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SEM ANSIEDADE
Na reta final, professores aconselham estudantes
a relaxar e repassar conteúdos que já dominam

HORA DE ESFRIAR A CABEÇA
MÁRCIAMARIA DA CRUZ

Um antigo provérbio latino diz quemente
sã é sinal de um corpo também em perfeito
funcionamento. Na semana que antecede a
prova do Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem), ele é essencial. Para que amente esteja
plenanahorado teste, o estudantedevecuidar
do corpo para deixar o lado psicológico equili-
brado. “Nesta reta final, o ideal é relaxareesfriar
a cabeça”, afirma o aluno do 3º ano do Colégio
Santo Antônio Henrique Botelho, de 17 anos.
Para cuidardopsicológico, o joveminveste em
momentosdedescontração comosamigos ea
namorada. Cerca de 7,7milhões de estudantes
farãoo teste, queéaprincipalportadeentrada
para as universidades públicas. EmMinas, são
870.384 inscritos, o segundo estado emnúme-
ros de candidatos, ficando atrás apenas de São
Paulo, commais de 1,25milhãode candidatos.

A prova é determinante para o futuro pro-
fissional dos estudantes, mas os professores
ouvidos pelo Estado de Minas orientam que,
neste momento, omelhor é controlar a ansie-
dade, buscando atividades relaxantes. No pró-
ximo fimde semana, os estudantes farão qua-
tro provas objetivas, cada uma com 45 ques-
tões demúltipla-escolha e umaprova de reda-
ção. No sábado, serão realizadas as provas de
ciências humanas e suas tecnologias e de ciên-
cias da natureza e suas tecnologias, com dura-
ção de 4 horas e 30 minutos. No domingo, 25,
será a vez de linguagens, códigos e suas tecno-
logias, redação e matemática e suas tecnolo-
gias, comduração de 5 horas e 30minutos.

Pela primeira vez, oMinistério da Educação
(MEC) não enviou o cartão de confirmação pa-
raa residênciadosestudantes.Aconsultadeve-
rá ser feitanositedo InstitutoNacionaldeEstu-
dos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) e a orientação é que o estudante visite
com antecedência o local de prova, para se fa-
miliarizar. De acordo comoMEC, amedida re-
presentouuma economia de R$ 16,5milhões.

OprofessordebiologiadoColégio ICJ, Ricar-
doSilva, orientaosalunosadaremumaúltima
olhadano conteúdo,masnão éomomentode
aprender nada novo. O estudante não deverá
se desgastar com assuntos que não sabe ou
com os quais tem dificuldade. O caminho é
consolidar o que ele domina. Conforme Ricar-
do reforça, a estratégia deve ser adotada devi-
do ao pouco tempo e tambémcomoumama-
neira para que o estudante não se estresse. Ele
lembra que, alémdemuito raciocínio, trata-se
deumteste longoqueexigeboapreparação fí-
sica. A dica é relaxar.

Henriqueprecisadepontuaçãoacimadano-
tadecortedocursodemedicinadaUniversida-
de Federal de Minas Gerais (UFMG). Ele avalia
que terá que fazer pelomenos 789 pontos. “Se
ocandidatonãoestiverdecabeçatranquila,não
adianta ter todoo conhecimento. O estadopsi-
cológico é o principal diferencial. Quem quer
medicina estudamuito e temmuito conheci-
mento. Adiferença estána capacidadede resis-
tência, interpretação, calmaeraciocíniorápido.”
Para conseguir demonstrar seu conhecimento
nas horas de prova, Henrique cronometrou o
tempo ao refazer as três últimas edições do
Enem.“Consegui fazeraprovanotempo”,disse.

O professor dematemática do Colégio San-
to Antônio Rodrigo Gondim reforça que é o
momento de o aluno desenvolver tudo o que
aprendeu no processo escolar. “Os professores
fizeramaorganizaçãodoconteúdo.Oestudan-
te deve ficar tranquilo na hora da avaliação e
desenvolverde formacoerenteoque foi traba-
lhadodurante todaavidaescolar enãosomen-
teno3º ano.”Oprofessor lembraqueasprovas
do Enemmedem as competências dos estu-

Depois de um ano de intensa dedicação aos estudos, Joana Marques doma a ansiedade: “Procuro dormir bem, tomar sol e fazer atividades físicas”

dantes e não são conteudistas. O estudante
deve estar apto a ler, interpretar e conseguir
extrapolar, o quedependemuito do repertó-
rio. “O Eneméumaprovamais global, e a ex-
trapolação depende da vivência que o aluno
tem”, pondera.

O futebol e o balé são atividades que rela-
xam a aluna do 3º ano do Colégio Santo An-
tônio, JoanaMarques, de 17. Depois de ter se
dedicado,duranteumano, àpreparaçãopara
o Enem, a jovem quer sombra e água fresca.
“Nesta reta final, procurodormir bem, tomar
sol e fazer atividades físicas”, diz. Ele busca
pontuaçãopara se classificar para oprimeiro
semestre no curso de direito daUFMG.

MUDANÇAS Os candidatos devem ficar
atentos às mudanças nesta edição. En-
tre elas, a do novo horário de início das

provas, que começarão 30 minutos de-
pois que todos os candidatos já tiverem
entrado nas salas. Os portões de acesso
às salas serão abertos ao meio-dia e fe-
chados às 13h, sempre no horário de
Brasília. As provas serão entregues aos
candidatos às 13h30. Os estudantes de-
vem ficar atentos ao horário de verão,
que teve início no dia 18.

No domingo, circularam nas mídias so-
ciais imagens do que seriam as provas des-
te ano. No entanto, o Inep informou que
eram falsas e as encaminhou à Polícia Fede-
ral. Em entrevista coletiva, o ministro da
Educação AloizioMercadante reforçou a se-
gurança do exame. “Nós tivemos, no passa-
do, tentativas de fraude. Estamos prepara-
dos para fazer o monitoramento e a fiscali-
zação”, ressaltou.

CONTROLEOSNERVOS
■ Durma, nomínimo, oito horas por noite. O
sono é fundamental para ativar amemória.

■ Faça refeições de três em três horas. Não
pule nenhuma refeição. É importante se
alimentar bem.Mas evite comer em
excesso e opte por alimentos leves.

■ O cérebro também tem sede. Para que ele
funcione bem, é importante beber bastante
água.

■ Faça atividades para relaxar: assista a uma
comédia, passeie como cachorro, saia com
o namorado ou a namorada.

SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 16.628.281/0001-61 - NIRE 3130004666-4

(Companhia Fechada)
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2015

1. Data, Hora e Local: No dia 01 de setembro de 2015, às 14:00 horas, na sede social da
Samarco Mineração S.A (“Companhia”), localizada na Rua Paraíba, 1.122, 9° andar, na Cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 2. Convocação, Presença e Quórum: Presentes
os acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto da Companhia,
conforme registro no Livro de Presença de Acionistas, motivo pelo qual a publicação dos
anúncios de convocação foi dispensada, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76,
tendo sido verificado, dessa forma, a existência de quórum para as deliberações constantes
da Ordem do Dia. Presentes também os Srs. Ricardo Vescovi de Aragão, Diretor Presidente
da Companhia, e Eduardo Pessotti Rangel, Assistente Executivo da Companhia.3. Mesa:
Instalada e presidida a Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”) pelo Diretor Presidente
da Companhia, Sr. Ricardo Vescovi de Aragão, o qual convidou o Sr. Eduardo Pessotti Rangel
para atuar como Secretário da Assembleia.4. Ordem do Dia: (a) Deliberar sobre eleição de
membros do Conselho de Administração da Companhia. 5. Deliberações Tomadas: Cumpridas
todas as formalidades previstas na legislação pertinente e no Estatuto Social da Companhia, os
acionistas presentes, após debates e discussões, aprovaram, por unanimidade, sem ressalvas,
emendas, objeções e/ou alterações: 5.1. A lavratura desta Ata na forma de sumário, nos termos
do artigo 130, § 1°, da Lei nº 6.404/76; 5.2. A eleição dos seguintes membros para comporem
o Conselho de Administração da Companhia: (a) STEPHEN MICHAEL POTTER, britânico,
engenheiro de minas, casado, portador da carteira de identidade RNE V333.922-M, e inscrito no
CPF/MF sob o nº 057.858.457-33, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Graça Aranha, n°26, 6° andar, CEP: 20030-
900, Rio de Janeiro – RJ, como Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia,
em substituição ao Sr. Pedro José Rodrigues, tendo em vista a renúncia apresentada por este
último em 31/08/2015;(b) LEONARDO EYER HARRIS, brasileiro, economista, casado, portador
da carteira de identidade n° 091011932 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 020.944.667-60,
residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço
comercial na Av. Graça Aranha, n°26, 12° andar, CEP 20030-900, Rio de Janeiro – RJ, como
Membro Suplente do Conselheiro Stephen Michael Potter, em substituição ao Sr. Marcelo Botelho
Rodrigues, tendo em vista a renúncia apresentada por este último em 31/08/2015; (c) SILMAR
MAGALHÃES SILVA, brasileiro, engenheiro de minas, casado, portador da carteira de identidade
nº MG-2.390.530 II/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 588.702.616-20, residente e domiciliado
na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Av. Ligação,
3580 - Prédio 1 - 2º andar, Bairro Águas Claras, CEP 34.000-000, Nova Lima – MG, como Membro
Suplente do Conselheiro Gerd Peter Poppinga; 5.3. Os administradores ora eleitos cumprirão o
restante do prazo de mandato de seus antecessores e dos demais conselheiros da Companhia,
qual seja, até 01 de abril de 2016, e declaram estar totalmente desimpedidos para o exercício
de suas funções, nos termos do artigo 147 da Lei no 6.404/76;5.4. O Conselho de Administração
passa a ser composto, portanto, pelos seguintes membros: Gerd Peter Poppinga – Presidente
do Conselho, James John Wilson, Stephen Michael Potter e Antonino Ottaviano, todos como
membros efetivos, e Silmar Magalhães Silva, Sérgio Consoli Fernandes, Leonardo Eyer Harris
e Margaret Mc Mahon Beck, como os respectivos membros suplentes. 6. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da
presente ata, no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, foi assinada por todos os
presentes. Belo Horizonte, 01 de setembro de 2015. Ricardo Vescovi de Aragão - Presidente.
Eduardo Pessotti Rangel - Secretário. BHP Billiton Brasil Ltda. - Sergio Consoli Fernandes Va l e
S.A. - p.p Luana Paes Loureiro Ribeiro. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico
registro sob o nº 5596199 em 08/10/2015 protocolo 156731002. Marinely de Paula Bomfim -
Secretária-Geral.

A Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial, instituída pela
PORTARIA Nª 47/GEXRJC/INSS, de 21 de agosto de 2015, na Gerência
Executiva do INSS na cidade do Rio de Janeiro, considerando o disposto no
artigo 2º da IN/TCU/N° 71, de 28 de novembro de 2012, NOTIF ICA: Sr. Lázaro
Luiz Soares, CPF 168.690.286-72, com paradeiro incerto e em local ignorado,
para no prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação deste, comparecer perante
a Comissão de Tomada de Contas Especial, pessoalmente ou devidamente
representado, para tomar ciência dos autos do Processo de Tomada de Contas
Especial nº. 35301.002477/2015-12, apresentar defesa ou promover a quitação
do débito apurado, por se tratar de fato passível de inclusão de seu nome no
Cadastro Informativo dos Débitos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais
– CADIN e de cobrança judicial, nos termos da Lei n° 10.522/02 e art. 10 da Lei
n° 10.480/02, respectivamente, na Rua Pedro Lessa, nº 36 – sala 404 – Centro –
Rio de Janeiro – RJ – CEP 20030-030, no horário de 10 h. às 16 h., esclarecendo
que haverá continuidade do processo independentemente do comparecimento,
nos termos do §1º do art. 26 da Lei nº 9.784/99.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 5023/2015
GERÊNCIA-EXECUTIVA RIO DE JANEIRO – CENTRO

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL

Ministério da
Previdência Social

Sindicato dos Caminhoneiros ASindicato dos Caminhoneiros ASindicato dos Caminhoneiros ASindicato dos Caminhoneiros ASindicato dos Caminhoneiros Autônomos de Cargas do Município de Contagem - SINDCAM CONTutônomos de Cargas do Município de Contagem - SINDCAM CONTutônomos de Cargas do Município de Contagem - SINDCAM CONTutônomos de Cargas do Município de Contagem - SINDCAM CONTutônomos de Cargas do Município de Contagem - SINDCAM CONTAAAAAGEMGEMGEMGEMGEM
CNPJ nº10.913.441/0001-38 - Assembleia Geral de Alteração EstatutáriaCNPJ nº10.913.441/0001-38 - Assembleia Geral de Alteração EstatutáriaCNPJ nº10.913.441/0001-38 - Assembleia Geral de Alteração EstatutáriaCNPJ nº10.913.441/0001-38 - Assembleia Geral de Alteração EstatutáriaCNPJ nº10.913.441/0001-38 - Assembleia Geral de Alteração Estatutária

O presidente do Sindicato dos Caminhoneiros ASindicato dos Caminhoneiros ASindicato dos Caminhoneiros ASindicato dos Caminhoneiros ASindicato dos Caminhoneiros Autônomos de Cargas do Município de Contagem – SINDCAM CONTutônomos de Cargas do Município de Contagem – SINDCAM CONTutônomos de Cargas do Município de Contagem – SINDCAM CONTutônomos de Cargas do Município de Contagem – SINDCAM CONTutônomos de Cargas do Município de Contagem – SINDCAM CONTAAAAAGEMGEMGEMGEMGEM,
Sr. Gilmar Ferreira de Carvalho, inscrito no CPF o nº356.141.291-20, residente e domiciliado na Rua Gilmar Pereira Rosa, nº
325, no Bairro Urucuia (Barreiro), na Cidade de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, CEP 30626-37, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 29, “c” do Estatuto Social vigente, e observando o disposto na Portaria nº326/2013 do
Ministério do Trabalho e Emprego, convoca todos os membros da categoria econômica dos transportadores autônomos e
caminhoneiros autônomos de cargas do município de Contagem, e também todos os membros da categoria econômica dos
transportadores autônomos e caminhoneiros autônomos de cargas dos municípios de Bonfim, Brumadinho, Caetanópolis,
Capim Branco, Cordisburgo, Curvelo, Esmeraldas, Felixlândia, Ibirité, Igarapé, Igaratinga, Inhaúma, Itaguara, Itatiaiuçu, Itaúna,
Juatuba, Mario Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Paineiras, Papagaios, Pará de Minas, Paraopeba, Pedro Leopoldo,
Prudente de Morais, Rio Manso, Sarzedo, Sete Lagoas e Vespasiano, para comparecerem à Assembleia Geral de Alteração
Estatutária que será realizada no dia 09 de novembro de 2015, na sede do sindicato, na Rua Josias Machado, nº173, Bairro
Inconfidentes, Contagem - MG, CEP 32260-520, às 15 horas em 1ª convocação, ou às 15 horas e trinta minutos, em 2ª e última
convocação, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:Ordem do Dia:Ordem do Dia:Ordem do Dia:Ordem do Dia: a) Alteração Estatutária do Sindicato dos Caminhoneiros
Autônomos de Cargas do Município de Contagem, para ampliar a base territorial do mesmo, que hoje abrange o município de
Contagem,para que passe a abranger, também, os municípios de Bonfim, Brumadinho, Caetanópolis, Capim Branco, Cordisburgo,
Curvelo, Esmeraldas, Felixlândia, Ibirité, Igarapé, Igaratinga, Inhaúma, Itaguara, Itatiaiuçu, Itaúna, Juatuba, Mario Campos,
Mateus Leme, Matozinhos, Paineiras, Papagaios, Pará de Minas, Paraopeba, Pedro Leopoldo, Prudente de Morais, Rio Manso,
Sarzedo, Sete Lagoas eVespasiano, por desmembramento desses municípios da base territorial do Sindicato dosTransportadores
Rodoviários Autônomos no Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ nº 19.557.941/0001-59; b) Alteração do nome da
entidade de Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos de Cargas do Município de Contagem, para Sindicato dos Caminhoneiros
Autônomos de Cargas do Município de Contagem e Região. Contagem, 20/10/2015. Gilmar Ferreira de Carvalho.Gilmar Ferreira de Carvalho.Gilmar Ferreira de Carvalho.Gilmar Ferreira de Carvalho.Gilmar Ferreira de Carvalho. Presidente.

RAMON LISBOA/EM/D.A PRESS

HORÁRIOS DE ÔNIBUS

A BHTrans montou uma operação
especial para que os alunos possam
chegar aos locais de prova utilizando
o transporte público da capital. Se
você é uma das pessoas que vai fazer
a prova, verifique com antecedência
quais os horários dos ônibus para que
não chegar atrasado e correr o risco
de perder o teste. Confira a lista
completa com as linhas de ônibus e
horários no EM.COM.

Henrique Botelho busca a tranquilidade : “O estado psicológico é o principal diferencial”

tiago.theisen
Highlight

tiago.theisen
Highlight

tiago.theisen
Highlight


