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Líder absoluto em buscas na in-
ternet, o Google ficou para trás
no mercado de sites de relaciona-
mentos e já tem planos de mais
uma vez tentar bater de frente
com o Facebook e o Twitter. O
temor da empresa é que esta no-
va iniciativa possa terminar em
derrota como no caso do Buzz,
lançado neste ano e conhecido
apenas por invadir os contatos
dos usuários do Gmail.

Basicamente, o Google terá
que fazer o inverso do que ocor-
re no setor de buscas na inter-
net. Nesta disputa, o Google ten-
ta se defender do crescimento
dos rivais Bing, buscador da Mi-
crosoft, e Yahoo. Nos sites de re-
lacionamento, é o Google que
precisa correr atrás, apesar de
ter largado na frente com o
Orkut há seis anos. E, até hoje,
muitos se questionam como o
Google perdeu esta batalha.

O Orkut foi criado um mês an-
tes do Facebook, em janeiro de
2004. Na época, existiam outros
no mercado, como Friendster e
o MySpace. A diferença é que o
Orkut foi desenvolvido na Goo-

gle, uma gigante da internet.
Qualquer usuário da rede podia
abrir uma conta.

O Facebook teve um início
mais elitista. Seu fundador, Ma-
rk Zuckerberg, era estudante de
Harvard. Nos seus primeiros me-
ses, o site visava apenas os alu-
nos da universidade, como se fos-
se uma fraternidade virtual, con-
forme descreve Ben Mezrich, au-
tor de um livro sobre a história
do Facebook.

O segundo passo de Zucker-
berg foi ampliar o acesso ao seu
site para outras estudantes de
outras universidades da elite, co-
mo Princeton, MIT e Stanford.
Depois, o Facebook foi aberto pa-
ra alunos de qualquer institui-
ção educacional. Bastava ter um
email terminado em “edu”, de
educação, para acessar. O golpe
final foi permitir que qualquer
usuário da internet ingressasse

no Facebook.
Neste momento, o Orkut já do-

minava o mercado brasileiro. O
problema é que, nos EUA, quase
ninguém sabia da existência des-
se site de relacionamentos, até
hoje descrito pelo New York Ti-
mes como “um Facebook para
brasileiros”, que são mais de
50% dos usuários.

Nas universidades america-
nas, estudantes brasileiros preci-
savam explicar para os america-
nos o que era o Orkut. E, aos pou-
cos, também começaram a con-
vencer amigos brasileiros a tro-
carem o site de relacionamentos
do Google pelo do Facebook. “O
Facebook foi um sucesso por-
que ele começou do topo da hie-
rarquia social”, escreveu Char-
les Petersen na New York Review
of Books.

Da mesma forma que nos
EUA, o Facebook ingressou no
Brasil pela elite e aos poucos co-
meçou a dominar os computado-
res dos jovens – e também dos
pais deles – da classe média alta
de São Paulo e do Rio. Apesar da
liderança, o Orkut ficou paracen-
do ultrapassado, já que não dava
para incluir amigos estrangei-
ros. Os brasileiros voltando de
temporadas na Europa e nos
EUA preferiram manter nos
seus contatos os amigos feitos
no exterior. Com o Orkut, restri-
to quase apenas a brasileiros e
indianos, isso seria impossível.

Obstáculo. A invasão brasileira
no começo da história do Orkut
deixou irritados americanos que
não conseguiam entender o que
as pessoas falavam.

Na comunidade da Universi-
dade Columbia no Orkut, por
exemplo, estudantes america-
nos reclamavam que não enten-
diam o que os outros membros –
brasileiros – diziam.

No Twitter, um fenômeno si-
milar tem ocorrido, como no
“Cala Boca Galvão”. Os brasilei-
ros, nos últimos meses, domina-
ram diversas vezes os “trending
topics”. Estrangeiros que não en-
tendem português reclamavam
na própria rede que estavam frus-
trados por terem ficado de fora.

Renato Cruz

O Google mostrou, nos últimos
dias, que consegue reagir rápido
a projetos que não dão certo.
Nesta semana, a empresa cance-
lou o Wave, ferramenta de cola-
boração online que, quando foi
lançada, há um ano, tinha a pre-
tensão de ser um substituto do
correio eletrônico.

O Wave se mostrou complica-
do demais para a maioria dos
usuários, e sua adoção ficou abai-
xo do esperado. Eric Schmidt,
presidente da companhia, che-

gou a dizer: “Nossa política é a
de tentarmos. Comemoramos
nossos fracassos. Esta é uma em-
presa onde é absolutamente OK
tentar algo com bastante empe-
nho, não ter sucesso, aprender e
aplicar o que foi aprendido em
alguma coisa nova”.

A empresa informou que pla-
neja usar a tecnologia do Wave
em novos projetos.

No mês passado, o Google
anunciou o fim de outro produto
que causou bastante barulho no
seu lançamento. A gigante da in-
ternet deixou de vender, nos Es-

tados Unidos, o Nexus One, úni-
co celular inteligente projetado
pela própria empresa.

O aparelho era o famoso “Goo-
gle Phone”, discutido por vários
meses pelos blogs de tecnologia
antes mesmo de chegar ao mer-
cado. Apesar das resenhas favo-
ráveis, o modelo de negócios es-
colhido pelo Google, de vendas
diretas ao consumidor, via inter-
net, de aparelhos sem subsídio,
não deu certo. Os consumidores
não conseguiam conhecer o Ne-
xus One pessoalmente nas lojas,
e as vendas ficaram abaixo do es-
perado.

Apesar disso, o software An-
droid, desenvolvido pelo Google
e usado no Nexus One, é um su-
cesso, sendo adotado por vários
fabricantes de telefones celula-
res.

● Líder na rede
O Facebook tem mais de 500
milhões de usuários ativos, e
50% deles visitam o site todos os
dias. Em média, cada usuário do
serviço de rede social possui 130
amigos

Avanço.
Mark
Zuckerberg
criou, em
seu
dormitório
de Harvard,
a maior rede
social do
mundo

Toda quinta
no Estadão.

Saiba todos os segredos
e dicas de comobeber
e comer bem.

Toda sexta no Estadão.

Aditamento de edital: Em cumprimento ao disposto no edital de convocação do pleito eleitoral a ser realizado nos dias um, dois e
três de setembro de dois mil e dez, para renovação da diretoria executiva e conselho fiscal, efetivos e suplentes do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de Itu, regularmente publicado através do jornal O Estado de S.Paulo, em sua edição do dia três
de agosto de dois mil e dez, à página B10, na forma do exigido pelo artigo 54, parágrafo único, do estatuto social em vigor, a
Coordenação Eleitoral faz publicar a relação das chapas inscritas e devidamente registradas para participarem do pleito: Chapa
Um - “A Força do Servidor no Sindicato” - Diretoria Executiva Efetiva: Presidente: José Flaminio Leme; Secretaria Geral e de
Imprensa e Comunicação: Geraldo Tubias Filho; Secretaria de Finanças e Administração: Juarez Ferreira da Silva; Secretaria de
Relações Sindicais e Aposentados: Marlí Pereira Palmério; Secretaria de Assuntos Jurídicos: Elizeu Rodrigues da Silva; Secretaria
de Formação Profissional, Educação, Esporte e Cultura: Jurací Rodrigues de Chaves; Secretaria de Saúde do Trabalhador e
Proteção ao Meio Ambiente: Almir Horschutz de Moraes; Suplentes: Mauricio Franco, Waldemir de Jesus Molemberg, Morgana
Bertolucci, Dalmario Marques dos Santos, José Benedito Ferreira, Ana Carlini, Valdeci Roberto do Amaral; Conselho Fiscal -
Efetivos: Sebastião Paulo de Oliveira, Nivaldo Donizete Rota, Vanderson Luiz Calzavara; Suplentes: Sueli Garcia, Paulo Roberto de
Souza Freitas, Rosilena Ferreira Silva; Chapa Dois - Diretoria Executiva Efetiva: Presidente: Mercedes Batista Genebra; Secretaria
Geral e de Imprensa e Comunicação: Sergio Luiz Machado; Secretaria de Finanças e Administração: Milton Tasca Junior;
Secretaria de Relações Sindicais e Aposentados: Alequissandro Santos Ribeiro; Secretaria de Assuntos Jurídicos: Carlos Alberto
dos Santos; Secretaria de Formação Profissional, Educação, Esporte e Cultura: Ana Lucia de Lima e Silva Pinsdorf; Secretaria de
Saúde do Trabalhador e Proteção ao Meio Ambiente: Joaquim Francisco Cardoso; Suplentes: Antonio Carlos Rodrigues, Antonio
Jair Brok Junior, Gilson Aparecido de Lima, Marco Antonio de Souza, Jean Carlos Surean, Sonia Regina da Silva Simeão, Wilson
Simeão da Silva; Conselho Fiscal - Efetivos: Aparecida Roberto do Valle Leite, Eva Martins, Francisco Luis de S. Freitas Junior;
Suplentes: Sonia dos Santos, Rosival Almeida Lima. Informa que a Chapa Dois “Democracia Já - Sindicato para Todos” teve sua
inscrição pleiteada e aceita as quinze horas do dia cinco de agosto de dois mil e dez. Fica aberto o prazo de três dias para a
propositura de impugnações contra candidaturas ou chapas concorrentes, na forma do disposto no estatuto social, em seu artigo
cinqüenta e sete. Itu, 07 de agosto de 2010. Claudio Aparecido dos Santos - Coordenador Eleitoral.

Sindicato dos Lojistas do Comércio de São Paulo, por seu Presidente, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Estatuto e pela Legislação Sindical vigente, convoca os integrantes da categoria que
representa para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada dia 11 de agosto de 2010, às 10h30, em
primeira convocação, e às 11h00, em segunda convocação, em sua sede social, na Rua Coronel Xavier de
Toledo, 99 - 2º andar, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Negociação Coletiva relativa ao
período de 01/09/2010 a 31/08/2011, com a entidade representativa da categoria profissional dos
comerciários da Capital; b) Negociação Coletiva relativa ao período de 01/09/2010 a 31/08/2011, com as
entidades representativas das categorias profissionais diferenciadas, nas respectivas datas-base; c)
Discussão e aprovação da contribuição assistencial/confederativa e da submissão de eventuais
controvérsias/divergências em virtude de sua cobrança aos procedimentos de mediação. Apenas terá direito
a voto a empresa que estiver em dia com suas obrigações sindicais e que designar representante que
efetivamente integre a sua Diretoria ou pertença ao quadro de funcionários, cujo cargo ou função deverá
constar da respectiva Procuração. Ruy Pedro de Moraes Nazarian - Presidente. São Paulo, 07-08-2010.

Sindicato dos Lojistas do Comércio de São Paulo, por seu Presidente, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Estatuto e pela Legislação Sindical vigente, convoca os integrantes da categoria que
representa para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada dia 11 de agosto de 2010, às 11h30,
em primeira convocação, e às 12h00, em segunda convocação, em sua sede social, na Rua Coronel Xavier
de Toledo, 99 - 2º andar, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Autorização  para a Diretoria
do Sindicato deliberar e adotar as respectivas providências visando a propositura de ações para declaração
incidental de inconstitucionalidade de dispositivos de leis e de decretos do Município de São Paulo que
exigem convenção coletiva para o trabalho aos domingos e feriados, bem como para a adoção de medidas
judiciais em face da Portaria nº 1.510 de 21/08/2009, do Ministério do Trabalho e Emprego e, também em
relação a outras medidas do mesmo Ministério que possam redundar em prejuízo da categoria dos lojistas
do comércio de São Paulo; b) Outros assuntos de interesse geral. Apenas terá direito a voto a empresa
que estiver em dia com suas obrigações sindicais e que designar representante que efetivamente integre
a sua Diretoria ou pertença ao quadro de funcionários, cujo cargo ou função deverá constar da respectiva
Procuração. Ruy Pedro de Moraes Nazarian - Presidente. São Paulo, 07-08-2010.

A UNIDUTO LOGÍSTICA S.A. torna público que requereu à CETESB a Licença Prévia
para a implantação de sistema de transporte, concentração, distribuição e exportação
de combustíveis líquidos, composto de dutovia que transporá os municípios de
Analândia, Anhembi, Araras, Barueri, Botucatu, Caieiras, Cajamar, Campinas,
Carapicuíba, Cordeirópolis, Corumbataí, Cosmópolis, Cotia, Cravinhos, Cubatão,
Descalvado, Embu, Franco da Rocha, Guarujá, Hortolândia, Iracemápolis, Itapecerica
da Serra, Itupeva, Jundiaí, Leme, Limeira, Louveira, Luiz Antônio, Osasco, Paulínia,
Piracicaba, Pirassununga, Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Bárbara d’Oeste,
Santa Cruz da Conceição, Santa Gertrudes, Santa Rita do Passa Quatro, Santos,
Serrana, São Bernardo do Campo, São Paulo, São Simão, Sumaré e Vinhedo, de
terminais a serem localizados em Anhembi, Botucatu, Caieiras, Guarujá, Paulínia,
Santa Bárbara d’Oeste e Serrana, de porto fluvial a ser localizado em Anhembi e de
instalação portuária “offshore” (monoboia) a ser localizada no Guarujá mediante a
apresentação de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, e que
nos termos da Deliberação Consema nº 34/2001, encontra-se aberto prazo de 45
(quarenta e cinco) dias, a contar desta data, para solicitação de Audiência Pública à
CETESB, a qual deverá ser protocolada ou enviada por carta registrada, postada no
prazo acima definido e dirigida ao Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental -
DAIA/TA, Av. Prof. Frederico Hermann Jr. 345 - prédio 12 - 1º andar - Alto de Pinheiros
- CEP: 05489-900.

Tokio Marine Brasil Seguradora S.A.
CNPJ nº 60.831.344/0001-74 - NIRE nº 35.300.035.321

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária,
Realizadas, Cumulativamente, em 29 de Março de 2010.

Data, Hora e Local: Aos 29 dias do mês de março de 2010, às 9:00 (nove) horas, em nossa sede
social, na Rua Sampaio Viana, nº 44, 1º andar, Paraíso, nesta Cidade e Estado de São Paulo.
Presenças: Compareceram, identificaram-se e assinaram o Livro Próprio de Presença os
acionistas da Companhia, representando mais de 2/3 do capital votante, conforme verificado
pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas, bem como, o Sr. Paulo Sérgio
Miron, Contador, CRC 1SP173647/O-5, na qualidade de Auditor Independente, representando a
PRICEWATERHOUSECOOPERS Auditores Independentes. Convocação: Conforme Editais
publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 19, 20 e 23/03/2010 e no jornal
particular “O Estado de São Paulo” nos dias 19, 20 e 22/03/2010, com a seguinte ordem do dia:
Da Assembleia Geral Ordinária – 1) Exame, discussão e votação do Relatório de Diretoria, Balanço
Patrimonial e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2009;
2) Destinação do Lucro Líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009, pagamento de
dividendos; 3) Deliberação sobre pagamento de Juros sobre o Capital Próprio apurados no exercício
de competência 2009; Da Assembleia Geral Extraordinária – 1) Fixação da Remuneração da
Diretoria para o ano de 2010; 2) Outros assuntos de interesse da Sociedade. Constituição da Mesa:
Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Akira Harashima, que convidou o Dr. Agnaldo Libonati para
secretariá-lo. Deliberações: O Senhor Presidente declara aberta a Assembleia Geral Ordinária,
comunicando que estavam sobre a mesa, para exame dos senhores acionistas, cópias do Relatório
da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras, Parecer Atuarial e Parecer dos
Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2009, conforme
publicados nas edições do Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal particular “ O Estado de
São Paulo” de 25 de fevereiro de 2010. Iniciando o conclave, com o item “1” da Ordem do Dia, por
unanimidade dos presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos foram aprovados, sem
reservas, o Relatório de Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, acompa-
nhados de Parecer Atuarial e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em
31 de dezembro de 2009. Passando ao item “2”, o Senhor Presidente esclareceu que a Assembleia
deveria manifestar-se sobre a destinação do lucro líquido apresentado pelas demonstrações
financeiras, na importância de R$ 3.132.126,71 (três milhões, cento e trinta e dois mil, cento e vinte e
seis reais e setenta e um centavos), já deduzido da parcela referente aos Juros sobre o Capital
Próprio. Lembrou então, que no Relatório da Diretoria publicado pela imprensa e na forma
estabelecida no Artigo 32 do Estatuto Social, fora proposta a seguinte destinação para o lucro líquido
apurado: a) R$ 563.333,55 (quinhentos e sessenta e três mil, trezentos e trinta e três reais e
cinquenta e cinco centavos) para Reserva Legal, à razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor do
lucro, antes da dedução dos Juros sobre o Capital Próprio; b) R$ 2.568.793,16 (dois milhões,
quinhentos e sessenta e oito mil, setecentos e noventa e três reais e dezesseis centavos) para
Constituição da Reserva Estatutária. Esclareceu, ainda, o Senhor Presidente que foram provisio-
nados Juros sobre o Capital Próprio, a favor dos senhores acionistas no valor de R$ 8.134.544,22
(oito milhões, cento e trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois
centavos), devidamente registrado em conta representativa do Passivo Circulante, valendo-se do
disposto no “caput” do Artigo 9º da Lei nº 9.249/95, que prevê essa possibilidade, limitando,
entretanto esses juros à variação “pro-rata die” da TJLP – Taxa de Juros a Longo Prazo. Comunica
também o Senhor Presidente, que os Juros sobre o Capital Próprio apurado nas condições acima
descritas, foram imputados aos dividendos nos termos da referida Lei, em seu Artigo 9º, Parágrafo 7º,
ficando assim demonstrado o valor atribuído aos acionistas a título de Juros sobre o Capital Próprio,
no total de R$ 8.134.544,22 (oito milhões, cento e trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta e quatro
reais e vinte e dois centavos). Posto em discussão o item “3” da Ordem do Dia, que previa a
deliberação sobre pagamento de Juros sobre o Capital Próprio, apurados no exercício de
competência 2009, o Senhor Presidente comunicou que a Diretoria da Sociedade, em reunião
realizada em 30/12/2009 aprovara proposta para pagamentos dos Juros sobre o Capital Próprio,
apurados nos termos da legislação vigente, inclusive para os acionistas domiciliados no exterior.
Informou que os valores globais disponibilizados, a partir do dia 15/04/2010, para pagamento a esse
título alcançaram a importância de R$ 8.134.544,22 (oito milhões, cento e trinta e quatro mil,
quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos) e que foram observados todos os
requisitos e determinações da legislação pertinente, fazendo-se necessária a homologação desse
ato pelos senhores acionistas presentes. Após os esclarecimentos de praxe, foi aprovado por
unanimidade, o pagamento dos Juros sobre o Capital Próprio aos acionistas, nos termos propostos
pela Diretoria. Ato contínuo, os acionistas presentes, comunicaram seu interesse em utilizar o seu
direito do crédito referente ao Juros sobre o Capital Próprio para aumento do capital social da
Sociedade, solicitando para tanto que a Diretoria da Sociedade convoque Assembleia Geral
Extraordinária para os devidos fins. Danto continuidade ao conclave, tendo em vista o atendimento
às Resoluções CNSP nº 118 e 143, Circulares SUSEP nº 234 e 249 e de acordo com a Carta Circular
SUSEP/DECON/GAB nº 05/06 de 29/03/2006, ratifica-se que o Sr. Marcelo Goldman, na qualidade
de Diretor Executivo Técnico de Massificados, é o diretor designado como responsável técnico,
diretor responsável pelo registro de apólice e endossos (emitidos e cosseguro aceito) e pelas
relações com a SUSEP e o Sr. Toshiaki Suzuki, na qualidade de  Diretor Executivo Financeiro,  é o
diretor designado como responsável pelas áreas administrativo-financeira e contabilidade,
responsável pelo controle de lavagem de dinheiro em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.613 de
03/03/1998 e também pelos controles internos da Sociedade. Como ninguém manifestou o desejo de
tomar a palavra, o Senhor Presidente declarou encerrada a Assembleia Geral Ordinária e aberta a
Assembleia Geral Extraordinária, informando que se achava presente número legal de acionistas,
mantendo-se a mesma mesa. Posto em discussão o item “1”, quanto à fixação da remuneração da
Diretoria, atendendo ao disposto no Artigo 18 do Estatuto Social, pediu a palavra o Senhor
Presidente, procurador da acionista “Tokio Marine & Nichido” para  propôr que, no exercício de 2010,
a remuneração global que os diretores dividirão entre si, de comum acordo, seja limitada a
R$ 2.828.000,00 (dois milhões e oitocentos e vinte e oito mil reais) anuais, soma esta dividida e paga
mensalmente entre os mesmos. Posta em votação, a proposta alcançou aprovação unânime.
Seguindo-se ao item “2” da pauta, como nada mais havia para ser tratado e como ninguém
manifestou o desejo de usar a palavra, o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos dessa
Assembleia, lavrando-se no livro próprio a presente ata, que vai assinada por todos os presentes.
Declaração: Declaramos, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro
próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. São Paulo, 29 de março
de 2010. Agnaldo Libonati - Secretário da Mesa; Diretores da Sociedade: Toshiaki Suzuki -
Diretor Executivo Financeiro; Marcelo Goldman - Diretor Executivo Técnico de Massificados.
JUCESP - Reg. 277.065/10-0 em 30/07/10. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.
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ROSSI RESIDENCIAL S/A
CNPJ nº 61.065.751/0001-80 – NIRE nº 35.300.108.078
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ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
Data, hora e local: 28 de junho de 2010, às 8:00 (oito) horas, na sede da sociedade situada 
nesta capital na Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha nº 5.200 – Edifício Miami – Bloco 
C – Conjunto 31 – Jardim Morumbi. Presença: Totalidade dos membros da Diretoria. Mesa: Heitor
Cantergiani – Presidente. Palmarino Frizzo Neto - Secretário. Deliberação: Aprovação da abertura
de uma filial da Sociedade situada na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Rua Manoel 
da Costa Granja nº 452 – sala 102 – Jardim América – CEP 78060-634, com o capital destacado 
de R$ 1.000,00 (mil reais), autorizando-se todas as providências necessárias à formalização da 
medida nos setores fiscal, previdenciário, trabalhista e outros. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida 
e aprovada, foi assinada por todos os diretores presentes. aa) Heitor Cantergiani – Presidente. 
Palmarino Frizzo Neto - Secretário. Heitor Cantergiani – Diretor Superintendente. Cassio Elias 
Audi – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. Leonardo Nogueira Diniz – Diretor 
Comercial. Renato Gamba Rocha Diniz – Diretor de Engenharia. Palmarino Frizzo Neto – Diretor 
Jurídico. A presente é cópia fiel extraída do livro próprio da sociedade. São Paulo, 28 de junho 
de 2010. (ass.) Heitor Cantergiani – Presidente; Palmarino Frizzo Neto – Secretário. Secretaria 
da Fazenda. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 248.113/10-0 
em 16/07/2010. Kátia Regina Bueno de Godoy – Secretária Geral.
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