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Dez passos para conquistar
a carreira dos sonhos

Procurar emprego dá muito trabalho. Não só pelas
dificuldades econômicas que enfrentamos, hoje
em dia, mas porque o processo é desgastante,
exigente e complexo

Marcia Cristina Alves de Avelar (*)

Divulgação

O

nossa cultura jovem se preocupar com a carreira. A atenção
ao sucesso profissional é uma mentalidade recente no jovem
brasileiro, que vem mudando, mas precisa mudar mais ainda. Os jovens não costumam dedicar tempo à fomentar sua
carreira, abrindo mão de prazeres da juventude, como festas,
sair com os amigos, etc. Alguns fazem isso por falta de necessidade financeira, outros por falta de dedicação e interesse.
Eles aceitam o emprego que aparece, quando isso já não
pode mais ser adiado. Não digo para abandonar a juventude.
É preciso viver, mas também é necessário ter olhos no futuro
e na carreira. Construa uma juventude diferente.
6) Ajuda externa: Já pensou em ir a feiras de negócio? Conhecer
as ramificações de sua carreira, conhecer pessoas e empresas?
Tudo isso tem grande valor. Grandes ideias podem surgir ali,
assim como bons direcionamentos para especializações. Só a
formação não adianta. Elas não são abrangentes o bastante. O
mercado é. Outro aspecto é que você pode se sentir inseguro
para estabelecer os primeiros contatos, sobretudo quando
se está presencialmente com essas empresas e profissionais.
Existem profissionais que te ajudam a planejar esse contato, e
até mesmo todo um processo de busca por colocação. Porém,
mesmo sem eles, há muito material na internet sobre como
se comportar em situações assim.
7) Estágios e programas de trainee: Buscar estágios ou programas de trainee é sempre importante. É um meio de entrar
no mercado com segurança e bem apoiado. Esse é o espaço

PG 2008 Empreendimento Imobiliário S.A.
CNPJ nº 14.096.767/0001-70
Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2017, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, permanecendo esta Diretoria ao inteiro dispor dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos que desejarem. São Paulo, 22 de março de 2018.
Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - R$
em 31/12/2017 e 2016 - R$
Nota 31/12/2017 31/12/2016 Passivo
Nota 31/12/2017 31/12/2016
Ativo
Capital
Prejuízos
Circulante
Circulante
Total
social acumulados
Caixa e equivalentes de caixa
110
110
Fornecedores
697.676
449.909
11.357.200 (2.311.149) 9.046.051
Bancos conta movimento
30.320
724
Obrigações Fiscais
956
662 Saldos em 31/12/2015
(200.051) (200.051)
75.104 Resultado do Período
Adiantamentos a fornecedores
820.300
625.300
Parcelamentos Tributários
4
11.357.200 (2.511.200) 8.846.000
698.632
525.676 Saldos em 31/12/2016
Terrenos a comercializar
3
5.050.000
5.050.000
Aumento de Capital AGOE 03/05/17 2.762.282
- 2.762.282
Imóveis em Contrução
3 11.673.113 11.590.048 Não circulante
(124.809) (124.809)
17.573.843 17.266.183
Parcelamentos Tributários
4
1.448.393
2.015.156 Resultado do Período
16.803
16.803
17.573.843 17.266.183
Total do Ativo
Outras Contas e Obrigações a pagar
3.446.538
3.446.538 Ajuste de exercício anterior
14.119.482 (2.619.206) 11.500.276
Saldos em 31/12/2017
Adiantamento para Futuro
Demonstração de Resultado em 31/12/2017 e 2016 - R$
480.004
2.432.813
Aumento
de
Capital
5
Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/2017 e 2016 - R$
31/12/2017 31/12/2016
5.374.935
7.894.507 Descrição
31/12/2017 31/12/2016
Receita Bruta de Serviços
6
Resultado do exercício
(124.809) (200.051)
Deduções da Receita
- Patrimônio líquido
Capital social
14.119.482 11.357.200 Fluxo de caixa das atividades operacionais
Receita Líquida de Vendas
(2.619.206) (2.511.200) (Aumento) redução no ativo
Prejuízos acumulados
Custo das Vendas Imobiliárias
11.500.276
8.846.000 Estoques de Imóveis
(83.065) (117.571)
Taxa de Administração
(58.905)
(58.079)
17.573.843 17.266.183 Adiantamentos
(195.000) (160.000)
Lucro Bruto
(58.905)
(58.079) Total do Passivo
Aumento
(redução)
no
passivo
Despesas Operacionais
(65.904)
(141.972) presas como sócia, cotista ou acionista. Apresentação das demonstra264.570 (245.126)
Despesas Administrativas
(65.904)
(141.972) ções contábeis e principais práticas contábeis: As demonstrações con- Fornecedores
(641.573) (339.046)
Despesas Gerais Administrativas
(64.776)
(141.112) tábeis referentes aos exercícios findos em 31/12/2017 e 2016 foram Obrigações tributárias
(655.068) (861.742)
Despesas Tributárias
(152)
(143) preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com (=) Caixa líquido das atividades operacionais
Despesas Financeiras
(975)
(717) base nas disposições contidas na Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), alterada Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
809.473 1.060.528
(124.809)
(200.051) pela Lei nº 11.638/07, nos pronunciamentos, orientações e interpretações Recebimentos para Integralização Capital/AFAC
Resultado Operacional
(=) Caixa líquido das atividades
Resultado do Exercício antes da Provisão
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), homologados
809.473 1.060.528
(124.809)
(200.051) pelos órgãos reguladores. 2. Principais práticas contábeis adotadas: ati- de financiamentos
do IRPJ e CSLL
29.595
(1.266)
Contribuição Social
- vos e passivos (circulantes e não circulantes): Os ativos são apresentados (=) Aumento/(redução) líquido de caixa
Caixa no início do período
835
2.101
IRPJ
ao valor de custo ou realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos Caixa no final do período
30.430
835
(124.809)
(200.051)
Resultado Líquido do Exercício
e variações incorridas. Os passivos são apresentados por valores conheci- (=) Aumento/(redução) líquido de caixa
29.595
(1.266)
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
dos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes enArmando
Salvador
Sorrentino
Diretor
Presidente
em 31/12/2017 e 2016 - R$
cargos financeiros e das variações monetárias incorridas. 3. Estoque: O
Michelle Alves Gonçalves - Contadora - CRC: SP237.102/O-2
1. Contexto Operacional: A PG 2008 Empreendimento Imobiliário S.A., Terreno mais os gastos de construção são demonstrados pelo custo de
pelas acionistas Cochrane Miele Participações Ltda., Miele Participações
constituída em 28/06/2011, transformada em sociedade por ações confor- aquisição. 4. Parcelamentos Tributários: referem-se a parcelamentos de
Ltda., Deplan Desenvolvimento e Planejamento Imobiliário Ltda., Construme AGE de 16/12/2013 tem por objeto, conforme Estatuto Social: (i) a explo- IPTU com a prefeitura da cidade de Praia Grande. 5. AFAC (ativo): referemtora e Administradora Taquaral Ltda., Maiz Empreendimentos Imobiliários e
ração de atividade empresarial economicamente organizada de planeja- -se a recursos antecipados, a título de Adiantamento para Futuro Aumento Participações Ltda., e J. Bens Participações Ltda., através de capitalização
mento, desenvolvimento, concepção e instalação de empreendimentos de Capital, nas empresas investidas, para serem utilizados em futuras inte- de créditos, passando o capital social de R$11.357.200,00, para
imobiliários nos imóveis de propriedade da Companhia e seus loteamentos; gralizações. 6. Patrimônio Líquido: a) Na AGE de 03/05/2017 foi aprovado R$14.119.482,00 composto de 14.119.482 ações; b) o Capital Social é de
(ii) a compra, venda, permuta, locação e administração dos loteamentos e um aumento de capital social no valor de R$2.762.282,00 mediante emis- R$14.119.482,00, composto de 14.119.482 ações, ordinárias, nominativas
empreendimentos imobiliários próprios; e (iii) a participação em outras em- são de 2.762.282,00 novas ações que foram subscritas e integralizadas e sem valor nominal, totalmente integralizadas.

Reﬁnaria Nacional de Sal S.A.
C.N.P.J. 60.560.349/0001-00
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos á apreciação de V.S.as., o Balanço, a Demonstração
do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. Estamos à disposição de V.S.as., na
Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 07 de março de 2018.
Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2017
Ativo
2017
2016 Passivo
2017
2016
Circulante
56.520 48.571 Circulante
37.794 44.061
Caixa e equivalentes de caixa
2.035 1.241 Empréstimos
19.806 30.655
Contas a receber e outros recebíveis
32.533 24.924 Fornecedores e outras contas a pagar
8.936 7.687
Estoques
12.987 11.311 Impostos a recolher
3.844 3.059
Impostos e outras antecipações
8.965 11.095 Adiantamentos de Clientes
3.719 2.276
Não Circulante
306.903 310.735 Provisões
1.491
384
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 233.379 232.681 Não Circulante
214.486 206.581
Títulos a Receber
34.474 34.474 Fornecedores
41.196 35.002
Depósitos e Cauções
2.791 2.892 Empréstimos
7.527
Investimentos
5.381 5.382 Impostos a recolher
165.763 171.580
Imobilizado
30.840 35.250 Patrimônio Líquido
111.143 108.664
Intangível
38
55 Capital Social
46.485 46.485
Total do Ativo
363.423 359.306 Ajustes de Avaliação Patrimonial
15.120 15.120
Reservas de Lucros
49.538 47.059
Notas Explicativas (Em Milhares de Reais)
363.423 359.306
1- Informações gerais: A Refinaria Nacional de Sal S.A. produz e Total do Passivo
distribui sal com a tecnologia mais avançada que existe no Brasil. são demonstrados ao valor de custo ou líquido de realização, dos
Assim, a qualidade e pureza são constantes e o compromisso em dois o menor. O custo é determinado pelo método custo médio
oferecer sempre o melhor, razão do nosso trabalho. 2- Base das e é composto por matéria-prima, mão de obra e material para
principais políticas contábeis: As demostrações financeiras foram embalagem. 2.4 - Investimentos: São contabilizados pelo método
elaboradas e apresentadas de acordo com o CPC PME e também de equivalência patrimonial e reconhecido sua proporcionalidade no
adequado às Leis nº 6404/76, 11638/2007 e 11941/2009. 2.1- Caixa resultado. 2.5 - Imobilizado: são demonstrados ao custo histórico de
e equivalentes de caixa / investimentos: Incluem depósitos aquisição (R$ 92.515 em 2017 e R$ 91.549 em 2016) menos o valor
bancários (R$ 1.964 em 2017 e R$ 1.160 em 2016) e outros da depreciaçãoe e outras perdas (R$ 61.675 em 2017 e R$ 56.298
investimentos de curto prazo de alta liquidez (R$ 71 em 2017 e R$ 81 em 2016). O método de depreciação é linear e utilizamos as taxas de
em 2016), com vencimentos em até 3 meses. 2.2 - Contas a receber depreciação apontadas pela legislação, qual também faz sentido à
de clientes: são reconhecidos pelo valor da transação (R$ 34.474 em nossa operação. 2.6 - Empréstimos: São reconhecidos pelo valor da
2017 e R$ 24.924 em 2016) e amortizado pela provisão para crédito transação e seus juros com base na taxa efetiva ao longo do prazo do
de liquidação duvidosa (R$ 1.006 em 2017 e R$ 770 em 2016), empréstimo, nas despesas financeiras. Estão no passivo circulante
que foi constituído com base na legislação vigente. 2.3 - Estoques: devido sua renovação sazonal. 2.7 - Provisões: São obrigações

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2017
(Em Milhares de Reais)
2017
2016
Receita Líquida de Vendas
148.157 130.543
Custos dos Produtos Vendidos
(62.415) (59.346)
Lucro Bruto
85.742
71.197
Despesas com Vendas
(30.842) (24.441)
Despesas Administrativas
(26.476) (24.052)
Impostos e Taxas
(11.090) (7.689)
Depreciações
(198)
(724)
Outros ganhos (perdas) líquidos
90
28
Lucro Operacional
17.226
14.319
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
(12.619) (9.955)
Despesas Financeiras, Líquidas
(12.619) (9.955)
Lucro antes do IR e CS
4.607
4.365
Imposto de renda e contribuição social
2.128
1.553
Lucro Líquido do Exercício
2.479
2.812
Lucro Liquido por Ação
0,000074 0,000084
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
(Em Milhares de Reais)
Ajuste de ReserCapital avaliação va de
social patrimonial lucros Total
Em 1º de janeiro de 2016 46.485
15.120 44.247 105.852
Reserva de lucro
- 2.671 2.671
Reserva de legal
- 141
141
Em 31 de dezembro de 2016 46.485
15.120 47.059 108.664
Reserva de lucro
- 2.355 2.355
Reserva de legal
- 124
124
Em 31 de dezembro de 2017 46.485
15.120 49.538 111.143
presentes e é provável que uma saída de recursos que incorporam
benefícios econômicos seja necessária para liquidar a obrigação.
2.8 - Reconhecimento das receitas: É o valor da contraprestação
pela comercialização de produtos, líquido dos impostos. Geralmente
o valor da receita equivale ao descrito na nota fiscal.

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Em Milhares de Reais)
Fluxo de Caixa das atividades operacionais
2017 2016
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício
2.479 2.812
Ajustes não envolvendo caixa
Depreciações e Amortizações
5.480 5.438
Provisão Crédito Difícil Liquidação
235
34
Resultado na Venda de Imobilizado
315
2
8.510 8.286
Variações no capital
Clientes
(7.844) (1.162)
Estoques
(1.676) 2.705
Impostos e outras antecipações
2.124 1.532
Outros Ativos
127 (134)
Fornecedores
3.710 1.826
Impostos a recolher
298
271
Imposto de Renda e Contribuição Social
(118) (323)
Outros passivos
1.071 (5.285)
(2.308) (570)
Fluxo de Caixa das atividades operacionais
6.201 7.716
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Pagamento de Empréstimos e Adiantamentos
(20)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
(698)
Aquisição de Imobilizado
(1.409)
Alienação de Intangível
41
Fluxo de caixa nas atividades de Investimentos (2.086)
Fluxo de caixa nas atividades de ﬁnanciamentos
Pagamento de empréstimos
(3.322)
Fluxo de caixa nas atividades
de ﬁnanciamentos
(3.322)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes
793
Saldo no início do exercício
1.241
Saldo no ﬁnal do exercício
2.034
A Diretoria

201
(3.479)
(1.624)
(4.902)
(1.817)
(1.817)
997
244
1.241

Flávio de Bernardi - TC CRC 1SP040977/O-3

Kadaplast Participações S/A
CNPJ: 09.547.903/0001-61
Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2017 e 31 de Dezembro de 2016 - Em Reais

Arco Associação Beneﬁcente
CNPJ: 66.862.657/0001-76
Comunicado
Informamos que nossas DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS dos exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de
2017 e 31 de dezembro de 2016 estão publicadas no
endereço eletrônico (site) www.arcobrasil.org.br,
em cumprimento à exigência contida no parágrafo
único do artigo 41 da Lei 12.101, de 27/11/2009.
Laura Burjato Muñoz Kampff - Presidente

Balanços Patrimoniais
Ativo
Ativo Circulante
Disponível
Banco Conta Movimento
Contas a Receber
Impostos a Recuperar
Ativo Permanente
Investimentos

31/12/2017

31/12/2016

8.827.076,02 8.827.247,02
349.822,02 349.993,02
100,00
100,00
198.856,99
69.634,33
- 129.393,66
150.865,03 150.865,03
8.477.254,00 8.477.254,00
8.477.254,00 8.477.254,00

Balanços Patrimoniais
Passivo
Passivo Circulante
Obrigações
Patrimônio Líquido
Capital Social
Capital Social a Integralizar
Reserva Legal
Lucros (Prejuízos) Acumulados

31/12/2017

31/12/2016

8.827.076,02 8.827.247,02
2.775,28
2.775,28
8.824.300,74 8.827.247,02
8.478.254,00 8.478.254,00
(900,00)
(900,00)
56.761,74
20.303,95
290.185,00 329.589,07

Diretoria: Raymond Dayan - Diretor Superintendente, Maurício Vidal da Silva - Contador - CRC-1SP172841/O-8

ALPHAVILLE URBANISMO S.A. - CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Companhia para se reunir, no dia 30.04.2018, às 09h30, em 1ª convocação, na sede social, Cidade de São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, Pinheiros, em AGO/E, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações ﬁnanceiras da
Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017;
(ii) a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31.12.2017; (iii) a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2018; (iv) rerratiﬁcar o artigo 5 do Estatuto Social, alterado na (AGE) realizada no dia 02.10.2018, para constar o número correto de ações ordinárias da Companhia; e (v) Consolidação do Estatuto Social. Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na AGO/E ora convocada encontram-se à
disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia, em conformidade com as disposições da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. São Paulo, 11.04.2018. Ricardo Leonel Scavazza - Membro do Conselho de Administração
Citação Prazo 20 dias. Proc. 0003634-18.2011.8.26.0002. O Dr. Daniel Torres Dos Reis, Juiz de
Direito da 2ºVC do Foro Regional de Santo Amaro – S/P,. Faz Saber a Marina Alves de Souza RG Nº
18.987.458, CPF Nº 088.737.068-35, que Momentum Empreendi mentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe
ação de Cobrança no valor de R$ 26.081,83. referente às da taxa de conservação do lote 26, da
Quadra HT, do Empreendimento Terras de Sta Cristina II. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida
sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
São Paulo, 17 de Agosto de 2017.
(10 e 11)

Demonstrações de Resultado
Receita Bruta/(+) Dividendos recebidos
(=) Receita Líquida
(-) Despesas Administrativas
(-) Despesas Tributárias
(=) Lucro Operacional
(=) Lucro Contábil
Líquido antes CSSL/IRPJ
(=) Lucro/Resultado do Exercício

31/12/2017
732.102,08
732.102,08
(2.605,10)
(341,18)
729.155,80

31/12/2016
751.431,93
751.431,93
(2.173,00)
(351,85)
748.907,08

729.155,80 748.907,08
729.155,80 748.907,08

A Íntegra das Demonstrações Financeiras
estão à disposição dos acionistas na sede social.

Pedreira Cachoeira S.A.
CNPJ/MF nº 62.310.644/0001-33
Convocação – Assembleia Geral Ordinária
Ficam convidados os acionistas desta Companhia a se reunirem em AGO, que se realizará no dia 23/04/2018, às
11h00min, na Av. São Gabriel, 333, 18º andar – Jardim Paulista, na cidade de São Paulo, Capital, CEP 01435-001, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras e Contábeis,
suas Notas Explicativas e do Relatório da Administração relativos ao exercício social ﬁndo em 31/12/2017; (ii) Destinação
do Resultado do Exercício; (iii) Correção Monetária do Capital Social; (iv) Aprovação da verba anual e global destinada a
remuneração da Diretoria; e (v) Outros assuntos de interesse social. SP, 10/04/2018. A Diretoria. (11, 12 e 13/04/2018)

Citação Prazo 20 dias Proc: 1024721-97.2017.8.26.0100. O Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral,
Juiz de direito da 8ª VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber a TIEME NIHOMATSU, portadora do RG
N° 60.661.067-4, CPF/MF Nº 078.253.449.01 que lhes foi proposta ação Sumário, requerida por
Sociedade Beneficente São Camilo, objetivando o recebimento da quantia de R$ 2.060,79, referente à
prestação de serviços médico-hospitalares... Considerando que o requerente, encontram-se em lugar
ignorado, fica o mesma, por meio do presente edital Citado para os termos e atos da ação proposta.
Ficando Advertidos de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer
embargos. 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.
São Paulo, 12 de Março de 2018.
(10 e 11)

para cometer os primeiros erros, e começar a se preparar para
desafios mais complexos. Trabalhos voluntários também são
bons para esse aspecto do trajeto.
8) Serviços de busca de emprego: Existem “serviços” e serviços nesse caso. Ter acesso às vagas é importante, porém se
aprende muito pouco sobre as empresas usando alguns sites
mais comuns. As vagas muitas vezes são confidenciais, seu
currículo pode não estar bem elaborado para aquele perfil,
entre outros problemas. Sem contar que muitas vagas já não
estão disponíveis, mas ainda constam no site. Alguns serviços
mais especializados garantem a veracidade da vaga, permitem
a pesquisa do candidato, e geralmente já contatam o candidato que se adequa à vaga. Se o candidato é bem qualificado,
dificilmente ele espera muito por oportunidades de entrevista.
9) Entrevistas: Após tudo que foi dito, com certeza você terá conteúdo para um bom diálogo em uma entrevista. É preciso mostrar
iniciativa, conhecimento, chamar a atenção de maneira positiva.
Claro que também não é preciso falar demais. A ansiedade é o
maior opressor e faz com que muitas vezes a pessoa trave e não
consiga se mostrar, deixando o recrutador com dúvidas. Erros
comuns são comunicação indevida, muitas vezes falando errado,
uso excessivo do gerúndio, gírias e vocabulários inadequados.
Mesmo tendo conteúdo, o ideal é falar menos, mas com propriedade, devagar, pensar em possíveis exemplos, enfatizar os
resultados. Assim, o diálogo ocorre claro.
10) Currículo: Esse é o ponto mais estratégico. É necessário cuidado com as informações, erros de português, dados incorretos
e, o pior: mentiras para “encher o espaço”. Além disso, nem
sempre apostar nos padrões é uma saída segura. Muitas vezes,
ser criativo, dentro de certo limites, faz bem. A criatividade
é muito valorizada dentro das empresas, mas o documento
não pode deixar de informar o que o entrevistador precisa
saber. Ser ousado é diferente de fazer algo que prejudique
sua imagem. Tome cuidado.
Seguindo esses passos, com certeza sua jornada será muito mais
fácil, e com frutos muito gratificantes. Construir a carreira dos sonhos dá trabalho, mas é recompensador. Boa sorte na sua jornada.
(*) - É Diretora de DHO da NVH Talentos Humanos, uma empresa do Grupo NVH
(http://nvh.com.br/2017/talentos/).

Yerant S/A - Empreendimentos Imobiliários
CNPJ Nº 01.924.030/0001-57
Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas da Yerant S/A - Empreendimentos Imobiliários
para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se às 16:00 horas do dia
24 de abril de 2018, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos, nº 960,
19º andar, Conjunto 1900, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”:
a) - leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial
e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em
31/12/2017; b) - homologação da distribuição antecipada dos dividendos e deliberação
sobre o saldo do resultado do exercício de 2017. São Paulo, 10 de abril de 2018.
Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente.
(11, 12 e 13)

Madeira Energia S.A. - Mesa
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866
Rerratificação do Edital de Convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Madeira Energia S.A. (“Companhia”), sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.068.805/0001-41, com sede na Cidade e Estado de São Paulo,
na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos, por meio da presente rerratificação, informa que no Edital de
Convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em primeira convocação em 19 de abril de 2018,
às 10:00 horas na sede da Companhia, publicado nos dias 04, 05 e 06 de abril de 2018, nas páginas 53, 94 e 68, do Diário Oficial do Estado de São
Paulo, e nas páginas 05, 15 e 05 do Jornal Empresas & Negócios: Onde se lê: “(iv) fixação do número de membros titulares e suplentes do Conselho
Fiscal da Companhia; (v) eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia, bem como a indicação do Presidente do
Conselho Fiscal; [...] (viii) instrução de voto da Companhia na condição de acionista única da Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 09.391.823/0001-60, para tomar todas as providências cabíveis no sentido de aprovar as mesmas matérias constantes dos itens “i”, “ii”, “iii” e
“vi” acima no âmbito de tal subsidiária integral.” Lê-se: “(iv) instalação do Conselho Fiscal e fixação do número de membros titulares e suplentes do
Conselho Fiscal da Companhia; (v) eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; [...] (viii) instrução de voto da
Companhia na condição de acionista única da Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, para tomar todas
as providências cabíveis no sentido de aprovar as mesmas matérias constantes dos itens “i”, “ii”, “iii”, “iv”, “v”, “vi” e “vii” acima no âmbito de tal
subsidiária integral.” Os demais termos não retificados pelo presente continuam de igual forma e teor. São Paulo, 11 de abril de 2018.
Madeira Energia S.A. - Mesa. Saulo Alves Pereira Junior - Presidente do Conselho de Administração.
5ª Vara Cível do Fórum de Santo Amaro - Comarca da Capital/SP. Edital de Citação, e Intimação de
Penhora com o Prazo de 20 dias. Expedido no Processo 0045951-94.2012.8.26.0002, ao qual José
Aparecido do Nascimento , move em face de Thiago dos Santos Jacinto e em face de Granja 26
Empreendimentos Imobiliários Ltda A MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Santo
Amaro – Comarca da Capital - São Paulo , a Dra. Regina de Oliveira Marques na forma da Lei, etc.
Faz saber a Thiago dos Santos Jacinto,Rg/Rne,40.579.222-0 e Cpf/Mf,230.625.728-09 em local incerto
e não sabido, foi deferida a vossa Citação por Edital, Com o Prazo de 20 dias , para a vossa
manifestação quanto aos (Art. 133 - O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será
instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo , Código
Civil, Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou
pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público
quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica
e Art. 134 O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de
conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.)
do presente incidente de personalidade jurídica. Terá o requerido o prazo de 15 dias , a fluir após o
prazo supra de 20 dias para se manifestar sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos
alegados pelo requerente. Ficando ainda pelo presente edital , GRANJA 26 - Empreendimentos
Imobiliários Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.294.862/0001-86 , Intimada da Penhora , realizada
sobre o imóvel matriculado sob nº 101.881, junto ao Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da
Comarca de Cotia -SP, Unidade Autônoma, designada por casa nº 46 do Tipo “B”, do “Condomínio
Reserva Pínus Park”, situado na Rua Anésio Martins de Siqueira nº 140, Bairro da Granja Vianna,
neste Município e Comarca de Cotia-SP, com área total construída de 256,18 m².,de propriedade da
empresa executada, nomeia desde já,como depositário, Granja 26 Empreendimentos Imobiliários
Ltda. O Prazo para oferecer embargos é de 30(Trinta) dias contados da intimação da penhora.
iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente
edital que será afixado e publicado na forma da Lei. O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão
do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as consequências do
descumprimento das obrigações inerentes. São Paulo 09 de março do ano 2018.
(11 e 12)

11ª Vara da Família e Sucessões da Capital. Processo nº 1107944-79.2016 Yvonne Gregorin requereu
a interdição de Luiza Gregorin Rossi que, em virtude de grave moléstia, encontra-se impossibilitada de
exercer os atos da vida civil, necessitando, portanto, de um Curador. Postulou, ao final, a procedência da
ação. Juntou documentos (fls. 01/13). Deferida a curatela provisória (fl. 23), a requerida deixou de ser
citada diante da ausência de condições de compreensão do ato citatório (fl. 38), restando dispensada a
entrevista (fl. 40). Foi nomeada Curadora Especial à requerida, a qual impugnou o pedido por negativa
geral (fls. 54/56). Laudo pericial às fls. 81/87, com manifestação da Curadora Especial à fl. 95/96,
registrando-se que a requerente não se manifestou (fl. 92). Opinou a representante do Ministério Público
pela procedência do pedido (fls. 149/150). É o relatório. Decido. O pedido de interdição é procedente. A
prova pericial aponta que a interditanda padece de “Demência na doença de Alzheimer de início tardio”,
doença que a incapacita para os atos da vida civil. Entretanto, diante do disposto na Lei n. 13.146/2015
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), reputo ser a interdição parcial a medida adequada ao caso em tela,
inclusive nos termos do art. 4º, inciso III, do Código Civil, impondo-se a nomeação de Curador para
proteger sua pessoa e reger os seus bens, em consonância com o disposto no art. 1767, I, do mesmo
diploma legal. E a autora apresenta-se como a pessoa mais indicada a exercer tal função, posto que, há
relevante período, vem dispensando os devidos cuidados à relativamente incapaz. Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE o pedido para decretar a interdição parcial de Luiza Gregorin Rossi, brasileira, viúva,
portadora do RG nº 4.642.315-1 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 161.486.828-00, natural de
Catanduva/SP, filha de Emilio Gregorin e Manoela Gamazono, declarando-a, em virtude de padecer de
demência na doença de Alzheimer, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil, incapaz de exercer
pessoalmente os atos da vida civil relativos aos direitos de natureza patrimonial e negocial, quais sejam,
emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada e praticar, em geral, os
atos que não sejam de mera administração (artigo 85 da lei n. 13.146/2015 c/c artigo 1782 do Código
Civil). Com fundamento no artigo 1.775, § 3º, do Código Civil, nomeio YVONNE GREGORIN, brasileira,
solteira, portadora do RG nº 4.844.003-6 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 578.701.288-72, para
exercer a função de Curadora. Em atenção ao disposto no art. 84, § 4º, da lei n. 13.146/2015, determino
a prestação de contas pela Curadora, de forma anual, em autos apartados (art. 553, do CPC). Esta
sentença produz efeitos desde logo (art. 1012, § 1º, inciso VI, do CPC). As custas e despesas
processuais deverão ser suportadas pela autora. Transitada em julgado, inscreva-se a presente no
Registro Civil, bem como publique-se no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias,
constando do edital os nomes da interdita e da Curadora, a causa da interdição e os limites da curatela.
Esta sentença servirá como edital, publicando-se seu dispositivo pelo órgão oficial. Esta sentença servirá
como termo de compromisso e certidão de curatela, independentemente de assinatura da pessoa
nomeada como Curadora. P.R.I. Ciência ao Ministério Público.
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candidato precisa entender bem o que busca para que esse
emprego contribua para sua carreira. Quando se é jovem,
e se está começando no mercado de trabalho, o candidato
tem poucas pistas de para onde ir, por onde começar. A chave está
em passos simples, mas bem pensados. É preciso se planejar, criar
estratégias, partir para a ação com conhecimento. Por isso, listei
algumas dicas para ajudar quem está ingressando nessa jornada.
1) Aproveite os anos de estudo: Se você ainda está na faculdade,
em um curso técnico ou outro curso que de alguma forma
contribua para a sua formação profissional, aproveite esse
momento. As instituições de ensino e professores geralmente
possuem, ou indicam, materiais interessantes para ampliar
seus conhecimentos. Se está com os estudos parados, volte
imediatamente para esse ambiente. Mesmo que sejam cursos gratuitos, curtos ou online, as vantagens são muitas, em
aprendizado e na ampliação do seu currículo.
2) Pesquise onde quer estar: Inserir-se no mercado de trabalho
é algo que começa muito antes de entrar em uma empresa.
É preciso se inteirar sobre quais as melhores companhias do
seu segmento, quem são os profissionais de destaque, o que
eles fizeram, para onde o mercado está indo. Isso, inclusive,
te possibilitará iniciar o famoso networking. Conhecer as
empresas em que se quer estar, e seu mercado, é algo que te
abrirá portas. Além disso, esse domínio de informação será
valioso na hora das entrevistas. Todo esse processo começa
com Google e LinkedIn, e não é um passo tão complexo quanto
parece.
3) Metas e medos: O início da carreia pode parecer assustador.
Quando se é jovem no mercado de trabalho, o desemprego
não pode ser encarado como um problema emocional, o que
muitas vezes acontece. A carga é grande, mas o olhar deve se
voltar à oportunidade, e não à insegurança. Assim, lembrese que com um passo de cada vez, se chega longe. Comece
e mantenha o otimismo. Todas as pessoas bem sucedidas
passaram por isso. Estabeleça uma meta e trace seu caminho
até ela, sem se deixar abater. Em alguns casos, profissionais
como psicólogos podem ser úteis.
4) O essencial networking: É importante começar a formação
de uma rede de contatos interessante. Participe de grupos
de discussão, leia artigos, interaja, crie laços. Pode ser com
profissionais encontrados em suas pesquisas, com colegas de
cursos, o importante é manter um diálogo aberto e fomentado.
Você precisa começar a ser visto como um potencial por quem
é mais experiente no mercado. Portas se abrirão, e no fim do
dia você terá conquistado mais conhecimento para usar em
seu favor.
5) Uma juventude diferente: Um dos grandes problemas da
realidade mercadológica brasileira é que não está muito em

