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Programa de nacionalização do PROSUB obtém resultados
positivos na fabricação de válvulas de casco

No final de 2015, a Marinha do Brasil aprovou o projeto

candidato de válvulas de casco dos submarinos, previsto

no programa de nacional ização do Programa de

Desenvolvimentos de Submarinos (PROSUB). A responsável

pelo projeto foi a Micromazza, empresa brasileira, localizada no

município de Vila Flores (RS), que atua no desenvolvimento de

projeto de válvulas, com índice próximo a 100% de conteúdo

nacional.

A Micromazza foi selecionada e capacitada para

produzir as válvulas com base no projeto original da empresa

francesa DCNS, responsável pela transferência de tecnologia,

por meio de treinamento em duas etapas: a primeira realizada

na França, pela empresa Issartel, e a segunda no Brasil, na sede

Fonte: Marinha do Brasil

da Micromazza.

A realização deste projeto representa um avanço

tecnológico e abre as portas para a fabricação, no Brasil, de

válvulas de casco dedicadas a submarinos e a navios de

superfície, contribuindo para a consolidação da Base Industrial

de Defesa. A produção, pelas empresas brasileiras, de peças,

equipamentos, materiais e sistemas, que façam parte do

pacote de Material Nacional dos Submarinos Convencionais

previstos no PROSUB, permite que, ao final do processo de

nacionalização, elas sejam capazes de produzir material de

forma independente e autônoma. Muitos desses materiais têm

uso dual, podendo ser empregados em outros setores da

indústria.

AWenmazza obteve no início do mês de março, o cadastro

Cadfor que é desenvolvido e administrado pela ONIP -

Organização Nacional da Indústria de Petróleo, em parceria com

nove grandes operadoras para uso exclusivo destas, que torna

disponíveis informações qualificadas de empresas nacionais

fornecedoras de bens e serviços para a indústria de petróleo e

gás.

Para fazer parte do Cadfor as empresas fornecedoras

de produtos e serviços são avaliadas segundo os seguintes

critérios:

– Visa avaliar a capacidade técnica da

empresa para a produção de bens e/ou prestação de serviços,

avaliando os recursos necessários para o bom desempenho dos

equipamentos e dos materiais a serem fornecidos e/ou dos

serviços a serem executados.

– Busca evidências da solidez

econômica de forma a assegurar que a empresa possa dar

continuidade e concluir fornecimentos e/ou os serviços. Os

dados de Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações

Contábeis e Gerenciais geram indicadores confiáveis para

prever e monitorar o desempenho econômico.

– Além da análise documental, utiliza

instrumentos que permitem o levantamento direto de

informações sobre certidões e documentos emitidos por

entidades fiscais possibilitando a atualização frequente dos

Critério Técnico

Critério Econômico

Critério Legal

Wenmazza obtém Certificado CadFor
indicadores de cumprimento da regularidade fiscal. Critério

SMS (Saúde, Meio ambiente e Segurança) – Tem por objetivo

conhecer o grau de implementação das questões de Saúde,

Meio Ambiente e Segurança, valorizando e estimulando as

certificações segundo as normas ISO 14001 e OHSAS 18001.

– Visa conhecer a postura Gerencial

e de Responsabilidade Social das empresas, avaliando o

compromisso com a qualidade e melhoria contínua,

valorizando e estimulando a certificação segundo a norma ISO

9001 e alavancando, de forma explícita, o maior envolvimento

de participação das empresas no contexto social.

O prazo de validade do cadastramento é de 02 anos.

Critério Gerencial
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Expediente

Comitê de Comunicação:

Josiane Frigo - Vendas/Microfusão

Salete Tessaro - Vendas/Válvulas

Diógenes Teles - Engenharia

Rochele Minozzo - RH

Marinez Zilli - Segurança

Marina Porta Dalmas - Wenmazza

Jailson de Lima Bezerra - Centrifugação

Abrimos este espaço para conhecermos nossos colegas

de trabalho que migraram de outros estados e países.

Nome:

Setor:
Cidade de origem:

1. Qual sua antiga ocupação?

2. A quanto tempo está na empresa?

Bayezall Diop

Fundição

Saint Louis - Senegal

Trabalhava no mercado.

Estou trabalhando na Micromazza desde fevereiro de 2014.

Conhecer outros países, pois tenho curiosidade em

conhecer outras culturas diferentes da minha.

Pretendo ficar mais um tempo no Brasil, depois, quero

visitar meus familiares no Senegal. Se possível, gostaria de

voltar ao Brasil e continuar trabalhando na Micromazza.

Sim, especialmente na alimentação e na forma de tratar as

pessoas.

Na minha cidade o peixe é muito consumido. A religião

Muçulmana não permite comer carne de porco.

Sou feliz sim, pois tenho trabalho e muita saúde, mas sinto

muita saudade da minha família, pois deixei esposa e 3

filhas. Tenho contato com elas diariamente por meios

eletrônicos, mas não posso toca-las.

3. O que motivou sua saída do Senegal?

4. Pretende continuar vivendo aqui ou tem planos de

voltar ao Senegal?

5. Quais as diferenças culturais observadas em relação a

cidade onde você vivia e Vila Flores ?

6. Você é uma pessoa feliz mesmo vivendo longe da

família?

REFLEXÃO

Criação e Diagramação: Rosielle Stocco - Marketing

Impressão: Gráfica Monarca - Tiragem: 300 exemplares

Fotos: Comitê de Comunicação

A pessoa que
atrapalhava sua vida

Um dia, quando os funcionários chegaram para

trabalhar, encontraram na portaria um cartaz enorme, no

qual estava escrito:

No início, todos se entristeceram com a morte de

alguém, mas depois de algum tempo, ficaram curiosos

para saber quem estava atrapalhando sua vida e

bloqueando seu crescimento na empresa. A agitação na

quadra de esportes era tão grande, que foi preciso chamar

os seguranças para organizar a fila do velório. Conforme as

pessoas iam se aproximando do caixão, a excitação

aumentava:

- Quem será que estava atrapalhando o meu progresso ?

- Ainda bem que esse infeliz morreu !
Um a um, os funcionários, agitados, se

aproximavam do caixão, olhavam pelo visor do caixão a
fim de reconhecer o defunto, engoliam em seco e saiam
de cabeça abaixada, sem nada falar uns com os outros.
Ficavam no mais absoluto silêncio, como se tivessem sido
atingidos no fundo da alma e dirigiam-se para suas salas.
Todos, muito curiosos mantinham-se na fila até chegar a
sua vez de verificar quem estava no caixão e que tinha
atrapalhado tanto a cada um deles.

A pergunta ecoava na mente de todos: "Quem
está nesse caixão"?

Só existe uma pessoa capaz de limitar seu
crescimento: VOCÊ MESMO! Você é a única pessoa que
pode fazer a revolução de sua vida. Você é a única pessoa
que pode prejudicar a sua vida. Você é a única pessoa que
pode ajudar a si mesmo. "Sua vida não muda quando seu
chefe muda, quando sua empresa muda, quando seus
pais mudam. Sua vida muda, quando VOCÊ MUDA!

O mundo é como um espelho que devolve a cada
pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos e seus
atos. A maneira como você encara a vida é que faz toda
diferença.

"Faleceu ontem a pessoa que atrapalhava sua vida na

Empresa. Você está convidado para o velório na quadra de

esportes".

Autor: Luís Fernando Veríssimo

No visor do caixão havia um espelho e cada um
via a si mesmo.

A vida muda, quando "você muda”.
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Dimensionamento de sedes de válvula do tipo esfera utilizando
método dos elementos finitos

Wenmazza entrega Árvores de Natal à unidade da Petrobras

V á l v u l a s e s f e r a s ã o
basicamente de funcionamento

, na qual uma esfera é utilizada
como obturador com um orifício
p a s s a nte . E ste d e s c reve u m
movimento rotacional de 0° a 90° em
relação ao sentido de escoamento do
fluxo na tubulação ou recipiente para
abrir e fechar. Na posição aberta, o
furo da passagem da esfera fica
t o t a l m e n t e a l i n h a d o c o m a
tubulação, permitindo a vazão do
fluido. Na posição fechada, o orifício
da esfera fica perpendicular ao
sentido do escoamento do fluxo,
efetuando o boqueio da passagem do fluido.

Para válvula esfera : a esfera é bi apoiada por
eixos na qual o componente de vedação é geralmente
denominado anel da sede ou porta sede, que consiste de um anel
metálico com o inserto de um anel de vedação de material
resiliente denominada sede. Este se move em efeito pistão,
realizando a vedação a montante, ou seja, na entrada da
cavidade interna da válvula. Os apoios da esfera são efetuados
pelo eixo na parte inferior e pela haste na parte superior
na qual efetua o movimento de rotação para mover o obturador
nas posições aberto e fechado. Os esforços são absorvidos por
mancais autolubrificantes que também tem a função de
minimizar o atrito durante os acionamentos da válvula. O
conceito além da vedação a montante permite
estanqueidade do fluido nos dois sentidos de fluxo, efetuando a
vedação denominada de duplo bloqueio.

Um fator muito importante na concepção de um projeto
de válvulas esfera é o dimensionamento das vedações resilientes
em função da área de contato entre sede e esfera. Nesta região a
pressão de contato entre o material resiliente da sede e a
superfície metálica da esfera deve ser maior que a pressão
submetida pelo fluido para que ocorra a estanqueidade do
fluente durante a operação do equipamento.

No caso de válvula do tipo , esta tensão de
contato não deve ultrapassar o limite de resistência à
compressão dos materiais em toda faixa de temperatura que a
válvula será empregada, pois isto acarreta mudança dimensional
permanente da área de vedação projetada, podendo provocar
vazamento e variações na magnitude de torque de acionamento.

on-

off

trunnion

trunnion

trunnion,

trunnion

Por se tratar de uma análise que envolve materiais poliméricos
de natureza anisotrópica e de geometrias complexas, uma
ferramenta que pode ser utilizada no desenvolvimento deste
tipo de projeto é a utilização do método numérico dos
elementos finitos EF. Para isto, torna-se necessário uma
completa caracterização do material: através de informações
técnicas obtidas de fabricante ou até mesmo a realização de
ensaios normalizados e práticos que devem ser efetuados para
se obter dados fundamentais para a realização das simulações
numéricas.

Um estudo de caso foi realizado utilizado um material
da família da poliamida para a aplicação em sedes da válvula.
Este material é conhecido comercialmente como Devlon .
Trata-se de um semicristalino, classificado como um
termoplástico de engenharia. Pode ser moldado como
monômero e polimerizado diretamente num molde na forma
de semiacabado. Isto permite a produção de peças espessas
com equilíbrio de propriedades. É considerado duro e rígido
com resistência ao impacto e baixa extensibilidade.

Quanto à realização das simulações por EF, pode-se
verificar a pressão de contato entre sede e esfera na Figura 1,
em torno de 65 MPa. Trata-se de uma válvula NPS 3”

CL600 Série 253, pressurizada com a pressão de teste (1.1 x PMT
= 10,1 MPA). Foi possível elaborar um gráfico que mostra
quantas vezes a pressão de contato entre sede e esfera é maior
que a do fluido desde a baixa pressão, 0,6 MPa até a máxima
pressão que ocorre durante os testes 10,1 Mpa conforme
padrão construtivo.

®

trunnion

2. Gráfico de relação da pressão de contato e de fluído

* Autor: Diógenes Barbosa Teles - Engenharia da Micromazza

* Autor: Eng. Matias Prokopow / Wenmazza

1. Pressão de contato entre sede e esfera método EF

No final do ano 2015, a Wenmazza entregou 5 árvores
de natal à unidade da Petrobras em Mossoró / RN. Este
fornecimento foi outra conquista da empresa, que pôde
entregar produtos de qualidade para um importante cliente.

A árvore de natal é um equipamento da linha API6A,
instalado na boca do poço de petróleo onshore (em terra).
Com ela é possível controlar a vazão do fluído, assim como
também pode ser introduzido por este item, sondas para a
exploração e verificação do poço.

Segundo informações não oficiais, o nome de árvore
de natal surgiu nos Estados Unidos, onde no mês de
dezembro normalmente neva em vários campos de petróleo,
e estas estruturas de aço com grandes volantes geralmente

pintados de vermelho), faziam lembrar as árvores de
natal das casas e em razão disso, as batizaram como

(

“Christmas tree”.
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Por que dia 8 de Março é o Dia Internacional da Mulher?

Dicas de Saúde para seu bem estar

O Dia Internacional da Mulher foi comemorado pela
primeira vez no dia 28/02/1909 por iniciativa do Partido

Socialista da América em razão dos maus tratos contra as
mulheres operárias que trabalhavam nas indústrias têxteis
de Nova York.

No dia 25/03/1911 houve o trágico incêndio na
fábrica Triangle Shirtwaist matando 146 trabalhadores, a
maioria costureiras. Esse evento de certa forma por muito
tempo foi considerado equivocadamente a origem do dia da
mulher.

A data da comemoração teve como origem uma
greve ocorrida na Rússia no dia 08/03/1917 que marcou a
história. Essa greve das mulheres em prol de melhores
condições de trabalho foi o estopim que deu início a
Revolução Russa que viria derrubar o Czar e mudar a história
do século XX.

Somente em 1975 foi designado pela ONU como o
Ano Internacional da Mulher e em dezembro de 1977 a data
de 8 de março foi adotada pelas Nações Unidas como o Dia
Internacional da Mulher, para lembrar as conquistas sociais,
políticas e econômicas das mulheres.

Mulher!Que traz beleza e luz aos dias mais difíceis;
Que ganha o mundo com sua coragem;
Que traz paixão no olhar.
Mulher! Que luta pelos seus ideais,
Que dá a vida pela sua família
Mulher! Que ama incondicionalmente
Que se arruma, se perfuma
Que vence o cansaço.
Tantas mulheres, belezas únicas, vivas, cheias de mistérios e
encanto!
Mulheres que deveriam ser lembradas, amadas, admiradas
todos os dias.

Em reconhecimento à todas as mulheres, a empresa
Micromazza às homenageou com uma bela palestra

na sexta-feira dia
04/03.

A palestra foi realizada nas dependências da
empresa pela Giovana Vargas, onde enfatiou o valor da
mulher, a liberdade de suas escolhas e a obrigação de antes
de tudo, pensar em si própria.

Para nós mulheres especiais! Feliz Dia da Mulher!

“A
MARIA QUE CARREGAMOS EM NÓS”
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ESPAÇO SOCIAL  - Nascimentos e Formaturas

Nome:

Mãe:

Pai:

Data de nascimento:

Bianca da Luz Nilen

Naiane da Luz

Anderson Castanho Nilen

19/01/2016

Nome:

Mãe:

Pai:

Data de nascimento:

Heloisa Fabi Grison

Oana Caren Fabi

Daniel João Grison

05/02/2016

Nome:

Mãe:

Pai:

Data de nascimento:

Arthur Frizon Pereira

Adriane Frizon

Anderson José Pereira

25/01/2016

Nome:

Mãe:

Pai:

Data de nascimento:

Valentina Neris Schmeling

Solange Godois Neris

Paulo Sérgio Schmeling

28/12/2015

Pablo Vinícius Bassani concluiu a Pós

Graduação em Análise Estrutural

utilizando o Método de Elementos

Finitos pela ESSS. A formatura ocorreu

no dia 04 de março.

Rafael Pedron concluiu a Graduação

em Engenharia Mecânica pela UCS. O

tema do trabalho de conculsão foi

Projeto da Válvula do Tipo Gaveta:

Homologação da Fase 1 Conforme

ABNT NBR 15827. A formatura ocorreu

no dia 05 de março.

Diógenes Barbosa Teles concluiu o Mestrado

em Engenharia de Materiais pela UFRGS.

Título:

e a Pós Graduação em Análise

Numérica Estrutural utilizando o Método de

Elementos Finitos pela ESSS.

Projeto e Validação de Válvula

Industrial para Baixa Emissão Fugitiva no

dia 17/12/15

Título: Dimensionamento de Sedes de

Válvula do Tipo Esfera Utilizando Método

dos Elementos Finitos no dia 04/03/16.

Nome:

Mãe:

Pai:

Data de nascimento:

Isabela Cecchin Detogni

Rosalba Eliza Cecchin Detogni

Alexandre Detogni

15/11/2015

Nome:

Mãe:

Pai:

Data de nascimento:

Arthur Wening da Silva

Tatiane Carla Furlanetto

Marcelo Wening da Silva

23/11/2015



Você sabe o que é Fundição por Centrifugação?
A primeira patente em um processo de fundição por

centrifugação foi obtida na Inglaterra em 1809. O primeiro uso
industrial do processo foi em 1848, em Baltimore, quando a
fundição centrífuga foi usada para produzir tubos de ferro
fundido. Na década de 1890, os princípios já conhecidos e
comprovados para líquidos em rotação sobre um eixo, foram
estendidos aos metais líquidos, e a teoria matemática de
fundição centrífuga foi desenvolvida no início da década de
1920.

O processo de Fundição por Centrifugação, consiste no
vazamento do metal líquido em um molde metálico, com uma
determinada rotação, gerando uma força centrifuga. Esta força
centrifuga supera a força da gravidade (em média 75 vezes),
onde o metal é forçado contra a parede interna do molde,
compactando o mesmo, de forma que a estrutura seja
uniforme.

Para determinar o diâmetro interno da peça, é pesado
o metal a ser vazado, ou seja, para diminuir o diâmetro interno,
será necessário adicionar mais metal líquido

Por ser fundido sob pressão (Rotação), o metal
solidifica-se, formando uma perfeita acomodação dos grãos e
livrando-se de gases e impurezas (óxidos) nocivos ao desgaste e
a cavitação, aumentando a vida útil da peça. Esses gases e

Conheça os setores da empresa - FUNDIÇÃO CENTRÍFUGA

Wenmazza produz seu atuador de maior porte

impurezas são deslocado para o diâmetro interno da peça,
devido a sua densidade ser baixa, onde são removidos na
usinagem.

O processo de Fundição por Centrifugação iniciou na
Micromazza em 01 de março de 2008. Iniciamos com o projeto
de centrifugação das esferas, onde fomos os primeiros a
desenvolver e acertar este processo no Brasil. Tivemos muita
dificuldade inicialmente, mas não desistimos.

Hoje, centrifugamos esferas de 4” até 14” na
Micromazza e acima de 16” na Usimontec. Em paralelo
desenvolvemos também os tubos centrifugados, para os aneis
das válvulas.

Com a filosofia da Micromazza, em sempre buscar
novos desafios, estamos em desenvolvimento para centrifugar
as tampas das válvulas, onde já estamos com o processo bem
avançado.

Dia 01 de março, completou 8 anos que iniciamos o
processo de fundição por centrifugação. Quero agradecer a
toda a direção por ter acreditado e apoiado este projeto. E
também quero agradecer a minha equipe (Cleber; Hilário;
Jucinei e Guilherme), que foram também responsáveis por este
trabalho de sucesso.

Processo de Fundição por Centrifugação na Micromazza

* Jailson de Lima Bezerra - Gerente de Centrifugado
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No mês de fevereiro/2016, a Wenmazza fabricou um
atuador conforme projeto Wenlen S.A (Argentina) para operar
uma válvula de 10” classe 1500, sede metálica.

Trata-se de um atuador pneumático, com retorno mola,
destacando-se por ser o de maior porte já fabricado pela
Wenmazza. O equipamento pesou cerca de 2 toneladas,
utilizando caixa número 8, um cilindro pneumático com 585mm
de diâmetro e sendo capaz de fornecer um torque máximo de
64250Nm.

Para a Wenmazza, foi um orgulho fabricar este atuador,
uma vez que, todas as peças foram usinadas dentro da fábrica, o
que assegura mais uma vez a ampla capacidade da empresa em
produzir peças de grande porte para atender o mercado.
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Avaliação de revestimento anticorrosivo orgânico aplicado em
válvulas do tipo esfera para operações subsea

A busca por materiais alternativos para aplicações em
válvulas vem sendo motivada pelos inúmeros desafios

relacionados à exploração de petróleo na região do pré-sal.
Aplicações em válvulas subsea também são consideradas um
desafio ainda, dessa maneira, estudos e ensaios de
desempenho em revestimentos anticorrosivos orgânicos
nesse ambiente tornam-se necessários.

O objetivo deste trabalho foi avaliar o revestimento
anticorrosivo orgânico ECTFE (Halar®) para a aplicação em
válvulas industriais do tipo esfera para operações subsea,
através da realização de ensaios em corpos de prova e em
protótipos, perante as condições de simulação de um
ambiente agressivo.

Para a realização dos ensaios, foram projetados
sistemas de tubulações fechadas (loopings), conforme
ilustrado na Figura 1, nos quais os protótipos foram
instalados. Os parâmetros estabelecidos, assim como os
dados de ensaio, foram coletados e monitorados durante
todo o período de testes.

Os ensaios definidos para a avaliação do
revestimento orgânico em protótipos foram: ciclos de
pressão, circulação sobre vazão, circulação com água arenosa
e ensaio de corrosão com e sem defeito imposto no
revestimento. Complementarmente, corpos de prova
reduzidos foram submetidos a ensaio de adesão e de fadiga.

Ao finalizar cada ensaio proposto o revestimento
anticorrosivo orgânico ECTFE (Halar®) foi submetido a uma
inspeção criteriosa conforme parâmetros definidos em
procedimento com a finalidade de avaliar a condição final
após o ensaio. Conforme ilustrado na Figura 2 um dos ensaios
realizados foi à verificação de possíveis descontinuidades o
qual foi executado com o equipamento Holiday Detector via
seca.

Ao final foi possível concluir que o revestimento
possui a capacidade de suportar condições de aplicação com
elevado grau de agressividade e apresentar um ótimo
comportamento ao longo de um determinado período sem
interferências, além de manter sua integridade sem afetar a

funcionalidade do equipamento a qual foi aplicado.

Dessa forma os resultados obtidos foram considerados
satisfatórios segundo os critérios de aceitação pré-
estabelecidos em procedimentos.

Ao obter resultado positivo na avaliação do
revestimento orgânico ECTFE (Halar®), inúmeras são as
vantagens para a empresa Micromazza, devido a existência
de um setor totalmente pronto e homologado para realizar a
aplicação desse produto. A aprovação do revestimento para
operações proporcionou uma considerável
credibilidade proporcionando uma grande oportunidade de
ampliar o escopo de produtos a ser oferecidos
principalmente o que diz respeito a área subsea.

subsea

* Autor: Mateus Faccio - Engenharia da Micromazza

2. Ensaio de Descontinuidade

1. Sistema de Loopings para ensaio de protótipos

O artigo será apresentado no Congresso de Corrosão INTERCORR-2016 no Rio

de Janeiro no mês de Maio. Este assunto será abordado no Programa de Pós

Gradução em Engenharia de Materiais pela UFRGS de Mateus Faccio.



BACALHAU DE PÁSCOA

Ingredientes:

Modo de Preparo:

n Desenvolver uma política de consciência ambiental,
realizando a impressão apenas daquilo que é realmente
necessário. Sempre que possível, substituir documentos em
papel por documentos digitais e quando for necessário
imprimir, utilizar os dois lados da folha ou mesmo aproveitar
rascunhos.

Reduzir as contas de consumo:
realize ações para detecção e reparo de vazamentos,

troca de equipamentos convencionais por economizadores
de água, estudos para reaproveitamento de água,
campanhas e palestras educativas.

O uso indiscriminado da energia elétrica é
outro vilão nas da maioria das empresas.
Aproveitar a luz solar, manter lâmpadas de corredores e salas
vazias apagadas são boas formas de começar a economizar.
Outra maneira é desligar lâmpadas, computadores e demais
aparelhos elétricos ao sair, durante os horários de almoço e
durante a noite. Não deixe os equipamentos em standby,
pois continuam a consumir energia nesse modo.

deve ser usado com moderação. Adote

n

* Água:

* Energia elétrica:

* O ar condicionado

despesas

Dicas para reduzir custos no dia a dia da empresa
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o hábito de desligá-lo e manter as janelas abertas pela
manhã quando a temperatura estiver mais amena. Esta ação
favorece a troca do ar no ambiente de trabalho deixando-o
mais saudável e contribui para a economia de energia.

busque substituir as ligações comuns por
sistemas que utilizam a rede de computadores como o VoIP,
Skype e entre outros.

Não utilize a mesma tomada ou benjamim para conectar
vários equipamentos ao mesmo tempo. O risco é
enorme e o consumo de energia é muito elevado.
Incentive a redução do uso de copos descartáveis na
empresa: Sabe os copos descartáveis do bebedouro e do
cafezinho? Que tal se eles fossem substituídos por
canecas e copos personalizados?
Conteste aumentos – não aceite aumentos de preço dos
seus fornecedores sem os discutir.

Com pequenas dicas, é possível reduzir o consumo e
evitar um gasto desnecessário no fim do mês. Planeje-se e
veja o quanto é possível aumentar a margem de lucro da
empresa simplesmente reduzindo o consumo.

* Telefonia:

n

n

n

* Refogue as cebolas no azeite até que elas murchem.
* Coloque as azeitonas e o bacalhau refogue por mais uns 5 minutos.
* Acrescente a batata e o creme de leite mexa por mais uns 5 minutos.
* Desligue o fogo e acrescente mais um fio de azeite.
* Em um refratário untado com margaria coloque o bacalhau e passe
margarina novamente em cima para que fique dourado.
* Leve ao forno por aproximadamente 20 minutos ou até que doure.
* Sirva com arroz, é prático rápido e uma delícia.

* 1 kg de bacalhau dessalgado
* 700g de batatas cozidas e
passadas no espremedor
* 1 lata de creme de leite
* 2 cebolas grandes cortadas em rodelas
* 1 pote de azeitona sem caroço
* 1/2 xícara de azeite
* Manteiga pra untar

QUEM É OBRIGADA A DECLARAR?
Recebeu rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi

superior a R$ 28.193,91, tais como: rendimentos do trabalho

assalariado, não-assalariado, proventos de aposentadoria,

pensões, aluguéis, atividade rural.
Que durante o ano teve, imposto de renda retido, e que

deseje restituí-lo.
Recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis ou

tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$

40.000,00.
Teve posse ou propriedade de bens ou direitos, em

31/12/2015, inclusive terra nua, cujo valor total foi superior a

R$ 300.000,00.
Passou a condição de residente no Brasil.
Que realizou em qualquer mês do ano-calendário alienação

de bens ou direitos em que foi apurado ganho de capital, sujeito

à incidência de imposto, ou operações na bolsa de valores, de

mercadorias, de futuros e assemelhadas.
Receita bruta de atividade rural acima de R$ 140.619,55.
Que Optou pela isenção do IR incidente sobre o dinheiro

recebido na venda de imóveis residenciais, desde que o valor da

venda tenha sido destinado à aquisição de imóveis residenciais

no país, no prazo de 180 dias após o contrato de venda.

Despesas médicas, planos de saúde, pensão alimentícia judicial

e a contribuição previdenciária oficial, podem ser deduzidas

integralmente.
Despesas com dependentes podem ser até R$ 2.275,08 por

dependente.
Despesas com educação têm limite anual de R$ 3.561,50

anual.
Despesa com empregada domestica até R$ 1.182,20.
Despesas com previdência privada esta limitada a 12 % do

rendimento tributável.
Doações: poderá ser abatido até 6% do IRPF devido.
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DEDUÇÕES

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
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Informe de rendimentos da empresa onde trabalhou e

demais fontes de rendas.
Extratos bancários (poupança, conta corrente e

empréstimos) para fins de declaração de impostos de renda.
Cópia da declaração e recibo completo do imposto de

renda do ano anterior se houver.
Se for a primeira declaração, relação completa de bens e

respectivos valores, os quais a pessoa seja/foi proprietária.
Carnês de pagamento de consórcios, financiamentos e

empréstimos, se houver.
Notas Fiscais e recibos de despesas médicas, hospitalares e

odontológicas, se houver.
Comprovante de pagamentos de despesas com educação

se houver.
Carteira de Identidade, CPF e Título de Eleitor do

declarante e dos seus dependentes.
Comprovantes de variação de bens patrimoniais (compras

e vendas de bens).


