenal tóxico do regime.

2014
Em janeiro, rebeldes islâmicos iniciam ofensiva contra o EI. A 

conferência “Genebra 2” se encerra sem avanços. Em fevereiro, 
1,4 mil pessoas são evacuadas de Homs, que é assediada pelas 
forças de Assad. Em maio, Damasco reconquista a cidade, com 
a ajuda do Hezbollah. Em agosto, o Estado Islâmico proclama 
um “califado” englobando seus territórios na Síria e no Iraque. 
Em setembro, começam os ataques aéreos da coalizão liderada 
pelos EUA contra o EI.

2015
O ano começa com os curdos avançando contra os jihadistas em 

Kobane. Em maio, o EI conquista a cidade histórica de Palmira. 
Em setembro, a Rússia inicia operações em apoio a Assad. No 
último mês do ano, após os atentados de Paris, o Reino Unido se 
junta à coalizão norte-americana.

2016
Em fevereiro, os exércitos russo e sírio avançam sobre a pro-

víncia de Aleppo. Dezenas de milhares de pessoas fogem para 

Confi ra cronologia 
da guerra civil

na Síria

a Turquia. EI promove novos massacres em Homs e Damasco, 
totalizando quase 200 mortos. Moscou e Washington acertam 
um cessar-fogo a partir do dia 27. Em março, começa a enésima 
tentativa de negociações entre governo e oposição mediadas pela 
ONU, também sem sucesso.

Em outubro, o ELS, apoiado por Ancara, tira do Estado Islâmico 
as cidades de Dabiq e Soran. Em dezembro, a situação humani-
tária em Aleppo se agrava, e o regime de Damasco anuncia sua 
retomada total. No dia 30 de dezembro, entra em vigor um novo 
cessar-fogo que exclui apenas o combate a grupos terroristas.

2017 
Logo em janeiro, a Rússia começa a diminuir sua presença 

militar na Síria, e a cidade de Astana, no Cazaquistão, sedia uma 
nova tentativa de negociações de paz entre rebeldes e o governo, 
mas as tratativas não avançam. Em 30 de março, a Casa Branca 
diz que sua prioridade na Síria é combater o terrorismo, e não 
derrubar Assad.

Na semana seguinte, um ataque químico atribuído a Damasco 
mata mais de 80 pessoas na província de Idlib, dominada por 
rebeldes e pelo grupo terrorista Fatah al Shan, antiga Frente 
al Nusra e ligado à Al Qaeda. Na madrugada de 7 de abril, o 
presidente Donald Trump volta atrás em sua postura sobre 
Assad e bombardeia a base militar de Shayrat, de onde teria 
partido a ação com armas tóxicas (ANSA/COM ANSA).
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11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA TELEFONISTA
Para a função de telefonista é devido o adicional de insalubridade, 
mesmo que respeitada a carga horária de seis horas por dia? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DEVE REGISTRAR NA CTPS O PERCENTUAL E O VALOR DA 
INSALUBRIDADE RECEBIDA PELO FUNCIONÁRIO?

Informamos que não há previsão legal expressa, porém, o orientamos 
que esse adicional de insalubridade seja anotado no campo de “Ano-
tações Gerais” como parte integrante da remuneração.

ENCARGOS DO PRÓ-LABORE DO ADMINISTRADOR
Quais os encargos do pró-labore do administrador? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ANTECIPAR A RESCISÃO DO CONTRATO DE APRENDIZ
Contrato de aprendiz irá terminar e a empresa deseja efetiva-lo, 
podemos antecipar a rescisão do contrato? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DE DESPESAS POR KM RODADO
Empresa precisa pagar o funcionário o custo por km/rodado, por ter 
trabalhado com veículo próprio. O valor a ser pago não excede a 50% 
do seu salário. Podemos utilizar a verba “Diária Para Viagem” para este 
tipo de pagamento? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

AFASTADO SOMENTE 15 DIAS
Funcionário que sofreu acidente e ficou afastado com CAT, somente 15 dias, 
possui estabilidade? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

ESCALA DE FOLGA AOS DOMINGOS
Funcionária contratada para trabalhar de quarta a domingo deverá 
ter folga um domingo a cada sete semanas? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® ABRIL/ 17
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].
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EDFU Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 25.186.838/0001-42 - NIRE nº 3530049317-6

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 24/10/2016
Data/Hora/Local: No dia 24/10/2016, às 10 hs, na sede social da Companhia, na Alameda Santos, nº 1.293, 6º an-
dar, conjunto 63, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença:  Presença da única acionista da Companhia.
Mesa: Presidente: Flavio Noschese; Secretário: Thiago Bellini Motta Leomil.  Deliberações Adotadas por Aprovação
Unânime: 1. Aceitar a alteração da denominação social da Companhia para VR III Participações S.A., de modo que o
Artigo 1 do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 1. - A VR III Participações S.A. (a “Compa-
nhia”) é uma sociedade anônima fechada, que se rege por este Estatuto Social, pela Lei nº 6.404/76, e alterações
posteriores, e pelas demais legislações aplicáveis às sociedades anônimas.”; 2. Aceitar a alteração da sede da Compa-
nhia para a Cidade de São Paulo/SP, à Rua Pais de Araújo, nº 29, 10º andar, conjunto 101, Itaim Bibi, CEP: 04531-
940, de modo que o Artigo 2 do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2. - A Companhia tem
sede e foro na Rua Pais de Araújo, 29, 10º andar, conjunto 101, Itaim Bibi, CEP 04531-940, São Paulo/SP, podendo,
por deliberação da diretoria, criar e encerrar filiais, escritórios, agencias e representações, observadas as exigências le-
gais e estatutárias pertinentes à matéria”; 3. Aceitar a alteração do objeto social da Companhia, de modo que o Artigo
3 do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: “Artigo 3. A Companhia tem por objeto social a participação em
outras sociedades para a realização de investimentos nos empreendimentos imobiliários a serem desenvolvidos pela
Five Urbanismo Participações Ltda., com sede em São Paulo/SP, na Rua Helena, 235, 1º andar, sala 21, Vila
Olímpia, CEP 04552-050, CNPJ/MF 23.066.144/0001-46 (“Five”), quais sejam (em conjunto os “Empreendimentos”): (i)
empreendimento imobiliário a ser desenvolvido em Presidente Prudente/SP, em área contida no imóvel urbano objeto da
matrícula nº 71.395 do 2º Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Presidente Prudente/SP (“Empreendimento Presi-
dente Prudente Damha IV”); (ii) empreendimento imobiliário a ser desenvolvido em São Carlos/SP, em área contida no
imóvel urbano objeto da matrícula nº 142.396 do Cartório de Registro de Imóveis de São Carlos/SP (“Empreendimen-
to São Carlos Damha IV”); (iii) empreendimento imobiliário a ser desenvolvido em São Carlos/SP, em área contida
no imóvel urbano objeto da matrícula nº 137.775 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Carlos/
SP (“Empreendimento São Carlos Village IV”); e (iv) ao empreendimento imobiliário a ser desenvolvido no Município
de Piracicaba/SP, em área contida no imóvel urbano objeto da matrícula nº 9.860 do 1º Registro de Imóveis e
Anexos de Piracicaba/SP (“Empreendimento Piracicaba Damha II”).” 4. Aceitar a alteração do prazo de duração da
Companhia, de modo que o Artigo 4 passa a viger com a seguinte redação: “Artigo 4 - O prazo de duração da
Companhia é o equivalente para o desenvolvimento e realização dos Empreendimentos.” 5. Aceitar a renúncia do
Sr. Francisco Silva Haddad, RG nº 43.740.283-6, SSP/SP, CPF/MF nº 353.015.798-86, ao cargo de Diretor da
Companhia, conforme Carta de Renúncia demonstrada no Anexo I, parte integrante e inseparável da presente
Ata de AGE; 6. Aceitar a renúncia do Sr. Gabriel Silva Loschiavo dos Santos, RG nº 46.052.296-6 SSP/SP,
CPF/MF nº 398.535.288-78, ao cargo de Diretor da Companhia, conforme Carta de Renúncia demonstrada no
Anexo II, parte integrante e inseparável da presente Ata de AGE; 7. Aprovar a eleição do Sr. Flavio Noschese, RG
nº 6.501.708-0, SSP/SP, CPF/MF nº 022.743.128-69,, para o cargo de Diretor da Companhia, conforme Termo de
Posse demonstrado no Anexo III, parte integrante e inseparável da presente Ata de AGE; 8. Aprovar a eleição do
Sr. Thiago Bellini Motta Leomil, RG nº 29.414.663-5, SSP/SP, CPF/MF nº 279.374.248-18, para o cargo de Diretor
da Companhia, conforme Carta de Renúncia demonstrada no Anexo IV, parte integrante e inseparável da presente
Ata de AGE; 9. Em razão das alterações aqui aprovadas, fica reformulado e consolidado o Estatuto Social da Com-
panhia, apresentado conforme Anexo V, parte integrante e inseparável da presente Ata de AGE. Encerramento:
Formalidade legal . JUCESP nº 489.267/16-6 em 16/11/16. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Companhia Brasileira de Cartuchos
CNPJ/MF nº 57.494.031/0001-63 - NIRE nº 35.300.025.083

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22/02/17.
Data, Hora e Local: 22/02/17, às 9 hs, na sede social da Companhia, na Cidade de Ribeirão Pires/SP, na Avenida Humberto de Campos, 
3220, Bairro Guapituba. Presença: Presentes os acionistas representando mais de 2/3 do capital social votante, conforme assinaturas 
constantes da Lista de Presença de Acionistas anexa. Convocação: Edital de Convocação publicado no “DOESP” e no “Jornal Empresas 
e Negócios” nos dias 14, 15 e 16/02/17. Mesa: Presidente: Fabio Luiz Munhoz Mazzaro; Secretário: Marcos Manoel Lopes Júnior. Ordem 
do Dia: (i) Eleição da Diretoria Executiva. Deliberações: Em cumprimento às disposições contidas no artigo 8º do Estatuto da Companhia 
Brasileira de Cartuchos, os acionistas aprovaram por unanimidade a eleição da Diretoria Executiva da Companhia, com mandato de 
dois anos contados a partir do dia 30/03/17, quando se encerrarem os mandatos vigentes, cuja composição é a seguinte: 1. Antonio 
Marcos Moraes Barros, RG nº 2.645.746-5 SSP/SP, CPF/MF nº 002.278.388-15, para o cargo de Presidente; 2. Fabio Luiz Munhoz 
Mazzaro, RG nº 20.540.262-8 SSP/SP, CPF/MF nº 176.046.878-90, para os cargos de Diretor Geral e Vice-Presidente Administrativo 
e de Finanças; 3. Laudemiro Martini Filho, RG nº 3.063.208-0 SSP/SP, CPF/MF nº 369.483.228-91, para o cargo de Vice-Presidente 
de Pesquisa e Desenvolvimento; 4. Fernando Salm, RG nº 27.199.033 SSP/SP, CPF/MF nº 287.388.248-41, para o cargo de Vice-
Presidente de Marketing e Vendas Internacionais; 5. Salesio Nuhs, RG nº 26.360.389-1 SSP/SP, CPF/MF nº 437.953.159-72, para o 
cargo de Vice-Presidente Comercial e de Relações Institucionais; 6. Gustavo de Freitas Barbosa Domit, RG nº 6.373.922-7 SSP/
PR, CPF/MF nº 044.958.489-50, para o cago de Diretor Técnico; 7. Marcos Manoel Lopes Junior, RG nº 44.199.937-2, CPF/MF nº 
229.287.648 – 52 para o cargo de Diretor Industrial – SP; para um mandato, nos termos do Artigo 9º do Estatuto Social, até 30/03/19. Os 
cargos de Diretor Industrial-RS, Diretor de Projetos e Diretor de Logística e Suprimentos permanecerão vagos por tempo indeterminado. 
Os membros da Diretoria Executiva ora eleitos declararam, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer cargos administrativos 
por lei especial; em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou em decorrência do cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Foram fixados os honorários globais e anuais da Diretoria Executiva no valor 
de até R$6.597.603,46, a serem partilhados dentre os seus membros, podendo ser reajustados nos mesmos índices de correção dos 
salários dos empregados da Companhia. Encerramento e Lavratura da Ata. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente ofereceu 
a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo 
tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: 
Fabio Luiz Munhoz Mazzaro, Presidente da Mesa; Marcos Manoel Lopes Júnior, Secretario da Mesa; Acionistas: CBC AMMO LLC, 
representada por Fabio Luiz Munhoz Mazzaro; e, Bernardo Simões Birmann, representado por Marcos Manoel Lopes Júnior. Ribeirão 
Pires, 20/02/17. Fabio Luiz Munhoz Mazzaro - Presidente; Marcos Manoel Lopes Júnior - Secretário. Jucesp nº 156.076/17-2 em 
03/04/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.


