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São Paulo, quarta-feira, 13 de junho de 2018

(*) - É CEO e sócio fundador da Kenoby, software de
recrutamento e seleção (marcel.lotufo@kenoby.com).

Banco PSA Finance Brasil S.A. - CNPJ/MF nº 03.502.961/0001-92 - NIRE 35.300.174.551 - Ata de Reunião do Conselho de
Administração Realizada em 30 de abril de 2018 - 1) Data, Hora e Local: Aos 30 de abril de 2018, às 10h00 horas, na sede do Banco
PSA Finance Brasil S.A. (“Companhia”), na Avenida das Nações Unidas, nº 12.495, 11º andar, Brooklin, CEP 04578-000, Cidade e
Estado de São Paulo. 2) Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do
Conselho de Administração da Companhia. 3) Mesa: Cezar Augusto Janikian, como Presidente, e Adriana Garcia Passos do Sacramento,
como Secretária. 4) Ordem do Dia: (i) Avaliação do desempenho da Companhia durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2017; (ii) Exame, discussão e votação das contas da Diretoria; (iii) Deliberação sobre a submissão das demonstrações financeiras
às Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária; (iv) Deliberação sobre a submissão do plano anual de negócios e sobre o orçamento
estratégico da Companhia para o ano de 2018 às Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária; (v) Ratificação da designação do ouvidor
da Companhia para exercer o mandato que se iniciou em 12 de dezembro de 2017, nos termos do artigo 29 do seu Estatuto Social; (vi)
Aprovação do Manual de Controles Internos - Normativos da Companhia; e 5) Deliberações: Foram deliberadas pelos Conselheiros
presentes, por unanimidade de votos, as seguintes matérias: (i) Autorizar a lavratura desta ata em forma de sumário; (ii) Aprovar, sem
reservas, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017,
documentos estes publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “Empresas e Negócios”, em suas edições de 29 de
março de 2018; (iii) Aprovar a submissão das citadas demonstrações financeiras às Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária;
(iv) Aprovar a submissão do plano anual de negócios e do orçamento estratégico da Companhia para o ano de 2018 às referidas às
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária; (v) Ratificar a designação do Sr. Murilo Lucas Silvério Rosa, brasileiro, casado, publicitário,
portador da cédula de identidade (RG) nº 25.682.420-4-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 271.030.938-65, com o endereço da sede da
Companhia, para o cargo de ouvidor da Companhia, o qual terá como atribuição aquelas especificadas no Estatuto Social da Companhia e
que iniciou o exercício da atividade em 12 de dezembro de 2017; (vi) Aprovar o Manual de Controles Internos - Normativos da Companhia;
e (xv) Ratificar a alteração do endereço profissional dos membros da Diretoria eleitos na Reunião do Conselho de Administração de 02
de maio de 2017, em razão da alteração do endereço da sede da Companhia em 22 de maio de 2017, para: Avenida das Nações Unidas,
12.495, 11º andar, Brooklin, CEP: 04578-000, Cidade e Estado de São Paulo. 6) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Reunião foi
suspensa para lavratura da presente ata em livro próprio que foi lida e assinada pelos presentes. 7) assinaturas: Mesa: Presidente: Cezar
Augusto Janikian; e Secretária: Adriana Garcia Passos do Sacramento. Conselheiros presentes: Cezar Augusto Janikian, Alexandre Guy
Jean Marie Sorel, Patrice Jean Claude Volovik, e Alexandre Borin Ribeiro. São Paulo, 30 de abril de 2018. Confere com o original lavrado
em livro próprio. Adriana Garcia Passos do Sacramento - Secretária. JUCESP nº 227.628/18-4 em 17/05/2018.

Edital de Citação - Prazo de 20 Dias. Processo Nº 0026008-88.2012.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Adriana Brandini do Amparo,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maria Vieira de Carvalho, RG 11542287, CPF 839.882.038-15,
que Momentum Empreendimentos Imobiliários LTDA, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$
15.229,02 (set/2012) referente às da taxa de conservação do lote 20, da Quadra CX, do
Empreendimento Terras de Sta Cristina – Gleba V. 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.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de março de 2018.
(12 e 13)

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0022837-38.2017.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Alessander Marcondes França
Ramos, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Cátia dos Santos, RG 208440963, CPF 103.689.048-14,
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social
Camiliana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do
CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias corridos,
pague a quantia de R$ 12.073,50, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do
débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de março de 2018.
(12 e 13)

Edital de Intimação Prazo 20 dias. Processo nº 0015852- 65.2017.8.26.0100. A Drª. Tamara Hochgreb
Matos, Juíza de Direito da 24ª VC do Foro da Capital - SP, na forma da lei, etc. Faz Saber a
Guilhermina da Silva Aguiar, CPF/MF nº 815.631.598-72, que lhe foi proposta uma ação de
Cumprimento de Sentença por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em
síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 27.591,89,
que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários Advocatícios de 10 % (art.513,§2º, IV, do
NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 06 de fevereiro de 2018. (12 e 13)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0006905-18.2017.8.26.0554 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 6ª VC, do Foro de Santo André, Estado de SP, Dr(a). Bianca Ruffolo Chojniak, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) Amauri de Lima, RG 28696237, CPF 271.097.538-67, que por este Juízo,
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Momentum Empreendimentos
Imobiliários Ltda, CNPJ 47.686.555/0001-00. Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, nos
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia
de R$ 21.673,87, atualizada até abril/2017, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente,
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado
e passado nesta cidade de Santo André, aos 15/05/2018.
(12 e 13)

Edital de Intimação Prazo 20 dias. Processo nº 1086213-27.2016.8.26.0100. O Dr. Claudio Antonio
Marquesi, Juíza de Direito da 24ª VC do Foro da Capital - SP. Faz Saber a Domingas Socorro de Barros
que lhe foi proposta uma ação de Cumpri mento de Sentença por parte de Instituição Educacional
Professor Pasquale Cascino, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue
o pag. do valor de R$ 11.621,17, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento,
no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art. 513,§
2º,IV, do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 14/03/2018.
(12 e 13)

epois de alguns dias, ele até melhora. Mas qual remédio deu certo? O
que ele tinha era resfriado, alergia
ou alguma infecção? Se ele transformar
este tratamento em uma rotina, será que
os mesmo medicamentos continuarão
a fazer efeito ou ele terá que comprar
aqueles mais caros?
O assunto é doença, mas poderia ser
marketing e a relação cliente/agência.
A tendência de ver uma novidade para
divulgar a sua empresa e querer usar
de qualquer forma, sem antes entender
o que realmente sua empresa precisa,
acontece muito. É o marketing hipocondríaco. Utiliza-se todas as plataformas
e ferramentas possíveis, gasta-se muito
dinheiro e tempo, sem saber qual realmente é a dor que se está combatendo.
É importante em um primeiro momento
olhar para dentro. Qual é a verdadeira
doença da empresa? Qual o problema
quero resolver ou qual o resultado quero
atingir? Estas perguntas devem ser respondidas por você, juntamente com um
especialista: a sua agência. Nem sempre
você precisa de um antibiótico. Às vezes o erro está na forma de comunicar
e não nas ferramentas que estão sendo
usadas. Ou quem sabe falte definir melhor o seu objetivo. Detalhes que podem
mudar os seus números e ainda te fazer
economizar.
Claro que é muito importante saber
quem é o seu especialista. Assim como na
medicina, existem muitos que querem te
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
10ª Vara Cível do Foro Central Cível Comarca da Capital /SP,
Edital de 1ª e 2ª Praça de Bem Imóvel e para intimação dos executados, AO ESPÓLIO DE
MAX STERN (CPF: 031.864.798-68) na pessoa de seu representante e inventariante, WILSON
ANTONIO GIUSTI (CPF: 528.140.098-34), sua cônjuge, se casado for, a ocupante do imóvel
SIDNÉIA SOARES DA SILVA,RG,22.557.892-X E CPF,125.339.858-56, e demais interessados,
que expedido na Ação de Procedimento Sumario, Processo nº 0180307-57.2011.8.26.0100,
em tramite perante a 10ª Vara Cível do Foro Central Cível Comarca da Capital /SP, requerida
por CONDOMINIO EDIFICIO SÃO CAMILO (CNPJ:54.030.176/0001-15 ) representado pela
sindica a Sra. Neuza Soares Paiva, CPF,114.282.838-70.. Nos termos do Art. 881, § 1º do
NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line
da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO
DO IMÓVEL: Apartamento nº 101, localizado no 1º andar ou 4º Pavimento do EDIFÍCIO SÃO
CAMILO, sito a Rua Santa Izabel, 323, no 7º Subdistrito - Consolação /SP, com uma área total
construída de 47,75 m², sendo 35,05m² de área útil, ao qual corresponde a uma quota parte ideal
de 1,0350% no terreno. Contribuinte: 007.047.0308-4. Matricula (transcrição) nº 108.837, no
5º C.R.I., da Capital /SP. 2. AVALIAÇÃO TOTAL - R$ 263.640,13 - (Maio/2018 Conf. Cálculo
de Atualização da AASP). 3. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 36.814,17 4. VISITAÇÃO - Não há
visitação. 5. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 23/07/2018, às 10h00min, e termina
em 26/07/2018 às 10h00min e; 2ª praça começa em 26/07/2018, às 10h01min, e termina em
15/08/2018, às 10h00min. 6. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com
forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.
zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oﬁcio onde
estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996,
6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e e-mail: contato@
zukerman.com.br Ficam os requeridos, AO ESPÓLIO DE MAX STERN (CPF: 031.864.798-68) na
pessoa de seu representante e inventariante, WILSON ANTONIO GIUSTI (CPF: 528.140.098-34),
sua cônjuge, se casado for, a ocupante do imóvel SIDNÉIA SOARES DA SILVA,RG,22.557.892-X
E CPF,125.339.858-56, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não
seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 26/08/2014.
Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, aﬁxado
e publicado na forma da Lei. São Paulo, 23 de maio de 2018.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000521-03.2015.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz,
na forma da Lei, Faz Saber a(o) Roberto Kiyoshi Miashiro, RG 20.074.064, CPF ignorado que
Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$
18.969,81. Referen te às taxas de conservação e melhoramentos do lote 18 e 19, da Quadra KM, do
Empreendimento Terras de Santa Cristina II, tendo como corréus Carmem Miashiro e Helena Kiyomi
Miashiro. Encontrando-se a corréu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por
Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 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. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 28 de Março de 2018.
(12 e 16)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1029407-38.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 14ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Alexandre Batista Alves, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Rubens Rodrigues RG Nº 1.069.832, CPF Nº 011.541.418-53, que Momentum
Empreendi mentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 4.554,96. referente às
da taxa de conservação e Melhoramentos do lote 16, da Quadra EF, do Loteamento Terras de Sta Cristina
II (atualmente denominado Riviera de Sta Cristina II). Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a 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. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de março de 2018.
(12 e 13)

LCJ S.A.
CNPJ nº 02.225.165/0001-97 - NIRE 35.300.151.151
Extrato da Ata de Assembléia Geral Ordinária
Data/Hora/Local: 26/04/2018, às 10:30 horas, na sede social, São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente
- Léo Wallace Cochrane Júnior; Secretária - Lenah Barrionuevo Cochrane Cutait. Convocação e Publicação: Dispensada.
Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (i) Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referente ao
exercício social encerrado em 31/12/2017, estão dispensadas as publicações consoante o disposto no artigo 294 da Lei
6.404/76, com nova redação dada pela Lei 10.194/2001; (ii) em razão da companhia não ter auferido lucro no exercício
encerrado em 31/12/2017, não houve distribuição de dividendos e constituição de reserva legal; (iii) Reeleitos para
compor a Diretoria da companhia Léo Wallace Cochrane Junior, RG 2.612.515-SSP/SP, CPF/MF 005.765.818-87, DiretorPresidente, Léo Wallace Cochrane Neto, RG 7.128.544-SSP/SP, CPF/MF 128.823.828-20, Diretor-Vice-Presidente, os
quais exercerão seus mandatos até a AGO a realizar-se em 2021. Os diretores, ora eleitos, declararam que não estão
incursos em qualquer penalidade prevista em lei que os impeçam de exercer suas funções na companhia. Encerramento:
A Ata foi lida aprovada e assinada por todos os presentes. Data: SP, 26/04/2018. Mesa: (aa) Presidente - Léo Wallace
Cochrane Junior; Secretária - Lenah Barrionuevo Cochrane Cutait. Acionistas Presentes: (aa) Leo Wallace Cochrane Júnior;
Lenah Barrionuevo Cochrane Cutait e Liana Cochrane Miele. Presidente - Léo Wallace Cochrane Júnior; Secretária - Lenah
Barrionuevo Cochrane Cutait. JUCESP nº 255.890/18-7 em 30/05/2018. Flavia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Engepack Embalagens São Paulo S.A.
CNPJ/MF: 59.791.962/0001-59 - NIRE: 3.530.032.810-8
Certidão de Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
da Engepack Embalagens São Paulo S.A., realizadas em 27 abril 2018.
1. Data, hora e local da reunião: No dia 27 de abril de 2017, às 08:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rodovia
Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, no 4.389, R2, Jardim Santa Rosa, Quadra GL1A, Lote 10, Distrito Industrial, Jundiaí - São
Paulo, CEP 13.213-086. 2. Publicações: Edital de Convocação dispensado, de acordo com o artigo 124, §4°, da Lei n.0
6.404/76. Demonstrações Financeiras publicadas no Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo, edição no 128 (55), de 24 de março
de 2018, página 84, Caderno Empresarial e no Jornal Empresas e Negócios, edição de 24 a 26 de março de 2018, página 9.
3. Presenças: Acionistas da Companhia representando a totalidade do capital social, conforme se veriﬁca das assinaturas.
Presentes, também, a advogada da empresa, Sra.Renata Leão Barretto Ferraz e o Sr. Leandro Mauro Ardito, representante da
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, responsável pela auditoria das Demonstrações Financeiras do exercício
ﬁndo em 31 de dezembro de 2017. 4. Mesa: Sr. Lucio José Santos Junior, como Presidente e Sra. Renata Leão Barretto Ferraz,
Secretária. 5. Ordem do Dia: 5.1. Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Aprovação das Demonstrações Financeiras e do
Relatório da Administração da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (ii) Destinação
dos resultados; e Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Fixação da remuneração anual e global dos administradores
da Companhia; 6. Deliberações: As matérias da Ordem do Dia foram colocadas em votação, tendo os acionistas presentes,
detentores da totalidade das ações com direito a voto, tomado, por unanimidade, as seguintes deliberações: 6.1. Autorizar
a lavratura da Ata a que ese refere as Assembleias em forma de sumário, tal como autorizado pelo artigo 130, §1° da Lei.
n.° 6.404/76. 6.2. Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Aprovados, sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras, o
Relatório e as Contas da Administração, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício
social encerrado no dia 31 de dezembro de 2017; (ii) Aprovado que o lucro líquido de R$ 18.525.134,27, apurado pela
Engepack Embalagens São Paulo S.A. no exercício de 2017, tenha a seguinte destinação: (i) O valor de R$ 926.256,71
para a constituição de reserva legal, e (ii) O valor remanescente, de R$ 17.598.877,56, acrescido da realização de reserva
de reavaliação de ativos, no montante de R$ 560.078,94, no valor total de R$18.158.956,50, à constituição de reserva de
incentivo ﬁscal, 6.3. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Aprovada a ﬁxação da remuneração anual global dos
administradores da Engepack Embalagens São Paulo S.A. para o exercício de 2018 no valor de até R$ 6.700.000,00 (seis
milhões e setecentos mil reais), em conformidade com o artigo 152 da Lei n.° 6.404/76; 7. Ençerramento: Nada mais
havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que foi aprovada pelos acionistas
presentes, autorizando-se a Secretária a extrair as certidões necessárias. 8. Assinaturas: Lucio José Santos Junior Presidente; Renata Leão Barretto Ferraz - Secretária; Acionistas: Pin Petroquímica S.A. e Participações Industriais do Nordeste
S.A., representadas na forma dos respectivos atos constitutivos. Confere com o original lavrado em livro próprio. Jundiaí - SP,
27 de abril de 2018. Renata Leão Barretto Ferraz - Secretária. Registrada na JUCESP sob o n° 265.239/18-7 em 04.06.2018

www.agenda-empresario.
www.agenda-empresario.com.br

  
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1035138-15.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Renato de Abreu Perine, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) a Karina de Souza, RG Nº 44.374.756-8, CPF/MF Nº 370.122.718-76
que lhes foi proposta ação de Monitória por Instituição Educacional Prof. Pasquale Cascino,
objetivando o recebimento da quantia de R$ 7.489,19, referente contrato de prestação de serviços
educacionais firmado entre as partes. Considerando que a requerente, encontra-se em lugar ignorado,
fica a mesma, por meio do presente edital Citada para os termos e atos da ação proposta ficando
Advertida 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. Dado e passado
nesta cidade de SP, aos 14/05/2018.
(12 e 13)

Edital de Citação Prazo de 20 Dias. Processo Nº 0046625-09.2011.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 6ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Luiz Raphael Nardy
Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Roland Carneiro Molina, CPF 165.168.258-58,
que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, para cobrança de R$
5.303,73 (em 01/06/2011) referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre
as partes e não foi cumprido (ano letivo de 2006). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito, ou embarque a ação,
ficando isento de custas e honorários incidindo em 5%, ou oponha embargos. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de maio de 2018.
(12 e 13)

3ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0004936-69.2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Bertholazzi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) RICARDO ESTEPHAN, Brasileiro, RG 11.298.542-7, CPF 233.832.708-07, que AGROTTHA
PISOS E DECORAÇÕES LTDA, CNPJ 06.278.269/0001-10, Rua Tanque Velho, 1855 Tucuruvi
CEP 02251-001 São Paulo SP ajuizou-lhe uma ação monitória que foi julgada procedente, ora
em fase de Cumprimento de Sentença. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de R$ 41.974,81 (atualizado até 30/ 08/2017),
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

Intimação Prazo 30 dias. Processo nº 0054493-25.2017.8.26.0100.O Dr. Gustavo Coube de Carvalho,
Juiz de Direito da 5ª VC do Foro da Caoital- SP. Faz Saber a Bernardo de Mello Alves Rodrigues, RG
Nº 35.217.072-4, CPF/MF Nº 321.073. 198-55 que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de
Sentença por parte de Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, alegando em síntese: foi
deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 6.905,57, que deverá
ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer
impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. São
Paulo, 15 de Novembro de 2017.
(12 e 13)

24ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000682-19.2018.
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 24ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Tamara Hochgreb Matos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MYUNG SOO KANG IM,
Coreana, Empresária, CPF. 053.013.817-41, que GALERIA MILLER EMPRENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, ajuizou-lhe uma ação de cobrança que foi julgada procedente, ora em fase
de Cumprimento de Sentença, condenando-a ao pagamento de R$ 234.164,24 (atualizado até
31/12/17). Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua intimação por edital, para
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de
incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com expedição de mandado de
penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do CPC, ficando ADVERTIDA, independentemente de
nova intimação, que terá 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para oferecer impugnação. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 08 de junho de 2018.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000454-40.2017.8.26.0010 O(A) Mm. Juiz(A) de
Direito Da 1ª VC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP, Dr(A). Luis Fernando Cirillo, na
Forma da Lei, Etc. Faz Saber A(O) Ana Teresa de Andrade, Brasileira, Agente Operacional, Rg
17.544.515-1, Cpf 103.813.808-66, que Lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União
Social Camiliana, Cnpj/MF Sob O Nº 58.250.689/0001-92, Referente Ao Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais Firmado entre as partes que não foi cumprido, no valor de R$ 32.094,24.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua citação, por edital, para os
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do
prazo de 20 (vinte) dias do presente edital, 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 publicado na forma da lei. Nada mais. dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 08 de Maio de 2018.
(12 e 13)

(*) - É fundador e diretor geral da agência de marketing,
comunicação e tecnologia CZ Brains®. Também possui
especializações na ESPM Miami Ad School, além de
pós-graduação em Gestão de Marketing
(www.czbrains.com.br).
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FÉRIAS EM DOIS PERÍODOS
Empresa poderá comprar 10 dias de férias e o restante de 20 dias
pode ser gozadas em dois períodos de 10 dias? Saiba mais acessando
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
NO CÁLCULO DA GRRF SOBRE A RESCISÃO POR ACORDO NA NOVA
REFORMA TRABALHISTA A MULTA SERIA DE 20%, E O PAGAMENTO
DOS 10% DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL?
Nos casos de extinção através do acordo previsto no artigo 484 A da CLT,
importante destacar que o recolhimento da multa rescisória será de
20% e NÃO haverá a contribuição social de 10%. Para tanto a empresa
usará a movimento I5 e código 07.
PROCURAÇÃO ELETRÔNICA PARA O ESOCIAL
Com o e-social em vigor o escritório de contabilidade pode usar o seu
certificado digital para poder transmitir as informações do seu cliente,
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
ENCERRAR AS ATIVIDADES
Empresa quer encerrar suas atividades e baixar o CNPJ, mas está com
um funcionário aposentado por invalidez, como proceder? Saiba mais
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO
Empresa pode manter o pagamento mensal como gratificação e após cinco
meses suspender? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO
Quando o adicional noturno ultrapassa as 05 horas da manhã será considerado horas extras com o adicional noturno? Saiba mais acessando
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
CONTRATO POR OBRA CERTA
Empresa de construção civil pode fazer contrato de obra certa com
empregados quando contrata para determinada obra? Saiba mais
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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medicar com tudo para trazer resultados
em curto prazo, que podem até encher
os olhos, mas não serão sustentáveis se
a sua campanha de marketing não for
integrada e feita de forma a construir
uma marca forte. Mais do que picos de
engajamento, a sua empresa precisa
ficar na lembrança e isso é homeopatia,
tratada a cada dia para que se mantenha
saudável.
Mesmo as agências precisam se conscientizar que cuidar do cliente é muito
mais do que dizer sim a todas as suas
vontades. Muitas vezes, é preciso explicar o porquê daquele serviço não ser
necessário. O trabalho de consultoria,
atrelado aos resultados conquistados, é
a base da confiança entre os dois lados.
Não é porque o paciente quer tomar uma
bezetacil, que o médico precisa dar se
ela não é necessária.
O tratamento caro no marketing pode
ser muito interessante financeiramente,
mas o cliente uma hora encontra um especialista melhor e a sua agência ficará
a ver navios.
Encontrar caminhos interessantes para
o seu cliente pode transformar a relação
duradoura. É muito melhor ser um ‘médico da família’, perto para ajudar em
todas as dores. Remediar é importante
e essencial em alguns casos, mas buscar
a cura para o seu cliente não ter mais
problemas deve ser o caminho.
O marketing hipocondríaco somente
atrapalha quem realmente conhece da
área e quer trazer resultados construtivos.
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ssa mudança, já dita por especialistas
como irreversível, impacta diretamente
os proﬁssionais que lidam com o processo
de contratação diariamente. O RH, por sua vez,
é um dos departamentos que mais passou por
inovações nas últimas décadas, migrando de um
setor estritamente operacional para outro estrategicamente veloz, com mais visão de futuro,
escalável, eﬁciente e que chamamos de RH 3.0.
No passado, o RH 1.0 - então chamado de
departamento pessoal - era deﬁnido como o
guardião ou responsável em assegurar que os
deveres e promessas feitas pelas empresas aos
candidatos fossem cumpridas após a contratação, ou seja, questões operacionais da relação
empregado-empregador. Já no RH 2.0, a tarefa
consistia em incluir e fazer com que a área de
Recursos Humanos participasse mais da administração do negócio, de forma mais estratégica
e focada na atração, retenção e motivação de
talentos.
Tanto que isso culminou no surgimento do
business partners, ou seja, consultores e especialistas em processos de gestão de pessoas
para gerar resultados. Pois bem, o advento da
tecnologia chegou e gestores se perguntam agora: qual a importância de implementar o RH 3.0
na empresa e quais caminhos devo percorrer?
Deve-se começar pelo recrutamento e seleção
de candidatos, usando um software de RH para
fazer requisição de pessoal, abrir vagas, anunciar
ofertas de emprego e centralizar a comunicação
com os candidatos.
Novas soluções, como automação da triagem
de candidatos, sistemas de seleção e people
analytics já são viavelmente possíveis. De modo
simples, o RH 3.0 é aquele que está inserido na
era digital e usa as ferramentas tecnológicas a
seu favor. Assim, é possível falar na otimização
dos diversos processos de recursos humanos,
tais como: recrutamento, seleção, avaliação,
treinamento e desenvolvimento dos proﬁssionais
empregados.
Para se ter uma ideia do contexto, 56% das

empresas já redesenham seus processos de RH
para aproveitar ferramentas digitais, segundo a
Deloitte. No entanto, não basta apenas inserir
novas tecnologias, é preciso construir uma
cultura que valorize os dados e promova melhorias contínuas. Existem muitas ferramentas
obsoletas que ainda são usadas na gestão de
pessoas, como ﬁchas impressas para requisição
de pessoal.
No RH 3.0, é grande a convergência entre a
área e outros setores da empresa, como marketing, construindo estratégias de endomarketing,
employer branding e comunicação interna. Para
a transformação digital acontecer é importante
estar mais próximo da TI da empresa também.
Com a implementação de ferramentas adequadas, há diversos dados que podem ser coletados
com facilidade pelo RH. É possível citar o número
de vagas fechadas no prazo, candidatos que
participaram da seleção, evasão de funcionários
recém-contratados etc.
Hoje é possível falar na quarta revolução
industrial, ascensão de inteligência artiﬁcial e
automação nas empresas e no setor público. Mas,
somente dados não oferecem nenhum diferencial
à empresa, muito menos ajudam a construir o
RH 3.0, todavia, quando estruturados, tornam-se informações preciosas, subsidiam uma visão
holística da gestão de pessoas e permitem a
tomada de decisões mais assertivas, beneﬁciando
todo o empreendimento.
O grupo de pesquisa TI global IDC prevê que,
até 2020, aproximadamente US$ 47 bilhões da
receita mundial do mercado serão empregados
com machine learning (aprendizado de máquina) e inteligência artiﬁcial (IA). Como se pode
observar, há muita diferença entre o RH 1.0, 2.0
e 3.0. É preciso estar atento para acompanhar a
evolução desse setor, garantindo que as melhores
ferramentas sejam usadas na gestão de pessoas.
Os resultados serão traduzidos no aumento
de competitividade, lucratividade e longevidade
das empresas.

O sujeito sente aquela moleza no
corpo. É gripe. Antes de ir ao médico
passa na farmácia e compra tudo o
que tem direito e se deixarem leva até
um antibiótico para garantir
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