
Certa noite lia, como de costume, uma estória 

para minha fi lha. Nesse dia, escolhi a fábula de La 

Fontaine, “A Cigarra e a Formiga”

Essa conhecidíssima fábula conta a estória de uma cigarra 
que passou o verão todo cantando, enquanto a formiga 
trabalhava estocando alimentos para o inverno. Quando 

cheguei ao fi nal da fábula, li este trecho:

“A formiga nunca empresta,
nunca dá, por isso ajunta.
- No verão em que lidavas? 
À pedinte (cigarra) ela pergunta.
Responde a outra: - Eu cantava,
Noite e dia, a toda hora...
- Oh! Bravos! (torna a formiga)
- Cantavas? Pois dança agora...”

Fiquei imaginando: essa estória não está boa, com todo res-
peito à La Fontaine.

Por que a cigarra sofria se era tão talentosa? E por que de-
veria carregar e organizar coisas se cantava e tocava tão bem? 
E a formiga, sabia cantar, tocar, compor? Não, mas possuía um 
talento natural para a organização, para o planejamento. Na 
mesma hora, comecei a ver como essa fábula tem a ver com os 
dias atuais. Como vejo pessoas frustradas em minhas andanças! 
Algumas porque tem que fazer o papel de formiga tendo talento 
para ser cigarra, outras, exatamente o contrário.

Penso que devemos valorizar nossos talentos, nossas vocações. 
Portanto, imaginei no fi nal da estória a formiga muito bem no 
período difícil do inverno e a cigarra conseguindo uma excelente 
gravadora, gravando um clipe e fazendo sucesso nas rádios. 
Concordo com La Fontaine que a formiga estava muito bem, 
mas era extremamente egoísta e não possuía a visão moderna 
que devemos ter hoje: a de aproveitar e extrair o que cada um 
tem de melhor, ajudar as pessoas a descobrirem e exercitarem 
seus talentos.

Tanto a Cigarra quanto a Formiga eram extremamente talen-
tosas, mas a falha da Cigarra foi não juntar seu talento ao foco, 
ao planejamento e à disciplina. Então, pais, não queiram que 
seus fi lhos sejam advogados se o negócio deles é culinária. E 
gente, dentro de nossas empresas, vamos valorizar as diferen-
ças, descobrir novos talentos, direcioná-los e auxiliá-los para 
que possamos todos ter sucesso em nossos empreendimentos 
pessoais e profi ssionais.

(*) - É palestrante motivacional, especialista em superação, criação de valor e 
em tocar o coração das pessoas (www.marcocassel.com.br).

A importância de investir 
em seus talentos

Marco Cassel (*)

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confi ança, ou ligue para

T : 3106-4171
netjen@netjen.com.br
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ADVERTÊNCIA NO HORÁRIO DE INTERVALO
Empresa pode aplicar advertência a funcionário por ato praticado em 
refeitório, durante o horário de intervalo e manter câmera de vigilância 
no ambiente? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CARGO DE GERENTE E SUBGERENTE RECEBE HORA EXTRA, INCLU-
SIVE SE TRABALHAR NO FERIADO?

Esclarecemos que em se tratando de empregados registrados nos 
moldes do art.62 da CLT e que estejam dispensados do controle de 
jornada, estes empregados não farão jus ao recebimento de horas 
extras. Contudo, ocorrendo trabalho em dia de feriado deverá a 
empresa pagar em dobro a remuneração ou conceder outro dia de 
folga, conforme determina a Lei nº605/49.

DIMINUIÇÃO DO TEMPO DE INTERVALO
A diminuição do tempo de intervalo de 1 hora para 30min, pode o 
funcionário fazer apenas 15min e receber os outros 15min como HE 
50%? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESCONTO DE ATRASOS E FALTAS DO ESTAGIÁRIO
Empresa pode descontar atrasos e faltas da bolsa do estagiário, pode cum-
prir horário flexível? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO SE RECUSOU A ASSINAR O AVISO PRÉVIO INDENI-
ZADO, COMO DEVEMOS PROCEDER?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, porém, orienta-se 
que o empregador leia o comunicado de aviso prévio ao empregado e 
pegue a assinatura de duas testemunhas.

OBRIGATÓRIO O REGISTRO DE PONTO
A partir de quantos funcionários se torna obrigatório o registro de 
ponto? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CÁLCULO COM SALÁRIO VARIÁVEL
Funcionário que recebe salário fixo, periculosidade e comissão, como proceder para 
calcular hora extra e o DSR? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Citação Prazo 20 dias. Processo nº 0208484-31.2011.8.26.0100  A Drª. Fabiana Marini, Juíza de
Direito da 12ª VC do Foro da Capital - SP, na forma da lei, etc. Faz Saber a Jader Bezerra Xavier,
CPF/MF Nº 232.276.303-97 e Pampa Montagens e Manutenção Ltda, CNPJ Nº 15.118.524/0001-59,
que Banco Fibra S/A, moveu uma ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento
da quantia de R$  7.062.749, (Sete Milhôes sessenta e dois mil setecentos e quarenta e nove reais)
Referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário Nº CG 0648611, ocorre que não
cumpriram com suas obrigações, deixando de efetuar o pagamento da quantia devida na data de seus
respectivos vencimentos. Considerando que os requerentes, encontra-se em lugar ignorado, fica os
mesmos, por meio do presente edital Citados 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. Dado e
passado nesta cidade, aos 12 de Setembro de 2017.                                                                    (18 e 19)

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: DIEGO FERREIRA DIAS, solteiro, encarregado de guarda-volumes, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 21/01/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, filho de Antonio Costa Dias e de Lucia dos Santos Ferreira. A 
pretendente: DEBORA CARINA BARRETO, solteira, professora assistente de 
classe, natural de São Paulo - SP, nascida em 20/02/1995, residente e domicilia-
da neste Subdistrito - SP, filha de José Trajano Barreto e de Celina Oliveira dos 
Santos Barreto.

O pretendente: BRUNO DA CUNHA REAL, solteiro, estoquista, natural de São Paulo - 
SP, nascido em 03/05/1988, residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Hermes 
Costa Real e de Joelita Viana da Cunha Real. A pretendente: JULIANA GOMES SCAR-
MIN, solteira, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, nascida em 13/05/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João José Scarmin e de Carla 
Suzana Gomes Scarmin.

O pretendente: DIEGO DE MENDONÇA, solteiro, técnico em radiologia, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 22/03/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Sandra Mara de Mendonça. A pretendente: RAQUEL DE ARAUJO SALGADO, 
divorciada, militar, natural do Rio de Janeiro - RJ, nascida em 26/03/1988, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Pedro Fernando Moreira Salgado e de Ivone 
de Araujo Salgado.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Mafra S.A. Agropecuária
CNPJ/MF nº. 04.972.469/0001-43 - NIRE 35.300.44834-1

Extrato da Ata da AGE Realizadas em 31 de Outubro de 2017
Data, Hora e Local:  31/10/2017, às 16hs30, na sede social , na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, 20° andar,
sala 01-B, Alto de Pinheiros, São Paulo-SP.  Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente:
Sidinei Righini, Secretária: Luciana Gualda dos Santos Sasso. Deliberações aprovadas por unanimidade: 1. O
Acionista delibera e aprova a capitalização do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)  em 02/02/
2017 e em 31/03/2017, ambos realizados pela acionista Magenta Participações S.A.. Encerramento: Formalidade
legal registrada na JUCESP nº 571.052/17-4 em 19/12/17. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Propecus Agropecuária S.A.
CNPJ/MF N° 01.299.251/0001-81 - NIRE 35.300.44833-2

Extrato da Ata da AGE Realizada em 31 de Outubro de 2017
Data, Hora e Local: 31/10/2017, às 17hs, na sede, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, 20º andar, sala 01-A,
Alto de Pinheiros,São Paulo-SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Sidinei
Righini, Secretária: Luciana Gualda dos Santos Sasso. Deliberações aprovadas por unanimidade: 1. O Acio-
nista delibera e aprova a capitalização do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) em 16/01/2017
e em 17/04/2017, ambos realizados pela acionista Magenta Participações S.A. Encerramento: Formalidade legal
registrada na JUCESP nº 572.557/17-6 em 20/12/17. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

A alternativa, mais efi ciente e menos dolorosa que o tratamen-
to atual (injetável), já gerou uma patente para o Instituto e 
se baseia na tecnologia de nanocarreadores coloidais, cuja 

liberação controlada visa diminuir os efeitos colaterais do fármaco.
Thais Aragão Horoiwa, pesquisadora responsável pelo projeto, 

explica que a tecnologia funciona como uma espécie de “cavalo de 
Tróia”. O antiomoniato de meglumina (comercialmente conhecido 
como Glucantime), droga utilizada no tratamento da leishmanio-
se, é encapsulada em nanoestruturas poliméricas compostas por 
maltodextrina, um gliconjugado de que o protozoário necessita 
em seu metabolismo. “Acreditamos que o uso da maltodextrina 
faz com que o medicamento atinja preferencialmente as células 
infectadas às saudáveis, porque, em tese, o açúcar iria preferen-
cialmente para as células que o estão demandando mais”, explana.

Atualmente, no Brasil, o tratamento da doença é oferecido pelo 
SUS e feito de forma injetável. Em termos simples, o paciente 
recebe diariamente, por um período de 20 dias, injeções com 
doses de 10 a 20 mg de Glucantime, sendo a aplicação feita di-
retamente nas ferida. “O tratamento é extremamente doloroso, 
além de depender da internação do paciente para a aplicação do 
medicamento e controle dos efeitos colaterais, que são intensos 
e podem até levá-lo a óbito”, conta Thais. “A alternativa que 
propomos visa um tratamento tópico com pomada ou creme, 
evitando que o medicamento caia na corrente sanguínea, e com 
aplicação feita pelo próprio paciente. A simplicidade do trata-
mento diminuiria o gasto de recursos públicos e evitaria também 
a evasão do tratamento”.

Os testes de liberação e permeação realizados até o momento 
mostram evidências de que o medicamento, indicado para trata-

Imagem ampliada mostra as bolsas (vacúolos) formados pelo 

protozoário L. amazonensis, agente causador da leishmaniose 

cutânea, dentro de macrófago de camundongo.
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IPT desenvolve novo 
medicamento contra leishmaniose
O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) está desenvolvendo, em seu Laboratório de Processos 
Químicos e Tecnologia de Partículas, um novo medicamento contra a leishmaniose, doença endêmica 
no Brasil causada por protozoários e transmitida pela picada de certas espécies de mosquito

mento da leishmaniose cutânea, não tem penetração na corrente 
sanguínea – evitando efeitos colaterais em órgãos internos – e 
que sua liberação é sustentada na ferida, crescendo ao longo do 
tempo, o que possibilitaria uma aplicação única. Atualmente, o 
fármaco passa por testes pré-clínicos no Instituto de Ciências 
Biomédicas da USP, em que se verifi cará seu real efeito sobre o 
parasita e também as células saudáveis do organismo.

Segundo a Drugs for Neglacted Diseases initiative (DNDi), 
cerca de 1 milhão de novos casos de leishmaniose cutânea são 
computados por ano no mundo, enfermidade que está no rol de 
doenças negligenciadas defi nido pela OMS – assim nomeadas 
por serem comuns em locais com maior difi culdade de acesso ao 
saneamento básico e em populações marginalizadas, de menor 
poder aquisitivo, condições menos propícias ao investimento da 
indústria farmacêutica. Para saber mais sobre o mais sobre a 
tecnologia desenvolvida pelo IPT para combate à leishmaniose, 
acesse: (https://goo.gl/wnaQXV).

Ricardo Karpat (*)

Todo início de ano devemos 
traçar novos objetivos, avaliar 
o que não está dando bons 
resultados e mudar algumas 
rotinas em nossas vidas.

A expressão “Ano Novo, 
Vida Nova” costuma estar 
presente na vida das pessoas 
insatisfeitas profi ssionalmen-
te. A virada de ano representa, 
para muitos, o momento mais 
indicado para promover mu-
danças na carreira e ir atrás 
de novos desafi os que resul-
tem na conquista do sucesso 
profi ssional e consequente 
aumento na qualidade de vida.

É comum, que num momen-
to tão delicado economica-
mente como o que vivemos, 
muitas pessoas estejam insa-
tisfeitas com suas respectivas 
situações profi ssionais, e que 
tenham a sensação de me-
recerem mais do que estão 
recebendo.

A crise ainda ronda o merca-
do de trabalho e o desemprego 
teima em não ceder. 

Assim, àqueles que buscam 
por uma nova colocação, com 
maior valorização profi ssio-
nal, precisam seguir algumas 
orientações a fi m de atingir 
este objetivo.

Profi ssionalismo, compro-
metimento, automotivação e 
aprendizado contínuo estão 
entre as qualidades mais 
desejadas e reconhecidas 

pelo mercado. As ações di-
zem muito sobre as pessoas, 
e o que as empresas mais 
desejam são profi ssionais ba-
talhadores, comprometidos e 
interessados. Seguindo essa 
linha de conduta, estará um 
passo à frente da concor-
rência.

Outro item imprescindível 
para se ter empregabilidade 
é possuir uma boa rede de 
relacionamentos, o famoso 
networking. Sendo assim, 
mantenha seus contatos atua-
lizados e intensifi que-os. Cada 
empresa e cada profi ssional 
têm suas individualidades, 
com características particu-
lares e únicas, porém, existe 
uma característica que está 
presente em toda empresa 
ou profi ssional de sucesso: 
trabalho árduo. 

Faça uma análise das em-
presas e profi ssionais bem-
-sucedidos que você conhece 
e irá constatar que ninguém 
chega ao sucesso profi ssional 
sem percorrer um longo cami-
nho. Por fi m, esteja ciente de 
que profi ssionais capacitados 
e comprometidos são diferen-
ciados em uma empresa. 

Siga essa linha de conduta 
desde já e chegue ao fi nal 
do ano com o seu objetivo 
alcançado.

(*) - É Diretor da Gábor RH, 
administrador de empresas 

especializado em recursos humanos.

Como ser um 
profi ssional bem-
sucedido em 2018

Presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira.

Brasília - O vice-governador 
de São Paulo, Márcio França 
(PSB), será candidato a go-
vernador nas eleições deste 
ano com ou sem o apoio do 
PSDB, disse ontem (17), o 
presidente nacional do PSB, 
Carlos Siqueira. O dirigente 
também afirmou que um 
eventual apoio dos tucanos a 
França não garante em troca, 
necessariamente, o apoio dos 
pessebistas à candidatura do 
governador Geraldo Alckmin 
à Presidência da República.

“A candidatura de Márcio 
França é prioritária para o PSB. 
Claro que queremos o apoio do 
PSDB, mas aí vai depender de-
les”, afi rmou Siqueira. Segundo 
o dirigente, a candidatura de 
França é uma das nove a go-
verno do Estado que a legenda 
articula lançar no pleito deste 
ano. Além de São Paulo, a sigla 
quer ter candidatos a governa-
dor em Minas Gerais, Distrito 
Federal, Sergipe, Pernambuco, 
Paraíba, Amazonas, Tocantins 
e Espírito Santo.

França vai assumir o governo 
de São Paulo em abril, quando 
Alckmin deve se desincompati-
bilizar do cargo para concorrer 
ao Palácio do Planalto. Mesmo 
antes de ter a máquina pública 
nas mãos, o pessebista já nego-
cia acordos com outros partidos 
para garantir tempo de TV para 
a propaganda partidária. Nesta 
semana, anunciou apoio do PR 
e já tem conversas avançadas 
com Solidariedade e PROS, que 

também podem anunciar apoio 
em breve.

O nome do vice-governador, 
porém, enfrenta resistência 
entre integrantes do PSDB 
paulista, que não abrem mão de 
candidatura própria do partido 
ao Palácio dos Bandeirantes. 
Entre os possíveis candidatos 
tucanos à sucessão de Alck-
min estão o prefeito de São 
Paulo, João Doria, e o senador 
José Serra. Em entrevistas na 
segunda-feira (15), Alckmin 
disse que a decisão de quem 
os tucanos vão apoiar ou se 
vão lançar candidatura própria 
só será tomada na convenção 
de março.

O presidente do PSB disse 
que o partido ainda não sabe 
como se posicionará na corrida 
presidencial. Segundo ele, o 
cenário tem hoje alto “grau 
de incerteza”, com a possível 
condenação do ex-presidente 
Lula, que pode torná-lo inelegí-
vel, e a “incerteza” sobre a can-
didatura de Alckmin. Siqueira 
ressaltou que vários partidos já 
procuraram o PSB em busca 
de apoio a seus candidatos à 
Presidência, entre eles, o PT 
e o Podemos, que quer lançar 
o senador Alvaro Dias (PR). 
“Vamos apoiar o que é bom 
para o Brasil e para os proje-
tos importantes para o PSB. 
Aliança é sempre a realidade 
do momento, mas nem sempre 
é o ideal”, declarou o dirigente, 
evitando se comprometer com 
um nome (AE).

França será candidato 
em SP ‘com ou sem 

apoio do PSDB’
Divulgação
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