
INICÍO MINHA COLUNA comentando a atual temporada 
de ‘Malhação’, na Globo, que anda confundindo dinamismo com 
superfi cialidade nas tramas apresentadas. E esse erro ainda 
não foi observado e muito menos corrigido pela produção e 
direção da emissora.

BASEADO EM TEXTO CANADENSE ‘30 VIES’, a atual 
temporada de ‘Malhação’, com o subtítulo ‘Vidas Brasileiras’, 
apostou forte no dinamismo para movimentar sua narrativa. 
Quinzenalmente, as tramas se alternam para que todos os per-
sonagens tenham espaço dentro da história.

MAS O QUE DEVERIA SER AGILIDADE SE REVELA 

APENAS UMA ABORDAGEM SUPERFICIAL. O rodízio 
faz com que os confl itos não sejam bem desenvolvidos. Não há 
espaço para aprofundamento da história, nem tampouco para 
criar nuances nas personalidades dos envolvidos nas histórias 
da vez.

COM ISSO, TEMAS IMPORTANTES, como intolerância 
religiosa, diversividade do gênero e preconceito social e racial, 
ganham uma abordagem pequena e resvalam no didatismo. 
Mesmo assim, é possível observar qualidades no tempero atu-
al de ‘Malhação’, porém não tem nada a ver dinamismo com 
superfi cialidade.

NA SEMANA PASSADA, A JUSTIÇA DO RIO DE JA-

NEIRO decretou a prisão do ator Dado Dolabella por insulto a 
ex mulher, Viviane Sarayba. Ele deverá cumprir pena de dois 
meses e 15 dias em regime aberto. Dolabella já foi preso em São 
Paulo também por não pagar pensão alimentícia.

DEPOIS DE UM ANO INSISTINDO COM O SBT para 
levar o programa ‘Pânico na TV’, Sílvio Santos se recusou a 
contrata-los. O “homem do baú” foi claro. Só aceitaria se fosse 
dividido 50% por cento a cada parte entre ganhos e gastos com a 
produção. Não houve acordo e o programa continua fora do SBT.

A RECORD TV PRETENDE TIRAR FERNANDA PAES 

LEME DA GLOBO, e dar-lhe o papel de destaque em ‘Gênesis’,  
a próxima novela bíblica da emissora. Até porque o seu atual 
folhetim ‘Jesus’: não decolou e tem a pior audiência no horário, 
devendo terminar antes do tempo previsto.

MARA MARAVILHA DESMENTE A ASSESSORIA DE 

IMPRENSA DA RECORD TV que anunciou que ela estaria 
participando da ‘Fazenda’ versão 2018. Ela continua contratada 
do SBT, onde no próximo ano deverá comandar um programa 
musical na emissora.

A TV GAZETA AINDA NÃO APRESENTOU, como foi 
anunciado, as novidades para 2019 na sua grade de progra-
mação. A emissora que tem uma programação muito aquem, 
perdendo no IBOPE até para a TV Cultura, quer ser competitiva 
no mercado muito embora não tenha atrativos nenhum para 
seus telespectadores.

FRASE FINAL: “O Homem não é nada além daquilo que a 
educação faz dele” -  (Immanuel Kant).

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br
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Entretanto, um dos desafi os que mais afeta os motoristas é 
o tempo que passam no trânsito. O paulistano gasta, em 
média, um mês e meio dentro do carro, por ano. Além 

disso, as despesas com manutenção, reparos, gasolina e IPVA, 
por exemplo, assolam a população, sobretudo em um cenário de 
crise econômica. Pensando nisso, o SPUrbanuss preparou uma 
lista com dez motivos para você adotar o transporte coletivo 
como meio de locomoção principal. Confi ra:
 1) Atualmente, o preço de um carro zero-quilômetro básico 

é de, no mínimo, R$ 30 mil. Como boa parte da população 
não possui este montante para realizar o pagamento à vista 
é preciso recorrer ao fi nanciamento, com juros que podem 
variar entre 23% e 30%, ao ano. É muito mais econômico 
utilizar o ônibus como meio de transporte.

 2) Rodando com gasolina, um carro com motorização mais 
básica gasta, em média, um litro para cada 10 quilômetros 
de trajeto. Trabalhando a 20 quilômetros de distância de 
sua casa, e tendo como base o valor de R$ 4o litro do com-
bustível, o motorista gasta R$ 80 por semana. No transporte 
público, considerando duas passagens diárias, o valor cai 
para R$ 40, totalizando uma economia de até R$ 160 por 
mês. 

 3) Não importa a intensidade de uso do veículo e nem o mo-
delo: todos eles precisam de manutenção. A orientação das 
montadoras é que uma revisão preventiva seja feita a cada 
05 mil quilômetros rodados. Diminuindo o uso, é possível 
postergar este gasto. A média de uma visita ao mecânico 
é de R$ 220.

 4) O custo de estacionamento na cidade de São Paulo costuma 
ser elevado, principalmente em regiões mais movimentadas 
como áreas comercias ou empresariais. Este valor pode 

Dez motivos para você
deixar o carro em casa e usar o 

transporte coletivo
Não há como negar que a compra do próprio carro é, para muitos, uma grande realização pessoal. 
Além de oferecer mais conforto e privacidade ao proprietário e sua família, a diversidade de modelos e 
o avanço nos equipamentos tecnológicos despertam ainda mais interesse no consumidor

alcançar até R$ 20 por hora. Para mensalistas, o valor pode 
chegar a R$ 500, que poderiam ser poupados para outras 
fi nalidades, como educação.

 5) Os gastos fi xos com impostos também são altos. No caso 
do IPVA, o valor pode variar entre 1% e 4% em relação ao 
valor total do veículo. Além disso, é preciso desembolsar 
R$ 45 por ano com o DPVAT, seguro obrigatório contra 
roubos e acidentes.

 6) Pesquisas apontam que o paulistano passa, em média, duas 
horas por dia no trânsito. Com os corredores instalados pela 
cidade, este tempo pode diminuir consideravelmente, uma 
vez que o trânsito da capital é intenso em diversas regiões.

 7) Estar com a atenção fi xa no trânsito o tempo todo, princi-
palmente em congestionamentos, causa estresse e cansaço 
intensos. Utilizando o transporte público, é possível ler, 
estudar, assistir vídeos ou apenas descansar durante o 
trajeto.

 8) Sobre a questão de intensidade no tráfego, o uso do trans-
porte público diminui a quantidade de carros nas vias. Ou 
seja: um ônibus com capacidade para 80 passageiros pode 
evitar que cerca de 40 automóveis particulares sejam utili-
zados. Isso causa um impacto direto e positivo no trânsito 
da cidade.

 9) Com medidas como reformas dos pontos de ônibus, pontos 
de iluminação e a possibilidade de mulheres e idosos pode-
rem escolher o melhor local para desembarcar no período 
noturno, o transporte público vem se tornando cada vez 
mais seguro.

 10) Utilizar o transporte coletivo também pode trazer bene-
fícios para a saúde, uma vez que exige uma caminhada 
diária. Especialistas afi rmam que o ser humano necessita, 
no mínimo, caminhar 15 minutos por dia para manter uma 
vida saudável.

Fonte e mais informações: (www.spurbanuss.com.br). 
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É sabido que a relação 
com os pets tem ganhado 
um novo significado. Hoje 
muitos animais são conside-
rados membros da família e, 
por isso, têm mais espaço e 
cuidados nos lares brasileiros. 
Segundo levantamento do 
IBGE, o Brasil tem a segunda 
maior população de animais 
domésticos do mundo, com 
22,1 milhões de gatos e 52,2 
milhões de cachorros. 

Nesse cenário, a castração é 
essencial no controle do cres-
cimento populacional dos pets. 
O procedimento evita crias 
indesejadas, que contribuem 
para o aumento do número 
de cães e gatos abandonados. 
De acordo com levantamento 
feito pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), no Brasil há 
cerca de 30 milhões de animais 
sem um lar. Mesmo assim, 
muitos tutores ainda resistem a 
realizar o procedimento devido 
a alguns mitos. 

Segundo Marcio Barboza, 
gerente técnico Pet MSD 
Saúde Animal, a castração 
traz muitos benefícios à saúde 
do pet, já que melhora sua 

Mitos e verdades da castração dos pets
e evitam o desconforto no 
animal, sem gerar acúmu-
lo no organismo em longo 
prazo”, destaca Marcio. 

 • Pets castrados tendem 
a ganhar peso – Mito. A 
obesidade nos pets é re-
fl exo de uma alimentação 
rica em calorias aliada ao 
sedentarismo. 

 • A castração diminui as 
chances de fuga dos pets 
- Verdade. A castração 
diminui as respostas a es-
tímulos reprodutivos, que 
incluem fugas, agressivi-
dade com outros animais 
e até latidos excessivos. 

 • Fêmeas devem ter ao 
menos uma cria antes de 
castrar – Mito. Os benefí-
cios da castração precoce 
- àquelas feitas antes do 
primeiro cio – são inúme-
ros e benéfi cos à saúde da 
fêmea. O principal entre 
eles é a diminuição da 
incidência do câncer de 
mama ao longo da vida 
do animal. 

Fonte e mais informações: 
(www.msd-saude-animal.
com.br).

qualidade de vida e, consequen-
temente, pode aumentar sua 
longevidade. “O procedimento 
da castração é muito simples e 
garante quase nenhum risco aos 
animais saudáveis. O indicado 
é que seja realizado ainda no 
primeiro ano de vida do pet, an-
tes da sua maturidade sexual”, 
afi rma Marcio. 

Abaixo esclarecemos algu-
mas dúvidas comuns relacio-
nadas à castração: 
 • Animais castrados têm me-

nos riscos de desenvolver 
doenças como o câncer – 
VERDADE. A castração 
reduz a variação hormonal 

sofrida pelos pets ao longo 
de suas vidas. Sendo assim, 
reduz as chances do apa-
recimento de tumores de 
testículo, ovário, mama e 
útero.

 • Fêmeas castradas podem 
desenvolver incontinên-
cia urinária – Verdade. 
O problema acontece em 
uma pequena parcela dos 
animais castrados devido 
à ausência do hormô-
nio estrogênio. “Hoje o 
mercado já disponibiliza 
medicamentos seguros e 
avançados que reduzem os 
sintomas da incontinência 

Neste 22 de setembro, Dia do 

Contador, é oportuno salientar 

a crescente importância desse 

profi ssional no universo 

corporativo e no conjunto da 

economia

Seu trabalho é cada vez mais 
relevante para o atendimento 
à forte demanda mundial por 

transparência, ética e compliance no 
setor público, iniciativa privada e no 
relacionamento entre ambos. 

Em um cenário onde a transformação 
digital é uma realidade, um fato a ser 
tão enfatizado quanto o empenho da 
classe para a manutenção da ética é 
a incorporação da tecnologia no dia a 
dia contábil. 

A digitalização dos processos tem 
possibilitado que eles se dediquem 

de modo mais acentuado à análise 
crítica, ao aconselhamento do cliente 
no tocante ao aperfeiçoamento dos 
modelos de prestação de contas e bal-
anços, com impacto na própria gestão e 
governança corporativa das empresas.

Matérias publicadas na imprensa 
mostram que firmas e contadores 
estão focados no aporte tecnológico: 
pesquisa realizada pelo Instituto dos 
Auditores Independentes do Brasil 
(Ibracon) apontou que as empresas 
e suas associadas investem 8% do 
faturamento em tecnologia e as não 
associadas, 6%. 

Trata-se de um processo irreversível, 
dado o forte impacto da tecnologia no 
exercício da profi ssão, como se obser-
va, por exemplo, no Sistema Público 
de Escrituração Digital (SPED), que 
unifi ca as atividades de recepção, vali-
dação, armazenamento e autenticação 

de livros e documentos da escrituração 
contábil e fi scal de pessoas físicas e 
jurídicas.

E por falar em SPED, o que valida 
juridicamente as transações realizadas 
nele é o Certifi cado Digital chancela-
do pela ICP-Brasil (Infraestrutura de 
Chaves Públicas), assim como ocorre 
no preenchimento e emissão da nota 
fi scal eletrônica, declaração do Impos-
to de Renda, assinatura de contratos 
pela internet e transações em bancos.

O mais relevante em tudo isso é que 
os contadores têm se mostrado cada 
vez mais capacitados, no plano do 
conhecimento, atualização normativa 
e aporte tecnológico, a atender às ex-
igências atuais colocadas à profi ssão. 

(*) - É vice-presidente da Certisign,
a Autoridade Certifi cadora líder

da América Latina, e presidente da Associação 
Nacional de

Certifi cação Digital (ANCD).

O valor do contador na era do compliance
Julio Cosentino (*)

Aeté Participações S.A.
CNPJ/MF nº 06.990.982/0001-92 - NIRE 35.300.316.002 

Ata Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/04/2018.
Data e hora: 27/04/2018, às 10 horas; Local: Sede social em São Paulo - SP; Convocação e 
Presença: Totalidade dos acionistas, (1) Feditália Participações Ltda., pessoa jurídica de direito 
privado, neste ato representada pelo Sr. Gilberto Fedi, sócio-administrador; (2) Kess Participações 
Ltda., pessoa jurídica de direito privado, neste ato representada pelo Sr. Levon Kessadjikian, 
sócio-administrador; e (3) RDR Participações Ltda., pessoa jurídica de direito privado, neste ato 
representada pelo Sr. Roberto Gallo, sócio-administrador, verificadas as suas assinaturas no livro 
de presença, dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas 
fundadores, nos termos do §4º do artigo 124, da Lei nº 6.404/76 alterada pela Lei nº 10.303/01, 
conforme assinaturas no Boletim de Presença de Acionistas, que é parte integrante desta ata; 
Composição da Mesa: (1) Feditália Participações Ltda., Sr. Gilberto Fedi, (2) Kess Participações 
Ltda., Sr. Levon Kessadjikian, (3) RDR Participações Ltda., Sr. Roberto Gallo, sendo escolhido para 
presidente: Levon Kessadjikian que designou para secretariá-lo Gilberto Fedi; Publicações: (1) Os 
avisos aos acionistas, requeridos pelo artigo 133 da Lei n. 6404/1976, consideram-se satisfeitos 
tendo por base o dispositivo contido no mesmo diploma legal, parágrafo 4o. do artigo citado. Ordem 
do Dia: (1) Considerando que a Aeté Participações S.A. ainda aguarda a conclusão dos trabalhos da 
Auditoria, para que determine a publicação do Balanço Contábil do exercício 2017-2018 em futuro 
próximo, por meio de AGO, resolvem de comum acordo neste ato: Aprovar a reeleição da Diretoria 
pelo período de 1 ano em conformidade ao estatuto social até 30/04/2019; (2) Aprovar alteração 
de endereço de sua sede matriz para Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 
2.705, Jacareí - SP; 1. Deliberações Tomadas: (1) Aprovar neste ato a eleição e posse da diretoria, 
ficando eleitos para ocupar os cargos de Diretor, o Sr. Levon Kessadjikian, RG nº 3.860.414 - SSP/
SP, CPF/MF sob nº 538.157.348-00; o Sr. Roberto Gallo, RG nº 3.945.809-SSP/SP, CPF/MF sob nº 
029.219.528-15; e o Sr. Gilberto Fedi, RG nº 4.819.630-SSP/SP, CPF/MF sob nº 948.326.848-68; 
todos com endereço comercial na Av. Dr. Francisco Mesquita, nº 1.575, Vila Prudente, São Paulo 
- SP. Todas as deliberações da companhia serão tomadas conforme previsto no estatuto social da 
sociedade. Os membros da Diretoria ora eleitos e empossados, exercerão seus cargos pelo prazo 
de 01 ano fixado no Estatuto Social da companhia até 30/04/2019, e declaram, sob as penas da 
lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, 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, 
suspeita 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 e (2) Aprovar alteração de endereço da atual sede da Sociedade para Avenida 
Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2.705, município de Jacareí, Estado de São 
Paulo, CEP: 12.321.150, que passa a figurar como MATRIZ da Aeté Participações S.A. Leitura e 
lavratura da Ata: dada a palavra aos presentes para debates, e, como ninguém quis fazer uso da 
mesma, foi encerrada a sessão para a lavratura desta ata, que, foi lida e por todos e achada conforme, 
aprovada e assinada. (i) Sr. Levon Kessadjikian, Presidente da mesa; (ii) Sr. Gilberto Fedi, Secretário; 
Acionistas: (1) Feditália Participações Ltda., Sr. Gilberto Fedi, (2) Kess Participações Ltda., Sr. Levon 
Kessadjikian, (3) RDR Participações Ltda., Sr. Roberto Gallo, cujas assinaturas constam da lista de 
presença em anexo. São Paulo, 28 de abril de 2018. Presidente: Levon Kessadjikian, Secretário: 
Gilberto Fedi. Eduardo Lins - Advogado - OAB/SP nº 122.319. Jucesp - certifico o registro sob o nº 
319.559/18-0 em 11/07/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

1ª VC – Regional Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4003209-
22.2013.8.26.0011. A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de 
São Paulo, Dra. Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LUIZ 
EDUARDO DE NICOLA, CPF 045.341.168-10, que lhe foi proposta uma Ação de Procedimento 
Comum, por parte de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILLAGE SUZANNA, para o recebimento de R$ 
24.000,00 (JAN/2014), oriundos das cotas condominiais inadimplidas e demais encargos referente ao 
Apartamento nº 021, localizado no 2º andar, integrante do Condomínio Autor, situado nesta Capital, à Rua 
Professor José Horácio Meirelles Teixeira, nº 876, Vila Suzana. Encontrando-se o réu 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 réu 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 12 de setembro de 2018. 

9ª Vara de Fazenda Pública da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1013343-
28.2016.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - 
Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). JOSE GOMES JARDIM NETO, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) COMPANHIA PAULISTA 
DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM move uma ação de Desapropriação contra AÉCIO 
BATISTA DE OLIVEIRA e CONCEIÇÃO MATIAS SILVA DE OLIVEIRA, objetivando a área de 
85,00m², concernente a totalidade do móvel situado na Av. Paulo Guilger Reimberg, nº 937, Jd. 
Campinas, nesta Capital, contribuinte 178.102.0022-3, declarada de utilidade pública pelo Decreto 
Estadual 61.477 de 04/09/2015. E, para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a 
expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos  termos 
e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de setembro de 2018. 

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, 

consulte sua agência de 
confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br
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Este documento foi assinado eletronicamente por Ricardo Souza. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 368D-1747-F0E5-AD8F.
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