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Rio Claro ganha espaço
de alimentação saudável
Nova lanchonete é apoiada pelo Consulado da Mulher
e valoriza empreendedores da região

Empresa Cadmius Soluções Ambientais
de Rio Claro se destaca na assessoria
para projetos ambientais

Espaço do Sabor - Avenida Visconde de Rio Claro, 192, Centro, Rio Claro. Horário de
funcionamento: Segunda a sexta-feira das 8h às 18h e aos sábados das 8h às 13h

No dia 19 de setembro,
Rio Claro ganha um espaço
para quem busca opções
mais saudáveis para sua alimentação: a lanchonete Parada do Sabor. Este novo
empreendimento recebe o
apoio do Instituto Consulado
da Mulher, ação social da Consul que visa o empoderamento feminino através da geração de renda, e aposta na
culinária saudável, sem frituras e com opções vegetarianas para conquistar o público local.
A Parada do Sabor e o
Consulado da Mulher organizaram uma rede de abastecimento com o objetivo de incentivar outros empreendimentos da região. Os ingredientes necessários para o
preparo dos lanches e sucos
serão fornecidos pela Coope-

rativa dos Agricultores Familiares Rurais do Assentamento de Araras e Região (COOPAF). Além dos hortifrutis, as
mulheres do COOPAF fornecerão doces e geleias feitos
com frutas da época. Para os
demais itens do cardápio, o
fornecimento ficará por conta de três empreendedoras
da cidade, especialistas em
doces e salgados.
“Os empreendimentos
apoiados pelo Consulado da
Mulher percebem as vantagens de trabalhar em rede,
pois sentem ganhos mais rápidos em seus negócios. É por
isso que estimulamos este tipo
de atuação e o estabelecimento de parcerias.” afirma
Leda Böger diretora executiva do Instituto Consulado da
Mulher
Uma vez por semana o

espaço contará também com
uma feira orgânica, comercializando alimentos frescos e
saudáveis.
Sobre o Consulado da
Mulher
O Consulado da Mulher é
a Consul transformando os
sonhos em realidade. Incentivamos e viabilizamos geração de renda para melhorar
a qualidade de vida das pessoas, investindo no empreendedorismo feminino. As mulheres, que fazem de conquistas pessoais transformações em cadeia, conseguem
impactar as suas comunidades e não deixam ninguém de
fora dessa história. Em nossos 13 anos de atuação, são
mais de 33 mil pessoas beneficiadas por todo o Brasil. A
gente faz história!

Semana do Empreendedor
traz palestras e dicas

Acontece de 21 a 25 de
setembro a Semana do Empreendedor em Santa Gertrudes. Diversas ações foram organizadas pelo Balcão de Empregos com o objetivo de oferecer dicas e orientações aos
pequenos empresários.
Confira a Programação:
- 21/09 - Sebrae Móvel
em frente a Associação Comercial e Industrial de Santa

Gertrudes – Acisg (Rua 6, 276,
Centro) e Visita orientadora
nos comércios da cidade
- 22/09 - Palestra – “ORGANIZE O CAIXA DA SUA EMPRESA E NÃO PERCA DINHEIRO”. (local CAC - Centro de
Atendimento ao Cidadão, Avenida 6, 97, Centro às 19h30)
- 23/09 - Sebrae Móvel na
Praça da Matriz e Visita orientadora nos comércios da cidade.

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICOS GOLD IMAGEM LTDA.
CNPJ/MF nº 66.841.628/0001-28– NIRE 35223083258
ANÚNCIO DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS
O Diretor Financeiro da INSTITUTO DE DIAGNÓSTICOS GOLD IMAGEM LTDA. (“Sociedade”) convoca todos os seus
sócios para reunirem-se em Reunião de Sócios a ser realizada no dia 25 de setembro de 2015 (sexta-feira), às
10:00 horas, na sede social da Sociedade, localizada na Cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, na Rua 3,
n.º 187, CEP 13500-010, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberar sobre a proposta de reforma
da estrutura de gestão e administração da Sociedade; (ii) se aprovada a matéria de que trata o item (i) da ordem
do dia, deliberar sobre a proposta de reforma e consolidação do Contrato Social da Sociedade; (iii) se aprovada
a matéria de que trata o item (ii) da ordem do dia e uma vez implementada a reforma e consolidação do Contrato
Social da Sociedade, deliberar sobre a eleição dos membros que irão compor a Diretoria da Sociedade, tendo
em vista a nova estrutura de gestão e administração proposta para a Sociedade; e (iv) se aprovada a matéria de
que trata o item (ii) da ordem do dia e uma vez implementada a reforma e consolidação do Contrato Social da
Sociedade, autorizar a Diretoria a tomar todas as providências necessárias para a outorga, pela Sociedade, por
meio de Instrumento Público de Procuração, de poderes de representação e condução rotineira dos negócios da
Sociedade ao procurador a ser indicado pela sócia CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A. (CNPJ nº
42.771.949/0001-35). Rio Claro/SP, 16/09/2015. Fernando Henrique de Aldemundo Pereira–Diretor Financeiro.

SETRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA.
CNPJ/MF nº 00.870.023/0001-57– NIRE 35225082615
ANÚNCIO DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS
O Diretor Financeiro da SETRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA. (“Sociedade”)
convoca todos os seus sócios para reunirem-se em Reunião de Sócios a ser realizada no dia 25 de setembro
de 2015 (sexta-feira), às 10:00 horas, na sede social da Sociedade, localizada na Cidade de Rio Claro, Estado
de São Paulo, na Rua 3, n.º 187, CEP 13500-010, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberar
sobre a proposta de reforma da estrutura de gestão e administração da Sociedade; (ii) se aprovada a matéria
de que trata o item (i) da ordem do dia, deliberar sobre a proposta de reforma e consolidação do Contrato Social
da Sociedade; (iii) se aprovada a matéria de que trata o item (ii) da ordem do dia e uma vez implementada a
reforma e consolidação do Contrato Social da Sociedade, deliberar sobre a eleição dos membros que irão
compor a Diretoria da Sociedade, tendo em vista a nova estrutura de gestão e administração proposta para a
Sociedade; e (iv) se aprovada a matéria de que trata o item (ii) da ordem do dia e uma vez implementada a reforma
e consolidação do Contrato Social da Sociedade, autorizar a Diretoria a tomar todas as providências

- 24/09 - Sebrae Móvel na
Praça da Matriz e Visita orientadora nos comércios da cidade.
- 24/09 - Palestra - Tema:
Segurança - 37º BPMI de Rio
Claro - Palestrantes: Tenente
Marcos, Capitão Barretos e
Major Siqueira (local Centro
Cultural às 19 Horas)
- 25/09 - Sebrae Móvel na
Praça da Matriz e Visita orientadora nos comércios da cidade.
Realização Prefeitura Municipal e Sala do Empreendedor, apoio Associação Comercial e SEBRAE, os atendimentos do SEBRAE Móvel será das
9 horas às 12 horas
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A Cadmius Soluções Ambientais é uma empresa ambiental, instalada em Rio Claro, surgiu no ano de 2007,
através do sonho dos grandes Engenheiros Alípio Vilas
Boas e Daniela Zanão, juntamente com a Administradora de empresas Gisele Vilas
Boas, e que traz em sua essência a paixão e dedicação
dos três fundadores por fazer diferença e buscar realizações para melhor relação
entre o homem e o planeta.
A empresa vem se destacando no cenário local e
nacional pela sua excelência
na prestação de assessoria
e consultoria para resolução
de problemas ambientais nos
mais diversos segmentos da
indústria, com uma equipe
engajada, multidisciplinar e
apaixonada, comprometida
com a responsabilidade socioambiental.
Ao iniciar suas atividades
há oito anos atrás, a empresa contava com apenas três
pessoas que realizavam todos os serviços técnicos e
operacionais, porém hoje, já
é uma empresa certificada
pelo INMETRO na ISOIEC
17025, com 28 profissionais
que atuam em todas as frentes de soluções ambientais,
desenvolvendo tecnologia e
processos ambientais. Essa
organização tem amplo leque
de atuação, que inclui licenciamentos ambientais, estudos de impactos ambientais,
implantação de programas
de gerenciamento de riscos,
implantando e executando
planos de monitoramento
ambiental (água, efluentes,
resíduos e emissões), gerenciamento de áreas contaminadas em todas as suas etapas e gerenciamento de passivos ambientais.
Além disso a Cadmius
Ambiental projeta, constrói e
opera estações de tratamento de efluentes, estações de
tratamento de água e centrais de resíduos, através de
locação de mão de obra especializada, aliada ao suporte técnico fornecido por sua
equipe de desenvolvimento.
Elabora laudos técnicos de
condições ambientais de trabalho, coordena e revisa
mapas de riscos ambientais,
presta assessoria previstas
em lei, seja na área de segurança, higienização e trabalho, e ainda elabora planos de monitoramento de
emissões atmosféricas, seguindo as normas e legislações. Outro ponto de relevância é que a Cadmius possui registro no Ministério do
Meio Ambiente como empresa credenciada a fornecer
serviços ambientais, possui
uma equipe experiente de
profissionais, que inclui geólogos, engenheiros ambientais, engenheiros químicos,
tecnólogos em saneamento
ambiental, prestando suas
atividades com qualidade e
dedicação.
O compromisso com as
questões ambientais, aliadas
as inovações tecnológicas e
metodologias consagradas
em seu amplo leque de assessoria, fazem da Cadmius,
uma empresa ambiental renomada, que se destaca na
cidade de Rio Claro e no Brasil, com um único e precioso
propósito: o cuidado com o
meio ambiente.

Engenheiros David José Isler, Gisele Fonseca Vilas Boas,
Alipio Fonseca Vilas Boas e Daniele Zanão
(esquerda para a direita)

Engenheiro Alipio Vilas Boas da Cadmius Rio Claro,
acompanhando a construção de uma ETE móvel que foi
enviada para Porto Velho , consorcio com as Usinas
Hidrelétricas do Rio Madeira, Jirau e Santo Antônio

Laboratório de Microbiologia da Cadmius
Ambiental de Rio Claro

A contribuição dos profissionais
de assessoria ambiental
para a sociedade
A preocupação crescente
dos grupos empresariais, no
cumprimento de leis e normas,
que visa o desenvolvimento de
suas atividades pautado no
compromisso com as regulamentações ambientais, assumindo posturas éticas e responsáveis frente à preservação de
recursos naturais, faz-se necessário a partir da busca por profissionais que especializados
contribuem com as corporações, em ações que assegure
excelência dos projetos dentro
da legislação ambiental, que
são, os assessores ambientais.
A assessoria ambiental
vem se destacando pela sua
amplitude de atendimento em
diversos segmentos e áreas,
buscando agregar valor no
atendimento ambiental prestado as indústrias e que tem por
objetivos fundamentais, colaborar com proprietários e chefes
administrativos, a poupar ônus
subsequentes, garantindo a
preservação do meio ambiente.
Os profissionais que atuam nesta área são cada vez
mais procurados, em virtude de
terem conhecimentos e formações especializadas, principalmente em áreas de Ciências
Ambientais, Gestão Ambiental,
Educação Ambiental e Enge-

nharia Ambiental, fornecendo
subsídios, que avaliem projetos e atividades futuras, evitando impactos a flora e fauna, e
contribuindo para que os resultados obtidos em assessoria,
sejam de qualidade.
Na realidade, o conhecimento do processo produtivo,
bem como o levantamento histórico dos processos interligado a conscientização ambiental, e que eleva a imagem e
valorização ecológica da empresa diante as pessoas e a
sociedade, é um dos pontos de
destaque trabalhados pela assessoria ambiental. Portanto
esta área tem um papel diferencial no cotidiano, por envolver uma avaliação não só de
projetos, mas cenários nos
quais as organizações estão
inseridas, orientando na correção, prevenção dos exercícios, que podem ocasionar degradações ambientais, direcionando sempre para um caminho ético e legal, proporcionando um crescimento sustentável.
Éder Rodrigo Varussa
Educador Ambiental
Mestrando em Geografia
Linha Espaço, Cultura e
Sociedade
UNESP/Rio Claro/SP

