
Viajar é sempre bom, 

mas a experiência 

é ainda melhor se 

estivermos em boas 

companhias

E para quem tem cães ou 
gatos em casa, a parce-
ria do amigo de quatro 

patas é fundamental em todas 
as horas, ainda mais em um 
lugar distante. Alguns têm 
receio de sair de férias com os 
pets, preferindo deixá-los em 
um hotel próprio ou sob os cui-
dados de alguém de confi ança. 
Tudo para evitar “situações de 
estresse”. O raciocínio de pre-
servar os animais é totalmente 
correto, porém, com algumas 
precauções, é possível mudar 
de ambiente e causar o míni-
mo possível de desconforto, 
levando seu amigo com você 
nas viagens.

A primeira preocupação 
deve ser com o transporte. 
Se a viagem for de avião, é 
importante planejar vacinas e 
providenciar os atestados de 
saúde e segurança exigidos 
pelas companhias aéreas. Nes-
ses casos, cada uma delas tem 
a sua cartilha e vale conferir os 
antecedentes desses vôos - há 
histórias lamentáveis de ani-
mais perdidos ou maltratados 
por empresas de aviação  e por 
isso é essencial se informar 
antes de comprar as passagens. 
Se o destino for outro país, é 
provável que existam regras 
de quarentena e necessidade 
de uma série de exames. Um 
processo muito longo e des-
gastante só pode ser feito se 
for inevitável, pensando na 
saúde do pet.

Quando o percurso é realiza-
do de automóvel, o conforto é 
igualmente uma questão deli-
cada (inclusive, uma pesquisa 
feita no Reino Unido indicou 
que 89% dos motoristas aceita-
riam comprar carros adaptados 
para seus pets). O bichinho 
deve contar com uma caixa 
de transporte e estar sempre 
protegido por um cinto de 
segurança, afi nal ver cães ou 
gatos soltos, com a cabeça 
para fora de um carro, é até 
bonitinho, mas aumenta o risco 
de acidentes e representa uma 
infração de trânsito. 

Além desses cuidados, é 
recomendável que se faça 
uma parada a cada duas horas 
para descanso. Mas, pelo risco 
de enjoos, água e alimentos 
devem ser oferecidos com 
moderação - o ideal é fazer 

um planejamento para que 
o animal não consuma nada 
algumas horas antes de sair de 
casa até a chegada ao destino.

Ao chegar ao destino, a 
alimentação normal deve ser 
retomada. Uma boa dica para 
ajudar na adaptação é espalhar 
brinquedos e objetos conhe-
cidos, a fi m de passar uma 
sensação maior de segurança. 
O ambiente pouco familiar ten-
de a causar ansiedade e pode 
levar a possíveis problemas 
gastrointestinais, como diar-
reias. Pensando nisso, a mala 
ideal para confortar o pet deve 
conter também itens como: 
comedouro próprio; vasilha 
para água própria; roupas e 
mantas; protetor solar e bags 
para coletar fezes; entre ou-
tros artigos específi cos para 
cada raça.

Cães ou gatos podem se 
irritar muito saindo de casa, 
mas não devemos, de forma 
alguma, medicá-los com cal-
mantes sem a orientação de 
um médico veterinário. Para 
deixá-los mais tranquilos, uma 
boa opção é caminhar com eles 
algumas horas antes, um hábito 
que sempre ajuda a relaxar 
o animal. A própria caixa de 
transporte pode ser encarada 
como uma experiência menos 
traumática se os pets forem 
acostumados com elas desde 
novo.

Felinos, com maior frequên-
cia, tendem a fi car agitados 
quando mudam de rotina ou 
chegam a um lugar novo. Para 
amenizar o sofrimento, existe 
no mercado a opção de feromô-
nio de ambiente, um produto 
concebido para esse tipo de 
situação. Outra possibilidade 
é levar objetos com o cheiro 
do animal ou, ainda, esfregar 
suavemente uma toalhinha em 
todo o rosto do gatinho, para 
em seguida, passar nos objetos, 
móveis e paredes.

Por último, mas não menos 
importante, um alerta deve ser 
feito: algumas regiões do Brasil 
são endêmicas de dirofi lario-
se (doença conhecida como 
“verme do coração”, que pode 
levar o pet à morte). Se esse 
for o caso do seu destino de 
viagem, é preciso providenciar 
uma medicação prévia. Afi nal 
cada pequeno detalhe deve ser 
levado em conta para assegurar 
que nossos amigos também 
aproveitarão – sem traumas – 
esse momento especial.

(*) - É especialista da Magnus, 
uma das principais fabricantes de 

alimentos para cães e gatos do país.

Viagem com os pets: 
como reduzir o estresse 
e facilitar a adaptação

Mariana Martins (*)

Olhos avermelhados, irri-
tados e difíceis de abrir 
pela manhã são alguns 

dos sintomas comuns, mas para 
saber identifi car qual o tipo de 
conjuntivite e o tratamento 
adequado só mesmo recorrendo 
à orientação medica.

Para ajudar a esclarecer 
sobre os riscos que envolvem 
a doença, o oftalmologista do 
Complexo Hospitalar Edmundo 
Vasconcelos, Gustavo Seibin 
Takahashi, elencou os princi-
pais mitos e verdades sobre a 
conjuntivite.
 1. Existem vários tipos 

de conjuntivite? VER-
DADE. Na maior parte 
dos casos, elas são cau-
sadas por uma infecção 
de origem bacteriana 
ou viral, mas podem ser 
provocadas também por 
alergias – cerca de 20% 
da população mundial é 
propensa a desenvolver 
este tipo de infl amação.  

 2. Os tratamentos para 

conjuntivite viral e 

bacteriana são iguais? 
MITO. No caso da viral 
é necessário apenas o 
uso de soro fi siológico 
para limpeza, colírios e 
compressas geladas para 
o alívio da dor. Já a bac-
teriana, exige medicação 
com antibióticos. 

 3. A conjuntivite alérgica 

é transmissível? MITO. 
Neste caso a conjuntivite 
é uma reação do organis-
mo do próprio paciente, 
podendo ser provocada 
por substâncias como po-
eira, pólen, mofo, produ-
tos de maquiagem, entre 
outros. Por isso, não há 
risco de transmissão. 

 4. Colírio pode ser usa-

do todos os dias e 

também nos casos de 

conjuntivite? VERDA-
DE, com uma ressalva. 
Mesmo aqueles que 

Mitos e verdades da conjuntivite, 
doença ocular mais frequente no País
aumento da secreção do muco, acentuada pela irritação, e pode ser causada por uma série de fatores

servem apenas para 
lubrifi car os olhos tam-
bém são consideramos 
medicamentos, por isso 
é importante atenção 
ao excesso. A utilização 
diária ou pontual (para 
o tratamento de con-
juntivite) de qualquer 
tipo de colírio deve ser 
adotada somente sob 
recomendação médica. 

 5. Coçar os olhos pode 

causar conjuntivite? 
VERDADE. As mãos 
estão cheias de micror-
ganismos e bactérias 
que provocam irritação 
nos olhos, levando até ao 
desenvolvimento de uma 
infl amação ou infecção. 

 6. Lentes de contato 

causam a conjuntivite? 
MITO, com ressalvas. A 
utilização do tipo adequa-
do e o manejo de forma 
correta não causarão 
conjuntivite. Somente as 
lentes que não recebem 
a higienização necessária 
podem ser uma fonte 
de contaminação para 

os olhos. Além disso, 
se estiverem mal colo-
cadas também causam 
irritação e, quando não 
reposicionadas a tempo, 
podem iniciar um pro-
cesso infl amatório. Mas 
é recomendável evitar 
o uso caso esteja com 
conjuntivite.

 7. Águas do mar ou de 

piscina causam con-

juntivite? MITO. Se ba-
nhar em águas sujas pode 
causar infl amação ocular, 
que não é conjuntivite. 
Além disso, um paciente 
diagnosticado não pode 
frequentar piscina, pois o 
cloro agrava os sintomas. 

 8. Ficar perto de uma 

pessoa com conjunti-

vite automaticamente 

causa transmissão? 
DEPENDE. Varia de 
acordo com a imunidade 
de cada pessoa. Além 
disso, é preciso levar em 
consideração se houve 
contato direto com o mi-
crorganismo que causou 
a infecção. Aqui vale uma 

atenção especial às mães 
que amamentam devido 
à proximidade frequente 
com os bebês. 

 9. Receitas caseiras 

como moeda no olho e 

leite materno ajudam? 
MITO. É importante en-
fatizar que tratamentos 
caseiros e automedicação 
podem elevar as chan-
ces de complicações da 
conjuntivite e, em casos 
mais graves, há o risco 
de comprometer a visão. 
O ideal é procurar um 
oftalmologista assim que 
aparecerem os primeiros 
sintomas para orientação 
e acompanhamentos ade-
quados. 

 10. Usar óculos ajuda a 

evitar o contágio? 
MITO. Não diminui as 
chances de transmissão, 
porém o uso de óculos 
escuros alivia a dor, já 
que um dos sintomas é a 
fotofobia – sensibilidade 
à luz.

Fonte e mais informações: 
(www.hpev.com.br).
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36ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0052969-
27.2016.8.26.0100. (A) MM. Juiz(a) de Direito da 36ª Vara Cível do Foro Central da Capital, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Stefânia Costa Amorim Requena, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FLÁVIO 
TERCEIRO DE OLIVEIRA, CPF. 170.072.888- 12 que AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA ajuizou-
lhe uma Ação Monitória, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-o ao pagamento de 
R$ 15.479,05 (atualizado até Set/2016). Estando o executado em ignorado, INTIMADO fica para que em 
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de 
multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de 
penhora e avaliação, nos termos dos Arts. 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDO, 
independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça 
impugnação. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial (Art. 257, IV do NCPC). Será o edital, publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

4ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0009203-18.2016. 
8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Renato Guanaes Simões Thomsen, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SANY 
CRISTINA JACINTHO, CPF. 295.060.048-46, que C. MÓDULO Cooperativa de Trabalho de 
Professores e Aux. de Adm. Escolar ajuizou-lhe uma ação Monitória que foi julgada procedente 
ora em fase de Cumprimento de Sentença condenando-a ao pagamento de R$ 12.875,91 
(atualizado até 02/08/2016). Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias úteis, a fluir após os 30 dias supra, efetue o 
pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários 
advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos 
termos dos arts. 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDA, independentemente de nova 
intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, ofereça impugnação. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS 

5ª Vara Cível - Regional Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0001938-07.2017.8.26.0011 A MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, 
Estado de São Paulo, Dra Luciana Bassi de Melo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Thiago Pires, 
Rua Arnaldo Solci, 383, Jardim Tangara - CEP 13568-050, São Carlos-SP, CPF 283.040.848-99, RG 
336366346, Solteiro, Brasileiro, Empresário, que lhe foi proposto o Cumprimento de Sentença por 
parte de Roberto Ararê Sennes e outro, para que, no prazo de 15 dias, pague o valor 
R$.238.225,94. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art.523, do 
CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 
pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 
advogado de dez por cento. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua INTIMAÇÃO, por 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 08 de maio de 2017. 

5ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0088555-
70.2012.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a A. S. DE 
JESUS CONFECÇÕES - ME, CNPJ. 11.139.638/0001-24 que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum por parte de SERVLOT SERVIÇOS E SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA, 
objetivando a cobrança de R$ 7.203,53 (Nov/2012), 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. Encontrando-se o requerido 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, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. 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 maio de 2017. 

7ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1095504-56.2013. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCELO 
RODRIGUES, CPF. 111.513.608-99, que ANTÔNIO MANUEL FERREIRA CAETANO, lhe ajuizou 
uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 23.579,70 (Out/2013), oriundos dos Notas 
Promissórias nº. 07/16, 08/16, 09/16, 10/16, 15/16 e 16/16, no valor de R$ 2.500,00 cada, vencidas e 
não pagas. Estando o requerido em lugar ignorado, CITADO fica para que no prazo de 15 dias, a fluir 
após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, ficando isento de custas e honorários em 
caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo, sendo advertido 
de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, III do CPC). Será o presente 
edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

COMSA S.A. DO BRASIL
CNPJ/MF nº 13.134.415/0001-08 - NIRE 35500072760

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 20 de abril de 2017
I - Data, Horário e Local: Em 20 de abril de 2017, às 10:00 horas, na sede social, na Cidade de São Paulo,
no Estado de São Paulo, na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 78, conjuntos 43 e 44, Brooklin, CEP 04.575-060.
(Lavrada sob a forma de sumário, como faculta a Lei das Sociedades por Ações). II - Presença: Presentes
os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme Livro de Presença de Acionistas, à
saber: (i) COMSA, S.A., sociedade devidamente constituída e existente de acordo com as leis da Espanha,
com sede na Cidade de Barcelona, na Calle Viriato, 47, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.916.839/0001-28,
neste ato representada por seu bastante procurador, o Sr. Antonio Ramallo Fernández, argentino, solteiro,
consultor em Direito Estrangeiro, portador da cédula de identidade RNE nº V5200773, inscrito no CPF/MF
sob o nº 232.974.828-00, residente e domiciliado na Rua Tabapuã, nº 1227, 10º andar, Itaim Bibi, na cidade
de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 04.533-014, nos termos da procuração anexa. III - Publicação:
Dispensada a publicação do edital de convocação, em face do disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76.
IV - Composição da Mesa: Sr. Antonio Ramallo Fernández - Presidente; Sr. William de Oliveira Beserra -
Secretário. V- Ordem do Dia: Aprovar as contas e a demonstração de resultados do exercício findo em
31 de dezembro de 2016. VI - Deliberações: a)- Foram aprovados, com as abstenções legais, o Relatório
da Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício social en-
cerrado em 31 de dezembro de 2016. VII - Encerramento e Lavratura de Ata: Nada mais havendo a tra-
tar, foram encerrados os trabalhos, lavrada e assinada a presente ata que lida e achada conforme vai assi-
nada. São Paulo, 20 de abril de 2017. Mesa: Antonio Ramallo Fernández - Presidente; Sr. William de
Oliveira Beserra - Secretário. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
Antonio Ramallo Fernandez - Presidente, William de Oliveira Beserra - Secretário. Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação JUCESP, certifico o registro sob o
número 220.844/17-3, em sessão 15/05/2017, Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato,
vem por meio deste notificar os contratantes abaixo quanto a necessidade de
regularizar obrigações financeiras pendentes. A não regularização integral no prazo
de 10(dez) dias a partir da publicação deste edital, ensejará na rescisão do contrato,
nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto às tais pendências, favor
ligar para (11) 3293-1512. Matrícula: 576247 - Recibo: 4202094729 - Sigla: JGTM -
CPF Parcial: 691.178 - Valor: 257,32 - Compet1: fev/17 - Compet2: mar/17 -
Dias de atraso: 121 - Plano:  Medic Plus 100 Enf.; Matrícula: 576247 - Recibo:
4203104913 - Sigla: JGTM - CPF Parcial: 691.178 - Valor: 257,32 - Compet1:
fev/17 - Compet2: mar/17 - Dias de atraso: 121 - Plano: Medic Plus 100 Enf.

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA
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SUSPENDER O ALMOÇO NO REFEITÓRIO
Empresa pode proibir os funcionários de usar o refeitório/cozinha para 
almoçar? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PEDIDO DE DEMISSÃO
Funcionário que pedir demissão e for impedido pela empresa 
de cumprir o aviso a empresa tem que indenizá-lo, qual o prazo 
para pagamento das verbas? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESCONTO DE SUSPENSÃO NO SALÁRIO
Empresa fez advertência e por último suspendeu funcionária por 05 
dias, como proceder com o salário e as férias? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
Quais os procedimentos e encargos da empresa ao contratar serviços 
de Advogado? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS COM DÉBITO DO FGTS
Empresa com dois meses de FGTS em atraso demite funcionários, 
a homologação pode ser feita normalmente com esses débitos 
em aberto, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA
Alguns funcionários optaram por receber o salário em outra conta 
bancária. A empresa pode descontar na folha a tarifa bancária 
para a transferência? Saiba mais acessando a íntegra do conteúdo 
no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SERVIÇOS PRESTADOS PELO MEI
É devido o recolhimento de 20% sobre o valor de qualquer serviço 
prestado por MEI ou tem algum tipo de serviço isento desse recolhi-
mento? Saiba mais acessando: [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

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      14.869
Disponibilidades    7.469
Aplicações Interf. Liquidez       2.239

Aplicações no mercado aberto    2.239
TVM e Instrum. Financ. Derivativos       3.117

Carteira Própria    2.939
Vinculados à Prestação de Garantias     178
Vinculados ao Banco Central   -
Outros Créditos        1.926

Carteira de Câmbio    605
Rendas a Receber     122
Negociação e Intermed. de Valores   470
Diversos    760
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (31)

Outros Valores e Bens           118
Despesas Antecipadas     118

PERMANENTE           982
Imobilizado de Uso           467

Outras Imobilizações de Uso    1.126
(Depreciações Acumuladas)     (659)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível            515
Outros Ativos Intangíveis    629
(Amortização Acumulada)   (114)

TOTAL DO ATIVO      15.851

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      10.363
Relações Interdependências             38

Ordens de Pagamentos em Moedas    38
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações      10.325

Carteira de Câmbio   3.668
Sociais e Estatutárias    2
Fiscais e Previdenciárias     1.108
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas     5.547

PATRIMÔNIO LIQUIDO        5.488
Capital :        4.098

De Domiciliados no País      4.098
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      1.079
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    36
Lucros ou Prejuízos Acumulados    -
(-) Ações em Tesouraria -
Contas de Resultado           275

Receitas Operacionais     14.695
(Despesas Operacionais)     (14.202)
Receitas não Operacionais  -
(Despesas não Operacionais)  -
(Imposto de Renda) (116)
(Contribuição Social)  (102)

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido      15.851

BALANCETE PATRIMONIAL Em 30 de Abril de 2017

LUIZ CARLOS MACHADO  -  Diretor
REINALDO DANTAS  -  Contador CRC - 1SP 110330/O-6

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87 sem indicação 
médica

A Comissão do Esporte da Câmara aprovou o projeto, do 
Senado, que obriga academias de ginástica, clubes e demais 
estabelecimentos esportivos a afi xar em suas dependências, 
em locais de fácil visualização, mensagens alertando sobre 
os riscos do uso de substâncias anabolizantes sem indicação 
médica. As mensagens deverão informar ainda que subs-
tâncias anabolizantes devem ser utilizadas exclusivamente 
no tratamento de doenças relacionadas à defi ciência desses 
hormônios.

A relatora da proposta na comissão a deputada Renata Abreu 
(PTN-SP), defendeu o texto que, em sua visão, reforça as 
diretrizes da política o Combate à Dopagem no Esporte e o 
cumprimento da Convenção Internacional contra o Doping, 
da qual o País é signatário desde 2005. A proposta será ana-
lisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Seguridade 
Social e Família; e de Constituição e Justiça (Ag.Câmara).

S/A. Agro Industrial Eldorado
CNPJ nº 61.288.874/0001-80 - NIRE nº 35.300.035.178

Extrato da Ata da Assembléia Geral Ordinária
Aos 28/4/2017, 9h, na sede. Presença de 99,9926% do capital social. Assumiu a presidência o Dr. Joaquim Asér de Souza Campos e Gilberto 
Flávio Souza Sulzbacher, secretário. AGO: Deliberações Unânimes: a) O Relatório da Diretoria, o Balanço Geral e as Demonstrações
Financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31/12/16. Eleger a Diretoria para um novo mandato, correspondente ao triênio 2017 a 2019,
que se estenderá até a data da realização da primeira AGO ao término do exercício social de 2019. Com a reeleição dos seguintes Diretores: 
Diretor Presidente Sr. José Luiz Aliperti Neto, Diretor Administrativo Sr. Gilberto Flávio Souza Sulzbacher. São Paulo, 28/04/2017.  
Nada mais. JUCESP nº 223.993/17-7 em 19/05/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.


