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EMPRESA SEM FUNCIONÁRIOS
Na retirada de Pró-Labore de sócios em uma empesa, que não há funcio-
nários registrados, na folha não se aplica os 20% como parte da empresa 
sobre a retirada? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

COM A REFORMA TRABALHISTA O PRAZO DE PAGAMENTO DAS 
VERBAS RESCISÓRIAS PASSOU A SER DE 10 DIAS, ESSE PRAZO SE 
APLICA TAMBÉM AOS TÉRMINOS DE CONTRATO DE EXPERIÊNCIA?

Esclarecemos que o prazo para pagamento das verbas rescisórias será 
de até 10 (dez) dias também para os contratos a prazo determinado.

AJUDA DE CUSTO NO EXTERIOR
Empresa irá enviar dinheiro para seu funcionário no exterior como 
ajuda de custo durante o período de seis meses. Qual o valor máximo? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ENCARGO PATRONAL
O MEI com atividade de pintor de parede, executando serviço de pintura 
artista conforme contrato o tomador, deverá recolher o INSS patronal 
de 20%? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

MAIORES DE 50 ANOS PODERÃO PARCELAR AS FÉRIAS COM A NOVA 
LEI TRABALHISTA?  

Com a reforma trabalhista, os empregados maiores de 50 anos e 
menos de 18 anos poderão também ter férias fracionadas, não 
é mais obrigatória a concessão em único período pois o § 2º do 
art. 134 da CLT foi revogado.

AVISO PRÉVIO INDENIZADO
O Aviso Prévio e suas integrações sofrem incidência de INSS e FGTS? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMISSÃO POR ABANDONO DE EMPREGO
Quais os procedimentos para a demissão de funcionário por abandono 
de emprego? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

1ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013567-29.2013. 
8.26.0007. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, 
Dr. Alessander Marcondes França Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Dirce Margarida 
Fernandes, Agostinho da Fonseca Cabral, RG 1.676.852, CPF 257.628.938-04, Adriana da 
Conceição Ferreira, RG 1.826.007 e Joaquim Fernandes, RG 1.939.840, CPF 257.290.078-50, que lhe 

ação de Procedimento Comum Maria Aparecida Godoi Rinaldi e 
outros

na Rua Carlos Belleville, 212 (lote 10 da quadra “D”), Jardim 
Buriti, Itaquera, São Paulo-SP e quitaram 

ios do 

-se 
como valor da causa a quantia de R$ 53.363,44. Encontrando-

que, no  

na forma da lei. NADA MAIS. 

Ability Tecnologia e Serviços S.A.
CNPJ Nº 06.127.582/0001-58 - NIRE 35.300.314.107

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, hora, local: 12.12.2017, 10hs, na sede social, Rua André Rovai, 355, Osasco/SP. Presença: Totalidade do Ca-
pital Social. Mesa: Presidente: Ivan Correa de Toledo Filho, Secretário: Walcyr Viana. Deliberações aprovadas: (i) 
Alteração do endereço da sede, que passará a ser na Rua André Rovai, 355, Prédio Central, Bonfi m, Osasco/SP, CEP 
06233-150, passando o Artigo 2º do Estatuto Social, a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2º. A Sociedade tem 
sua sede social e foro na Rua André Rovai, 355, Prédio Central, Bon  m, Osasco/SP, CEP 06233-150, podendo abrir e 
fechar  liais, agências e sucursais em todo território nacional, mediante deliberação da Assembleia Geral.” Encerra-
mento: Nada mais, lavrou-se a ata. Acionistas: Ivan Corrêa de Toledo Filho, Walcyr Viana. JUCESP 52.933/18-0 em 
29.01.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

1ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0008534-67.2013. 
8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - 
Paulo, Dr(a). TCLOG 
TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA EPP, CNPJ. 09.338.354/0001-

ma ação de Procedimento Comum ITAVEMA FRANCE 
VEÍCULOS LTDA, 
marca Renault, modelo Master CCL2H1, diesel, ano/ mod. 2011/2012, chassi 93YBDCUG6CJ969362. 
Encontrando-

 
 

 curador 
 

1ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000940-31.2017. 
8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - 
Paulo, Dr(a). Paulo Guilherme Amaral Toledo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JULIO ESTEBAN 
GONZALEZ CUADRA -N, CPF 157.696.858-83, que lhe foi 

ação de Despejo Por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança 
Rosana Diamantina Moreiras e outros

Renata, nº 75-
Encontrando-

 

 

 1. Abusus non tollet 

usum - O abuso não 
impede o uso

 2. Cessante ratione 

legis, cessat 

dispositio – 
Cessando a razão 
da lei, cessa sua 
aplicação.

 3. Crimen extinguitur 

mortalite - O crime 
cessa com a morte

 4. Dare in solutum 

est vendere - Dar em 
pagamento é vender 

 5. De minimes non 

curat pretor - O 
magistrado não deve 
cuidar das coisas sem 
importância

 6. De mortuis nil nise 

bene - Dos mortos só 
se deve falar bem

 7. Ex facto oritur jus 
- O direito nasce do 
fato

 8. Ignorantia legis 

non excusat - O 
desconhecimento da 
lei não excusa

 9. In dúbio pro reo - 
Na dúvida absolva-se 
o réu

 10. Jus est domum et 

aequi - O direito é 
a arte do bem e da 
equidade

 11. Lex posterior 

derogat priori - A 
lei posterior derroga a 
anterior 

 12. Nemines laedit qui 

jure utitur - Quem 
usa o direito não lesa 
ninguém 

 13. Nulla poena sine 

lege - Não há pena 
sem lei 

 14. Pecta sunt 

servanda - Os 
contratos devem ser 
cumpridos 

 15. Verba volunt 

scripta manent - 
As palavras voam o 
escrito permanece

(*) - Direito Empresarial e Mercado 
de Capitais. Autor do livro ‘Vade 

Mecum do Latim Jurídico’ e tradutor 
do texto acima.

Expressões
Latinas aplicadas
ao Direito atual

Leslie Amendolara (*)

Empresa Auto Ônibus Manoel Rodrigues S.A.
CNPJ/MF nº 44.581.056/0001-52 – NIRE 35.300.057.520

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de setembro de 2015
Data, Hora e Local: Em 08 de setembro de 2015, às 10 horas, na sede social da Empresa Auto Ônibus Manoel Rodri-
gues S.A., estabelecida na Avenida Comendador Martinelli, nº 276, bairro Água Branca, na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, CEP 05037-170 (“Companhia”). Publicação do Edital de Convocação: Dispensada a publicação do Edital 
de Convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. Livro de Presença: Instalou-se a presente Assembleia 
Geral Extraordinária em primeira convocação, reunindo-se a totalidade dos acionistas, representantes da totalidade do 
capital social da Companhia. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Paulo Sérgio Coelho, que 
convidou a mim, Sr. José Efraim Neves da Silva, para secretariar os trabalhos. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a eleição 
de um novo membro da Diretoria para ocupar o cargo de Diretor Operacional integrante do Bloco “B”; (ii) a manutenção 
da diretoria remanescente, a qual passará ocupar os cargos de Diretores Administrativos, integrantes do Bloco “A”; e (iii) 
a alteração da redação do Artigo 7º, Capítulo III, Assembleia Geral e dos Artigos 10º, 11º, 12º e 13º, Capítulo IV, Adminis-
tração da Companhia, do Estatuto Social. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Declarada aberta a sessão, o Pre-
sidente iniciou os trabalhos e, depois de discutido o assunto previsto na ordem do dia, os acionistas, por unanimidade, 
deliberaram e aprovaram: (i) a eleição de um novo membro da Diretoria, que ocupará o cargo de Diretor Operacional, 
integrante do Bloco B, cujo mandato, por prazo determinado, terá início em 08 de setembro de 2015 e término previsto 
para 04 de outubro de 2016, a seguir qualificado: Antônio Di Lanna, brasileiro, casado, psicólogo, portador da CI/RG nº 
12.151.371 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 960.906.698-49, domiciliado na Rua 24 de Maio, 253 A, bairro Vila Claro, na 
cidade de Santo Antônio da Platina, estado do Paraná, CEP 86430-000. O Diretor ora eleito declara que aceita a respectiva 
nomeação e, tendo conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e demais dispositivos legais aplicáveis, 
declara que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públi-
cos; ou por 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 de propriedade; (ii) a manutenção da diretoria remanescente, composta pelos Srs. Paulo Sérgio Coelho, Maria Zélia 
Rodrigues de Souza França e José Efraim Neves da Silva, todos reconduzidos para os cargos de Diretores Adminis-
trativos, integrantes do Bloco “A”; e, (iii) a alteração da redação do Artigo 7º, Capítulo III, Assembleia Geral e dos Artigos 
10º, 11º, 12º e 13º, incluindo um novo Artigo 14º, todos do Capítulo IV, Administração da Companhia, do Estatuto Social, a 
fim de adequar aos interesses atuais da Companhia, e, renumerando os demais Artigos, sempre que necessário. Em razão 
do quanto deliberado, os Artigos 7º, 10º, 11º, 12º, 13º e 14º passarão a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 7º 
– A Assembleia Geral será instalada e presidida por um membro da Diretoria integrante do Bloco “A” ou, na falta deste, 
por qualquer dos acionistas presentes. Artigo 10º – A Companhia será administrada por uma Diretoria composta de no 
mínimo 2 (dois) e no máximo 4 (quatro) Diretores, acionistas ou não, sendo 03 (três) Diretores Administrativos (integrantes 
do Bloco “A”) e 01 (um) Diretor Operacional (integrante do Bloco “B”), todos residentes no País, eleitos pela Assembleia, 
com mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos e dispensados de caução. § 1º – Ocorrendo vacância de cargo de 
Diretor, ou impedimento do titular, caberá à Assembleia eleger o novo Diretor ou designar o substituto, fixando, em qualquer 
dos casos, o prazo da gestão e os respectivos vencimentos. § 2º – A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário. § 3º 
– As atas das reuniões e as deliberações da Diretoria serão registradas em livro próprio. Artigo 11º – A Diretoria terá todos 
os poderes e atribuições que a Lei e o Estatuto Social lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao funcionamento 
regular da Companhia, podendo decidir sobre a prática de todos os atos e realizações de todas as operações que se 
relacionarem com o objeto da Companhia e que não forem da competência privativa da Assembleia Geral. § 1º – Observado 
o disposto acima, compete à Diretoria: I – a representação da Companhia, na forma estatutária, em juízo ou fora dele, 
ativa e passivamente, observadas as atribuições de lei, podendo delegar esta tarefa a qualquer um dos Diretores ou 
procuradores, ad negotia ou ad judicia, devidamente constituídos na forma deste estatuto social; II – a elaboração e 
execução dos planos e da política de investimentos e desenvolvimento, bem como os respectivos orçamentos; III – o 
controle e a análise do comportamento das sociedades controladas, coligadas e subsidiárias com vistas aos resultados 
esperados; § 2º – Dois membros da Diretoria integrantes do “Bloco A” ou um membro da Diretoria integrante do Bloco “A” 
em conjunto com um membro da Diretoria integrante do Bloco “B” poderão designar um dos seus membros para repre-
sentar a Companhia em atos e operações no País ou no Exterior, ou constituir um procurador apenas para a prática de ato 
específico, devendo a ata que contiver a resolução de Diretoria ser arquivada na Junta Comercial, se necessário. Artigo 
12º – As atribuições e poderes privativos dos Diretores integrantes do Bloco “A” são os seguintes: I – convocar e presidir 
as assembleias gerais, as reuniões da diretoria e fiscalizar o cumprimento das deliberações gerais; II – firmar todos os 
tipos de contratos, inclusive contratos de crédito, empréstimos e financiamentos; III – prestação de garantias em favor 
de empresas que estão sob o mesmo controle, ou que sejam coligadas, direta ou indiretamente, e, da própria Companhia, 
mediante aprovação da maioria absoluta dos acionistas reunidos em Assembleia Geral; IV – realizar todas as operações 
bancárias, constituição de ônus e gravames, alienação e/ou penhora dos bens da Companhia. Artigo 13º – Todos os atos 
que criarem responsabilidade para com a Companhia, ou dispensarem obrigações de terceiros para com ela, só serão 
válidos se tiverem: I – a assinatura conjunta de 2 (dois) membros da Diretoria integrantes do Bloco “A”; II – a assinatura 
conjunta de 1 (um) membro da Diretoria integrante do Bloco “A” e de 1 (um) membro da Diretoria integrante do Bloco “B”; 
III – a assinatura conjunta de 1 (um) membro da Diretoria integrante do Bloco “A” e de 1 (um) procurador da Companhia; 
IV – a assinatura conjunta de 2 (dois) procuradores da Companhia. § 1º – A Companhia será representada isoladamente 
por qualquer dos membros da Diretoria integrantes do Bloco “A” ou do Bloco “B”, sem as formalidades previstas no Artigo 
13 acima, nos seguintes casos: I – recebimento de citações ou notificações judiciais; II – prestação de depoimento pessoal; 
III – negociações comerciais da Companhia e celebração de contratos de prestação de serviços, em ambos os casos com 
valor inferior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); e IV – praticar atos e administrar interesses da Companhia perante 
órgãos da administração pública direta e indireta, pessoas políticas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) em 
todos os seus níveis, entidades paraestatais, entes delegados, Polícia Federal e Estadual, Delegacias do Trabalho, Poder 
Judiciário e órgãos de defesa do consumidor e todas as Agência Reguladoras. § 2º – As procurações outorgadas pela 
Companhia o serão por 2 (dois) Diretores integrantes do Bloco “A”, sempre em conjunto, e deverão mencionar expressa-
mente os poderes conferidos, além de conter um período de validade limitado, a ser definido na respectiva procuração. 
Todavia, as procurações para fins judiciais, processos administrativos e licitatórios, em todas as fases destes, e as cartas 
de preposição, poderão ser outorgadas, de forma isolada, por 1 (um) Diretor integrante do Bloco “A”, ou, por 1 (um) 
Diretor integrante do Bloco “B”, ou por 1 (um) Procurador constituído na forma acima, sem a necessidade de se fixar o 
prazo de validade. Artigo 14º – São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os 
atos de qualquer dos acionistas, administradores, diretores, procuradores ou funcionários que a envolverem em obrigações 
relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras 
garantias, em favor de empresas que estão sob o mesmo controle, ou que sejam coligadas, direta ou indiretamente, e, da 
própria Companhia salvo se aprovado, em Assembleia Geral, por maioria absoluta de votos.” Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente deu por encerrado os trabalhos, suspendendo a sessão para que se lavrasse a presente 
ata, que depois de lida e aprovada em sua integralidade, foi assinada pela totalidade dos acionistas da Companhia, por 
mim Secretário e pelo Presidente. Acionistas Presentes: Comporte Participações S.A., representada pelo Sr. Paulo Sérgio 
Coelho e Sr. José Efraim Neves da Silva; Glarus Serviços, Tecnologia e Participações Ltda., representada pelo Sr. Paulo 
Sérgio Coelho e Sr. José Efraim Neves da Silva. Assinaturas: Presidente – Paulo Sérgio Coelho; Secretário – José Efraim 
Neves da Silva. A presente é cópia fiel da ata que se encontra lavrada em livro próprio. São Paulo, 08 de setembro de 
2015.  Paulo Sérgio Coelho – Presidente; José Efraim Neves da Silva – Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. 
Certifico o registro sob o nº 437.718/15-3 em 28/09/2015. Flávia Regina Britto – Secretária Geral.

Empresa Auto Ônibus Manoel Rodrigues S.A.
CNPJ/MF nº 44.581.056/0001-52 – NIRE 35.300.057.520

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de julho de 2012
1. Data, Hora e Local: Em 10 de julho de 2012, às 10 horas, na sede social da Empresa Auto Ônibus Manoel Rodrigues 
S.A., localizada na Avenida Comendador Martinelli, nº 276, Água Branca, CEP 05037-170, na cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.581.056/0001-52 (“Companhia”). 2. Publicação do Edital de 
Convocação: Dispensada a publicação do Edital de Convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. 3. Livro 
de Presença: Instalou-se a presente Assembleia Geral Extraordinária em primeira convocação, reunindo-se a totalidade dos 
acionistas, representantes da totalidade do capital social da Companhia. 4. Composição da Mesa: Assumiu a presidência 
dos trabalhos o Sr. Paulo Sérgio Coelho, que convidou a mim, Maria Zélia Rodrigues de Souza França, para secretariar os 
trabalhos. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia contemplando as seguintes altera-
ções: (i) readequação da redação do Artigo 2º, dada à exclusão do parágrafo único; (ii) nova redação dos § 1º, 2º e 3º do 
Artigo 5º; (iii) inclusão dos § 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do Artigo 5º; (iv) exclusão do Artigo 6º e seus parágrafos para inclusão de nova 
redação; (v) readequação da redação e renumeração do Capítulo III – Assembleias Gerais; (vi) readequação da redação e 
renumeração do Capítulo IV – Administração da Companhia; (vii) readequação da redação e renumeração do Capitulo VI – 
Exercício Social e Distribuição dos Resultados; (viii) criação do Capitulo VIl – Liquidação para readequação da redação e 
renumeração das condições de liquidação da Companhia; (ix) criação do Capitulo VIII – Disposições Gerais com readequação 
da redação e numeração dos dispositivos, incluindo artigo específico para prever o foro competente para dirimir eventuais 
litígios da Companhia e (x) consolidação do Estatuto Social da Companhia. 6. Deliberações: A totalidade dos Acionistas 
decidiu, por unanimidade de votos, aprovar a reforma do Estatuto Social, mediante: (i) readequação da redação do Artigo 2º, 
dada à exclusão do parágrafo único; (ii) nova redação dos § 1º, 2º e 3º do Artigo 5º; (iii) inclusão dos § 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do 
Artigo 5º; (iv) exclusão do Artigo 6º e seus parágrafos para inclusão de nova redação; (v) readequação da redação e renu-
meração do Capítulo III – Assembleias Gerais; (vi) readequação da redação e renumeração do Capítulo IV – Administração 
da Companhia; (vii) readequação da redação e renumeração do Capitulo VI – Exercício Social e Distribuição dos Resultados; 
(viii) criação do Capitulo VII – Liquidação para readequação da redação e renumeração das condições de liquidação da 
Companhia; (ix) criação do Capitulo VIII – Disposições Gerais com readequação da redação e numeração dos dispositivos, 
incluindo artigo específico para prever o foro competente para dirimir eventuais litígios da Companhia e (x) consolidação do 
Estatuto Social da Companhia, o qual, consolidado, integra a presente Ata de Assembleia Geral Extraordinária como Doc. 01. 
7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta ata a qual, reabertos os 
trabalhos, foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. 8. Assinaturas: Sr. Paulo Sérgio Coelho, Presidente, 
e Sra. Maria Zélia Rodrigues de Souza França, Secretária. Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no próprio livro. 
São Paulo, 10 de julho de 2012. Assinaturas: Mesa: Paulo Sérgio Coelho – Presidente; Maria Zélia Rodrigues de Souza França 
– Secretária. Estatuto Social. Capítulo I – Denominação, Sede, Foro, Prazo de Duração e Objeto. Artigo 1º – A Empresa 
Auto Ônibus Manoel Rodrigues S.A., é uma sociedade por ações, regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições 
legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º – A Companhia tem sede e foro na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida 
Comendador Martinelli, 276, Bairro Água Branca, Cidade de São Paulo, podendo, por deliberação da diretoria, criar ou 
extinguir filiais, sucursais, depósitos, escritórios, agências ou representações em qualquer ponto do território nacional ou no 
exterior. Artigo 3º – A Companhia tem por objeto social: a) a prestação de serviço de transportes coletivo de passageiros 
urbano, suburbano ou rodoviário e/ou de cargas, em qualquer parte do país ou do exterior; b) a prestação de serviços de 
transporte turístico de superfície, por via rodoviária, em qualquer ponto do país ou do exterior, de acordo com a legislação 
turística e regulamentos em vigor; c) a prestação de serviços de importação e o comércio de veículos automotores, equipa-
mentos de informática, materiais elétricos e eletrônicos e embarcações de pequeno porte, bem como de peças e acessórios 
para tais mercadorias e d) a participação em sociedades, consórcios ou associações de qualquer natureza que condigam 
com o objeto social exposto nas alíneas anteriores, seja na qualidade de sócia, acionista, quotista consorciada, líder de 
consórcio ou outra. Artigo 4º – O tempo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II – Capital Social e Ações. 
Artigo 5º – O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R$10.200.000,00 (dez milhões e duzentos mil reais), 
dividido em 10.200.000 (dez milhões e duzentas mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. § 1º – As ações da 
Companhia serão nominativas, facultada a adoção da forma escritural, em conta de depósito mantida em nome de seus 
titulares, junto à instituição financeira, podendo ser cobrada dos acionistas a remuneração de que trata o parágrafo 3º do 
artigo 35 da Lei nº 6.404/76. § 2º – A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações das Assembleias Gerais 
da Companhia. § 3º – Na hipótese de retirada de acionistas, o montante a ser pago pela Companhia a título de reembolso 
pelas ações detidas pelos acionistas que tenham exercido direito de retirada, nos casos autorizados por lei, deverá corres-
ponder ao valor econômico de tais ações, a ser apurado de acordo com o procedimento de avaliação aceita pela Lei nº 
9.457/97, sempre que tal valor for inferior ao valor patrimonial apurado de acordo com o artigo 45 da Lei nº 6.454/76. § 4º 
– Qualquer acionista que desejar transferir ou de qualquer forma alienar suas ações (a “Parte Ofertante”), direta ou indire-
tamente, deverá antes oferecê-las aos demais acionistas (as “Partes Ofertadas”, sendo cada qual uma “Parte Ofertada”) (o 
“Direito de Oferta”), mediante notificação escrita, da qual deverá constar o número de ações que a Parte Ofertante deseja 
alienar e os termos e condições para tal alienação (as “Ações Ofertadas”) (a “Notificação de Oferta”). § 5º – No prazo de 05 
(cinco) dias contados do recebimento da Notificação de Oferta, as Partes Ofertadas deverão notificar a Parte Ofertante, por 
escrito, de seu interesse ou não em adquirir a totalidade das Ações Ofertadas (a “Contra-Notificação de Oferta”). Serão 
consideradas válidas apenas as Contra-Notificações de Oferta para aquisição da totalidade das Ações Ofertadas. O não envio 
da Contra-Notificação de Oferta por uma Parte Ofertada, no prazo estabelecido nesta Cláusula, será considerado como 
renúncia tácita a seu respectivo Direito de Oferta. § 6º – Na hipótese de nenhuma Parte Ofertada apresentar uma Contra-
-Notificação de Oferta, a Parte Ofertante estará livre para alienar as Ações Ofertadas a terceiros, desde que nos mesmos 
termos e condições da Notificação de Oferta. § 7º – Na hipótese de recebimento de uma Contra-Notificação de Oferta pela 
Parte Ofertante, esta e a(s) respectiva(s) Parte(s) Ofertada(s) terão 08 (oito) dias para concluir o negócio. Tendo sido recebida 
mais de uma Contra-Notificação de Oferta, as respectivas Partes Ofertadas comprarão a totalidade das Ações Ofertadas na 
proporção de suas participações no capital da Companhia, descontadas as participações da Parte Ofertante e de qualquer 
Parte Ofertada que não tenha apresentado Oferta. § 8º - É vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia. 
Capítulo III – Assembleias Gerais. Artigo 6º – A Assembleia Geral tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao 

objeto da Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento, sendo convocada, 
instalada e realizada para os fins e na forma prevista em lei, tomando-se as deliberações com o quórum legalmente previsto. 
Artigo 7º – A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Diretor Presidente e, em sua falta ou impedimento, por um 
outro membro da Diretoria ou ainda, na falta destes, por qualquer dos acionistas presentes. Parágrafo único – O Presidente 
da Assembleia escolherá um ou mais secretários. Artigo 8º – A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á dentro dos 4 (quatro) 
primeiros meses seguintes ao término do exercício social, cabendo-lhe decidir sobre as matérias de sua competência, 
previstas em lei. Artigo 9º – A Assembleia Geral Extraordinária reunir-se-á sempre que os interesses sociais exigirem o 
pronunciamento dos acionistas e nos casos previstos em lei e neste Estatuto. Capítulo IV – Administração da Companhia. 
Artigo 10 – A Companhia será administrada por uma Diretoria composta de no mínimo 2 (dois) e no máximo 5 (cinco) 
Diretores, sendo um Diretor Presidente e os demais sem designação especial, todos residentes no País, eleitos pela Assem-
bleia, com mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos. § 1º – Ocorrendo vacância de cargo de Diretor, ou impedimento 
do titular, caberá à Assembleia eleger o novo Diretor ou designar o substituto, fixando, em qualquer dos casos, o prazo da 
gestão e os respectivos vencimentos. § 2º – A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário. § 3º – As atas das reuniões e 
as deliberações da Diretoria serão registradas em livro próprio. Artigo 11 – A Diretoria terá todos os poderes e atribuições 
que a Lei, e o Estatuto Social lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia, 
podendo decidir da prática de todos os atos e realizações de todas as operações que se relacionarem com o objeto da 
Companhia e que não forem da competência privativa da Assembleia Geral. § 1º – Observado o disposto acima, compete à 
Diretoria: I – a representação da companhia, na forma estatutária, em juízo ou fora dele, observadas as atribuições de lei, 
além da nomeação de procuradores ad negotia ou ad judicia; II – a elaboração e execução dos planos e da política de 
investimentos e desenvolvimento, bem como os respectivos orçamentos; III – o controle e a análise do comportamento das 
sociedades controladas, coligadas e subsidiárias com vistas aos resultados esperados; § 2º – A Diretoria poderá designar 
um dos seus membros para representar a Companhia em atos e operações no País ou no Exterior, ou constituir um procu-
rador apenas para a prática de ato específico, devendo a ata que contiver a resolução de Diretoria ser arquivada na Junta 
Comercial, se necessário. Artigo 12 – As atribuições e poderes privativos do Diretor Presidente da Companhia são as 
seguintes: I – convocar e presidir as assembleias gerais, as reuniões da diretoria e fiscalizar o cumprimento das deliberações 
gerais; II – representar a Companhia em juízo, ativa e passivamente, podendo delegar esta tarefa a qualquer um dos Dire-
tores. Artigo 13 – Todos os atos que criarem responsabilidade para com a Companhia, ou dispensarem obrigações de ter-
ceiros para com ela, só serão válidos se tiverem: I – a assinatura conjunta de dois membros da Diretoria; II – a assinatura 
conjunta de um membro da Diretoria e de um procurador da Companhia; III – a assinatura conjunta de dois procuradores da 
Companhia, procuradores estes devidamente constituídos por dois membros da Diretoria. Parágrafo único – A Companhia 
será representada isoladamente por qualquer dos membros da Diretoria, sem as formalidades previstas neste artigo, nos 
casos de recebimento de citações ou notificações judiciais e na prestação de depoimento pessoal. Capítulo V – Conselho 
Fiscal. Artigo 14 – A Companhia terá um Conselho Fiscal, composto de 03 (três) a 05 (cinco) membros e suplentes em igual 
número, não tendo caráter permanente, e só será eleito e instalado pela Assembleia Geral a pedido de acionistas, nos casos 
previstos em lei. Artigo 15 – O funcionamento do Conselho Fiscal terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária após a 
sua instalação, podendo os seus membros serem reeleitos. Artigo 16 – A remuneração dos membros do Conselho Fiscal 
será fixada pela Assembleia Geral que os eleger. Capítulo VI – Exercício Social e Distribuição dos Resultados. Artigo 17 
– O exercício social terá início em 01 de janeiro e terminará no dia 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que serão 
elaboradas as demonstrações financeiras previstas em lei. Artigo 18 – Ao fim de cada exercício social serão elaborados, 
com base na escrituração mercantil da Companhia, as demonstrações financeiras previstas em lei. § 1º – A Diretoria poderá 
determinar o levantamento de balanço semestral ou, respeitados os preceitos legais, em períodos menores, e aprovar a 
distribuição de dividendos com base nos lucros apurados. § 2º – A qualquer tempo, a Diretoria também poderá aprovar a 
distribuição de dividendos intermediários, a conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço 
anual ou semestral. § 3º – O valor, pago ou creditado, a título de juros sobre o capital próprio nos termos do artigo 9º, 
parágrafo 7º da Lei nº 9.249/95 e legislação e regulamentação pertinentes, poderá ser imputado ao dividendo obrigatório, 
integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia para todos os efeitos legais. § 4º – Dividendos 
intermediários deverão sempre ser creditados e considerados como antecipação do dividendo obrigatório. Artigo 19 – Do 
resultado do exercício serão deduzidos os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto sobre a renda e 
contribuição social sobre o lucro. § 1º – Sobre o lucro remanescente apurado na forma do caput deste artigo, será calculada 
a participação estatutária dos Administradores, até o limite máximo legal. § 2º – Do lucro líquido do exercício, obtido após a 
dedução de que trata o parágrafo anterior, destinar-se-á: I. 5% (cinco por cento) para reserva legal, até atingir 20% (vinte 
por cento) do capital social integralizado; II. do saldo do lucro líquido do exercício, obtido após a dedução de que trata o 
parágrafo anterior e ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, destinar-se-ão 25% (vinte e cinco por cento) para 
pagamento de dividendo obrigatório a todos os seus acionistas, respeitado o disposto no parágrafo 5º do artigo 5º do presente 
Estatuto; III. o saldo remanescente terá a destinação que lhe for atribuída pela Diretoria, no pressuposto da aprovação pela 
Assembléia Geral e caso esta não delibere diversamente. Capítulo VII – Liquidação. Artigo 20 – A companhia entrará em 
liquidação nos casos previstos em lei ou em virtude de Assembleia Geral, e se extinguirá pelo encerramento da liquidação. 
Parágrafo único – A diretoria nomeará o liquidante, as formas e diretrizes que deverá atuar nesse período, e fixará seus 
honorários. Capítulo VIII – Disposições Gerais. Artigo 21 – Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no 
prazo de 03 (três) anos, contando da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da 
Companhia. Artigo 22 – A Companhia observará os acordos de acionistas registrados na forma do artigo 118 da Lei nº 
6.404/76, cabendo à respectiva Administração abster-se de registrar transferências de ações contrárias aos respectivos 
termos, e ao Presidente da Assembleia Geral abster-se de computar os votos lançados contra os mesmos acordos. Artigo 
23 – A Companhia disponibilizará, sempre que solicitada por quem de direito, os contratos celebrados com partes a ela 
relacionadas, acordo de acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários 
de emissão da Companhia. Artigo 24 – Os casos omissos neste Estatuto serão regulados pela Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976 e pelas demais leis aplicáveis, sendo o foro jurídico da sede da Companhia (capital do Estado de São 
Paulo) o competente para dirimir eventuais litígios. São Paulo, 10 de julho de 2012. Assinaturas: Mesa: Paulo Sérgio Coelho 
– Presidente; Maria Zélia Rodrigues de Souza França – Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o 
registro sob o nº 340.344/12-0 em 02/08/2012. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Empresa Auto Ônibus Manoel Rodrigues S.A.
CNPJ/MF nº 44.581.056/0001-52 – NIRE 35.300.057.520

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de setembro de 2016
Data, Hora e Local: Em 13 de setembro de 2016, às 10 horas, na sede social da Empresa Auto Ônibus Manoel Rodri-
gues S.A., estabelecida na Avenida Comendador Martinelli, nº 276, bairro Água Branca, na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, CEP 05037-170 (“Companhia”). Publicação do Edital de Convocação: Dispensada a publicação do Edital de 
Convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. Livro de Presença: Instalou-se a presente Assembleia Geral 
Extraordinária em primeira convocação, reunindo-se a totalidade dos acionistas, representantes da totalidade do capital 
social da Companhia. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Paulo Sérgio Coelho, que convidou 
a mim, Maria Zélia Rodrigues de Souza França, para secretariar os trabalhos. Ordem do Dia: Deliberar sobre a reeleição 
dos atuais membros da Diretoria, para um novo mandato de 03 (três) anos, com início em 04/10/2016 e término previsto 
para 03/10/2019. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Declarada aberta a sessão, o Presidente iniciou os trabalhos 
e, depois de discutido o assunto previsto na ordem do dia, os acionistas, por unanimidade, deliberaram e após aprovaram 
a reeleição dos atuais membros da Diretoria, para um novo mandato de 03 (três) anos, com início em 04/10/2016 e término 
previsto para 03/10/2019, a saber: (i) Maria Zélia Rodrigues de Souza França, brasileira, casada, gestora financeira, 
portadora da Cédula de Identidade RG nº 37.521.997-3 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 442.337.286-04, domiciliada na 
Rua Funchal nº 551, 10º andar, bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04551-060; (ii) Paulo 
Sérgio Coelho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 426.172 SSP/MG, 
inscrito no CPF/MF nº 162.329.256-53, domiciliado na Rua Funchal, nº 551, 10º andar, bairro Vila Olímpia, na cidade de São 
Paulo, estado de São Paulo, CEP 04551-060; (iii) José Efraim Neves da Silva, brasileiro, casado, administrador de empresas, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 3.800.555-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 080.434.698-49, domiciliado na 
Rua Funchal, nº 551, 10º andar, bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04551-060; todos 
eleitos para o cargo de Diretores Administrativos, mediante assinaturas dos respectivos Termos de Posse em livro próprio; 
e (iv) Antônio Di Lanna, brasileiro, casado, psicólogo, portador da CI/RG nº 12.151.371 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 
960.906.698-49, domiciliado na Rua 24 de Maio, 253 A, bairro Vila Claro, na cidade de Santo Antônio da Platina, estado do 
Paraná, CEP 86430-000, sendo este último eleito para o cargo de Diretor Operacional, mediante assinatura do Termo de 
Posse em livro próprio. Os Diretores ora reeleitos declaram que aceitam as respectivas nomeações e, tendo conhecimento 
das disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e demais dispositivos legais aplicáveis, declaram que não estão impedidos 
de exercerem a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por 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 de propriedade. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrado os trabalhos, suspendendo a sessão para que se lavrasse a 
presente ata, que depois de lida e aprovada em sua integralidade, foi assinada pela totalidade dos acionistas da Compa-
nhia, sendo eles: Comporte Participações S.A., representada pelo Sr. Paulo Sérgio Coelho e Sra. Maria Zélia Rodrigues de 
Souza França; e, Glarus Serviços, Tecnologia e Participações Ltda., representada pelo Sr. Paulo Sérgio Coelho e Sra. Maria 
Zélia Rodrigues de Souza França, por mim Secretária, Maria Zélia Rodrigues de Souza França e pelo Presidente – Paulo 
Sérgio Coelho. A presente é cópia fiel da ata que se encontra lavrada em livro próprio. São Paulo, 13 de setembro de 2016. 
Assinaturas: Mesa: Paulo Sérgio Coelho – Presidente; Maria Zélia Rodrigues de Souza França – Secretária. Diretores eleitos: 
Paulo Sérgio Coelho, Maria Zélia Rodrigues de Souza França, José Efraim Neves da Silva, Antônio Di Lanna. Acionistas: 
Comporte Participações S/A por Maria Zélia Rodrigues de Souza França e Paulo Sérgio Coelho; Glarus Serviços, Tecnologia 
e Participações Ltda. por Maria Zélia Rodrigues de Souza França e Paulo Sérgio Coelho. Junta Comercial do Estado de 
São Paulo. Certifico o registro sob o nº 461.883/16-8 em 27/10/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Empresa Auto Ônibus Manoel Rodrigues S.A.
CNPJ/MF nº 44.581.056/0001-52 – NIRE 35.300.057.520

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de dezembro de 2015
Data, Hora e Local: Em 30 de dezembro de 2015, às 10 horas, na sede social da Empresa Auto Ônibus Manoel Rodrigues 
S.A., estabelecida na Avenida Comendador Martinelli, nº 276, bairro Água Branca, na cidade de São Paulo, estado de São 
Paulo, CEP 05037-170, (“Companhia”). Publicação do Edital de Convocação: Dispensada a publicação do Edital de 
Convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. Livro de Presença: Instalou-se a presente Assembleia Geral 
Extraordinária em primeira convocação, reunindo-se a totalidade dos acionistas, representantes da totalidade do capital 
social da Companhia. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Efraim Neves da Silva, que 
convidou a mim, Maria Zélia Rodrigues de Souza França, para secretariar os trabalhos. Ordem do Dia: Deliberar sobre: 
(i) o aumento do capital social da Companhia; e (ii) a nova redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social, em razão da 
aprovação da matéria constante do item (i) retro. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Declarada aberta a sessão, o 
Presidente iniciou os trabalhos, depois de discutidos os assuntos previstos na ordem do dia e, oferecidos os esclarecimentos 
necessários, os acionistas, por unanimidade, aprovaram: (i) aumentar o capital social da Companhia De R$ 12.807.006,85 
(doze milhões, oitocentos e sete mil, seis reais e oitenta e cinco centavos), Para R$ 13.807.006,85 (treze milhões, oitocentos 
e sete mil, seis reais e oitenta e cinco centavos), um aumento, portanto, de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sem a 
emissão de novas ações, nos termos do artigo 169, § 1º da Lei nº 6.404/76, sendo totalmente subscrito e integralizado, 
nesta data, em moeda corrente nacional, mediante o aproveitamento do saldo da conta contábil de adiantamento para futuro 
aumento de capital, apenas pela acionista Comporte Participações S.A. Com vistas à eficácia do aumento ora deliberado, 
a segunda acionista, renuncia ao seu direito de preferência para subscrição de novas ações, anuindo com o aumento de 
capital ora deliberado; (ii) Em razão da deliberação e aprovação da matéria constante do item (i) retro, os acionistas também 
aprovaram a nova redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte nova 
redação: “Artigo 5º – O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de 
R$ 13.807.006,85 (treze milhões, oitocentos e sete mil, seis reais e oitenta e cinco centavos), dividido em 10.200.000 (dez 
milhões e duzentas mil) ações ordinárias e nominativas, sem valor nominal.” Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
o Presidente deu por encerrado os trabalhos, suspendendo a sessão para que se lavrasse a presente ata, que depois de 
lida e aprovada em sua integralidade, foi assinada pela totalidade dos acionistas da Companhia, por mim Secretária e pelo 
Presidente. Acionistas: Comporte Participações S.A., representada por Maria Zélia Rodrigues de Souza França e José Efraim 
Neves da Silva; Glarus Serviços, Tecnologia e Participações Ltda., representada por Maria Zélia Rodrigues de Souza França 
e José Efraim Neves da Silva. Assinaturas: Presidente – José Efraim Neves da Silva; Secretária – Maria Zélia Rodrigues de 
Souza França A presente é cópia fiel da ata que se encontra lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 30 de dezembro de 
2015. Assinaturas: Mesa: José Efraim Neves da Silva – Presidente; Maria Zélia Rodrigues de Souza França – Secretária. 
Acionistas Presentes: Comporte Participações S.A. Maria Zélia Rodrigues de Souza França e José Efraim Neves da Silva, 
Glarus Serviços, Tecnologia e Participações Ltda. Maria Zélia Rodrigues de Souza França e José Efraim Neves da Silva. 
JUCESP – Certifico o registro sob o nº 227.390/16-7 em 24/05/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

2ª Vara da Família e Sucessões – Reg. Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 1009043-29.2014.8.26.0009 O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Regional IX - 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SANDRA NOGUEIRA ANDRADE
judicialmente, -SSP/ SP, CPF 073.384.778-17, residente na Rua Doutor 

-000, São Paulo - 
uma ação de Conversão de Separação Judicial Em Divórcio ARNALDO BATISTA 
FILHO -
autos nº 0354446-63.1994.8.0009, que tramitou, a 1º Vara da Familia Sucessões- Foro Regional IX - 

idade, e tendo decorrido mais de dez anos, 
-

-

 
 

Danny Braz (*)

Entretanto, sobretudo em épocas mais 
quentes, como janeiro, essas áreas 
fazem muita falta. Isso porque o clima 

dessas regiões foi severamente afetado pela 
urbanização, e quem paga pela ausência de 
verde é a população.

Uma alternativa a essa situação tem sido se 
utilizar das fachadas cegas de prédios (lado liso 
de prédios mais antigos), murais, corredores, 
entre outros espaços vagos na própria estru-
tura predial da cidade, para construir enormes 
jardins verticais. O potencial de rearborização, 
devolvendo o verde ao cenário urbano é imen-
so, e em diversos aspectos que vão além do 
calor. Abaixo cito cinco benefícios desse tipo 
de jardim:

apenas de tendência. A estética é importante 
para a vida. A beleza cria diversos estímulos 
aos sentidos humanos, não é para menos que 
se busca o belo em diversos aspectos da vida, 
e ter isso devolvido ao ambiente macro de uma 
cidade gera qualidade de vida;

muitas vezes nos esquecemos de que nós tam-
bém fazemos parte do ecossistema de nosso 
planeta. Somos adaptáveis, mas dependemos 
de oxigênio para viver, e isso não é discutível. 
Esses jardins produzem mais oxigênio, limpam 
o ar de gases tóxicos típicos de cidades, e 

Cinco benefícios dos jardins verticais 
na época mais quente do ano

Áreas arborizadas em grandes metrópoles são raras, geralmente restritas a bairros nobres ou de reserva
seco, sobretudo em dias muito quentes de 
verão;

o som. É algo que ocorre naturalmente por 
conta da quantidade de plantas, e em grandes 
metrópoles isso faz diferença, pois o som é 
inacreditavelmente alto em determinados mo-
mentos do dia, sobretudo em áreas de grande 
movimentação e aglomerados residenciais;

tempos de calor talvez só seja superado por ter 
uma sensação térmica mais agradável. O calor 
exagerado deixa as pessoas mais lentas, as vezes 
sonolentas, desconfortáveis, incomodadas com 
a falta de algo, e esse algo é uma temperatura 
mais amena e confortável aos sentidos. Jus-
tamente por isso que jardins verticais geram 
tanto benefício para quem mora em prédios 
com jardins, e aqueles a seu redor. O sistema de 
irrigação e as próprias plantas abaixam a tem-
peratura ambiente proporcionando conforto.

O mais interessante desses jardins é que eles 
são plenamente sustentáveis. Seus sistemas de 
irrigação se utilizam de água da chuva para se 
alimentar de maneira inteligente, impedindo 
que o jardim seja um gasto fi nanceiro e de 
tempo. Ou seja, até mesmo aderir a essa ten-
dência se mostra algo com inúmeros prós, e 
absolutamente nenhum contra.

(*) - É engenheiro civil e consultor internacional 
com foco em construções verdes e diretor geral da 

empresa Regatec (http://www.regatec.com.br/).

proporcionam um ambiente que é necessário 

respiração sente e compreende melhor do 
que a maioria a diferença que faz um ar mais 
úmido. As plantas naturalmente umidifi cam 
o ar, pois liberam água de seus processos 
respiratórios naturais, mantendo o ar menos 
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