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TERÇA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2018

OBRIGATORIEDADE DE CONTRATAÇÃO 
Empresas de atividades administrativas são obrigadas a contratar 
menor aprendiz e estagiários, qual a base legal? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO É FEITO NA INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA QUE A EMPRESA MANTÉM CONVÊNIO, A EMPRESA 
PODE NÃO AUTORIZAR O EMPRÉSTIMO?

O empréstimo consignado desde que realizado com a instituição 
financeira, a empresa não pode interferir na liberação do empréstimo 
ao empregado, pois a empresa é mera intermediária, somente desconta 
do salário do empregado e repassa ao banco.

CRÉDITO A COMPENSAR
Empresa possui saldo de crédito a compensar na filial oriundos de 
salario maternidade. Esta filial foi fechada. O credito poderá ser 
compensado pela matriz, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR COM JORNADA INFERIOR
Empresa pode contratar funcionários para trabalhar seis horas por dia? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA É OBRIGADA A ENTREGAR UMA CÓPIA DO PONTO PARA 
O FUNCIONÁRIO?  

Esclarecemos que perante a legislação não há obrigatoriedade 
da empresa conceder ao empregado cópia do espelho de ponto 
ao empregado. Contudo, para que o empregado tenha ciência de 
seus atrasos, faltas, horas extras orienta-se que a empresa colha 
a assinatura do empregado no espelho do ponto.

CONTRATAR FUNCIONÁRIOS POR HORA
Empresa que pretende contratar funcionários por hora onde os mes-
mos trabalharão em média 03 dias por semana, como proceder com 
o registro com a nova reforma trabalhista? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1001482-
23.2015.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Antonio Marcelo Cunzolo Rimola, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
DANIEL FLORENCIO DA SILVA, CPF. 340.077.548-70, que AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 4.533,07 (Jan/2015), 
oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. 
Estando o requerido em lugar incerto e não sabido, CITADO fica para que no prazo de 15 dias, a fluir 
após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, ficando isento de custas e honorários, em 
caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo, sendo advertido 
de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o presente 
edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, aos 09 de fevereiro de 2018. 

3ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006486-
50.2016.8.26.0704 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de 
São Paulo, Dr. Paulo Baccarat Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALESSANDRA 
CRISTINA CAMPOS DA SILVA GOMIERO, CNPJ 13.137.516/0001-24, que lhe foi proposta uma 
Ação de Procedimento Comum por parte de RAFAEL CASTRO DUARTE-ME, objetivando a 
cobrança de R$ 883,11 (Out/2016), oriundos dos boletos vencidos em 12/05/2015 e 22/05/2015 e não 
pagos. Encontrando-se a requerida em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a requerida 
será considerada 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 30 de janeiro de 2018. 

5ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0039096-
02.2012.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Borges de Carvalho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROSA 
MARIA ZANELATO, RG. 8.534.670 e seu marido WALTER ZANELATO, RG. 8.540.865, que por parte 
de MARGARETE DE LIMA JORGE e OUTROS foi ajuizada uma ação de Procedimento Sumário, tendo 
como objeto a outorga definitiva da escritura do imóvel constituído por terreno e casa, situado na Rua 1, 
nº 34, do Jardim das Palmas, nesta Capital, com área de 125,00m². Estando os requeridos em local 
ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 
20 dias úteis supra, querendo ofereçam defesa, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos 
alegados na inicial, ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos 
do artigo 257, IV do CPC. 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 fevereiro de 2018. 

15ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4001480-19.2012. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 15ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Fernando Antonio Tasso, na forma da lei, etc. FAZ SABER a corré VALQUIRIA 
FRANCINI DE SOUZA, CPF. 289.772.278-95, que ROSINEIDE SOUZA DE MELO, lhe ajuizou uma 
Ação de Procedimento Comum, bem como contra a RR Transportes LTDA-ME e Outros, objetivando 
seja a mesma julgada procedente com a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 17.817,00 
(Dez/2012), correspondente a multas e vistorias relativas ao veículo tipo Camioneta Hyundai HR HDB, 
cor branca, ano/mod 2009/2010, placas EKP-4711/SP, bem como, a expedição de ofício junto ao 
DETRAN para impossibilitar a transferência a terceiros, e ainda a condenação dos requeridos ao 
pagamento de indenização pelos danos causados, custas processuais, honorários advocatícios e 
demais cominações legais. Encontrando-se a corré em lugar ignorado, 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 os 20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a corré será 
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao 
feito. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1025704-
55.2015.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Antonio Marcelo Cunzolo Rimola, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a BALTAZAR 
ANITABLIAN (CPF 045.387.658-72) que FRANCISCO PEREZ e OUTROS ajuizaram uma ação de 
Procedimento Comum, também contra a Silvana Perez e Outros, objetivando seja a mesma julgada 
procedente declarando nulo o negócio jurídico, e por consequência, determinado o cancelamento do 
registro imobiliário realizado na matricula nº 233.088 R.2 junto ao 9º Oficial de Registro de Imóveis da 
Capital-SP, bem como, a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização pelos danos 
causados, custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Encontrando-se o 
requerido em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 
dias, que fluirá após os 20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o requerido 
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao 
feito. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, aos 09 de fevereiro de 2018. 

5ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005841-
59.2017.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza de Miguel, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) MARCIA DE OLIVEIRA BORGES, RG 27.655.458-9, CPF 187.189.378-02, que por este 
Juízo, tramita de uma ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença, movida por AMC - 
Serviços Educacionais LTDA. Encontrando-se a executada 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$ 46.581,13 (junho/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. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de dezembro de 2017. 

7ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0050488-57.2017. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, na forma da lei, etc. FAZ SABER a RIO SUL 
TURISMO, CNPJ. 05.883.842/0001-48, na pessoa de seu representante legal, que TAM LINHAS 
AÉREAS S.A., ajuizou-lhe uma ação de Monitória, que foi julgada procedente, estando em fase 
de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, condenando-a ao pagamento de R$1.755.171,54 (atualizado até 
Junho/2017). 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 NCPC. ADVERTÊNCIA: Terá a executada, 
independentemente de nova intimação, 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.  São 
Paulo, 12 de setembro de 2017. 

DIGIGRAF Distribuidora Comércio e Serviços S.A. - CNPJ/MF: 54.472.956/0001-15 - NIRE: 35.300.337.328
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária 

Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. acionistas da Companhia, para se reunirem em Assembleia Geral Ordi-
nária a ser realizada às 9h30, do dia 21 de março de 2018, no escritório da Companhia localizado na Rua Soares 
de Avelar, nº 894, bairro Vila Guarani, São Paulo/SP, CEP 04306-020, a fi m de deliberarem sobre as seguintes maté-
rias: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras relativas ao 
exercício social encerrado em 31/12/2017; (ii) deliberação da proposta de destinação do resultado do exercício de 
2017; e (iii) eleição os membros da Diretoria. Diretor Presidente: Ricardo Costa Zerbini.

ARCOFER COMÉRCIO E MANUFATURA DE METAIS LTDA EPP. tona público que requereu
à SEMA a Licença Prévia e de Instalação para Fabricação de outros Produtos de Metal
não especificados anteriormente, sito à Rua Vital Brasil, nº 1.988. Complemento 1.161.
Vila Nova Cumbica. Guarulhos/SP. Através do Processo Administrativo nº 9740/2018.
ANTÔNIO ELISEU DE MEDEIROS ME. torna público que recebeu da SEMA a Licença de
Operação LO nº 10/2018, válida até 05/02/2.022, para Fabricação de Artigos de Serralhe-
ria, exceto Esquadrias, sito à Rua Tarauaca, nº 778. Antigo 375. Jardim Cumbica. Cep:
07240-180. Guarulhos/SP. Através do Processo Administrativo nº 58407/2017.

2ª Vara Cível do Fórum da Lapa Comarca da Capital /SP. 2º Ofício Cível . Edital de Citação Com o
Prazo de 20 dias. Expedido no Processo nº 0034165-91.2005.8.26.0004 (004.05.034165-4) Ação
Procedimento Comum - Prestação de Serviços : Requerente: Álvaro Baptista Requerido: Anderson
Bastos da Silva e outros . O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro da Lapa Estado de SP. Dr.
Carlos Bortoletto Schmitt Corrêa na forma da Lei, etc. Faz Saber a Anderson Bastos da Silva , RG/
SSP/SP, 28.488.471-6 e CPF/MF,214.887.158-74, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum Cobrança de honorários advocatícios, por parte de Álvaro Baptista RG/SSP/SP 2.670. 696
CPF/MF, 168.850.588-15 e OAB/SP, 18.103 . A citação por edital do requerido, se faz necessária
devido ao levantamento da quantia superior por ele recebida no Processo de nº 1506/77, da 2ª Vara de
Acidentes do Trabalho, quantia esta a ser estipulada pelo Juízo, atualizado e acrescido de juros e
correção monetária, quantia esta levantada a mais pelo requerido Fica o requerido Anderson Bastos
da Silva, por este ato Intimado da sentença homologatória com a desistência da ação em face de
Rafael Ferreira da Silva, Irene Rosangela Ferreira da Silva bem como aos sucessores de Mario
Aparecido da Silva conforme comprova-se nos autos. Encontrando-se o requerido Anderson Bastos da
Silva, RG/SSP/SP 28.488.471-6 e CPF/ MF, 214.887. 158-74, 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, 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. Dado e passado nesta cidade de São Paulo.       (20 e 21)

10ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE ANTONIO CARLOS MEZZOTERO CARDOSO DE 
MENDONÇA, REQUERIDO POR MARIA APPARECIDA MEZZOTERO CARDOSO DE MENDONÇA - 
PROCESSO Nº 1100705-92.2014.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 10ª Vara da Família e Sucessões, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Anderson Cortez Mendes, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 
05/12/2017, foi decretada a INTERDIÇÃO de ANTONIO CARLOS MEZZOTERO CARDOSO DE 
MENDONÇA, nos termos em que se segue (em resumo): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 
pedido para decretar a INTERDIÇÃO de ANTONIO CARLOS MEZZOTERO CARDOSO DE 
MENDONÇA, Brasileiro, Solteiro, Desempregado, residente à Rua Backer, 51, casa 01 - Cambuci, 
CEP 01541-000, São Paulo - SP, nascido em 26/06/1977, filho de Antonio Carlos Cardoso de Mendonça 
e Maria Apparecida Mezzotero Cardoso de Mendonça, portador de Esquizofrenia (CID10 F20), afetando 
todos os atos da vida civil relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nomeando-lhe 
curadora MARIA APPARECIDA MEZZOTERO CARDOSO DE MENDONÇA, RG 30783616, CPF 
416.089.508-59. Em obediência ao disposto no §3º do artigo 755 do Código de Processo Civil, serve o 
dispositivo da presente sentença como edital, a ser publicada por três vezes na imprensa oficial, com 
intervalo de dez dias, uma vez na imprensa local, na rede mundial de computadores (no sítio deste 
Tribunal de Justiça) e na plataforma do Conselho Nacional de Justiça, sendo referido edital afixado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de dezembro de 2017. 

2ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE STASE KUMELYS PANICACCI, REQUERIDO POR 
NORINES PANICACCI BAHIA - PROCESSO Nº1012493-61.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco 
Aurélio Paioletti Martins Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou 
dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 06/09/2017, foi decretada a 
INTERDIÇÃO PARCIAL de STASE KUMELYS PANICACCI, CPF 093.149.908-93, diagnosticada 
com quadro demencial em evolução, com perda cognitiva moderada, declarando-o(a) relativamente 
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em 
caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Norines Panicacci Bahia. O presente edital será publicado por três 
vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 24 de janeiro de 2018. 

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0030380-80.2012.8.26.0100 - 736/12./O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LETÍCIA FRAGA BENITEZ, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Bernardete Dias Correia, José Gonçalves da Silva Filho, Severina 
Gonçalves da Silva, Imobililária Kaka Imóveis, Nivaldo Roberto Ioli, Nadir Vieira Chaves Ioli, 
Espólio de Humberto Salomone, Ana Mastrobuoni Salomone, na pessoa do inventariante Hugo 
Eneas Salomone, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que João Erval Pinto Junior e Joice Ferreira Pinto ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Francisco de Melo Palheta, 
1055, Pq. Boa Esperança, São Paulo - SP, Cep. 08341-000, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem 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. 

6ª VC – Regional Santo. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1045904-
35.2014.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALAN JOSE 
DA SILVA, CPF 329.969.068-02, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - 
Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento de R$ 18.134,50 (em 15/04/2014), oriundos do 
inadimplemento do Contrato de Confissão de Dívida firmado entre as partes. 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, pague o débito atualizado, 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. 

8ª VC – Regional Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015340-
76.2014.8.26.0001. O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de 
São Paulo, Dr. Ademir Modesto de Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MAURICIO TEIXEIRA 
CHAVES, CPF 151.952.698-90, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte 
de CARLOS JOSÉ GOMES RODRIGUES, objetivando a condenação do réu ao pagamento da 
quantia de R$ 33.460,00, referente aos danos materiais e dano moral sofridos em decorrência da 
infringência do "Contrato de Locação para Temporada", firmado entre as partes pelo período de 
07/01/14 a 10/03/2014, tendo por objeto o imóvel localizado no Condomínio Morada de Boracéia, Rua 
do Arpoador, 76, Quadra 06, Lote 07, Casa 09, Bertioga-SP, no valor de R$ 3.000,00. Requer, ainda, 
a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e demais 
cominações legais. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, 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 os 
20 dias supra, 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 15 de janeiro de 2018.  

I.M.V. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP. torna público que requereu
a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente - SVMA a Renovação da Licença de
Operação para Fabricação de Peças e Acessórios para o Sistema Motor de Veículo
Automotor, sito à Avenida Zelina, nº 642. Vila Zelina/São Paulo/SP.
NEW TEC - IND. E COM. DE PEÇAS P/ MÁQUINAS LTDA EPP. torna público que recebeu
da SEMA a Licença Previa e de Instalação nº 198/2017, válida até 20/12/2019, p/ Fabr.
de outras Máquinas e Equiptos. de uso geral n.e., Peças e Aces., sito à Rua São José
do Rio Pardo, 49. V. N. Bonsucesso. Guarulhos/SP. Através do Proc. Adm. 54763/2017.
EXTRUSION SYSTEM IND. E COM. DE MÁQUINAS EIRELI. torna público que recebeu
da SEMA a Licença Previa e de Instalação nº 171/2017, valida até 07/11/2019, p/ Fabr.
de Máquinas e Equiptos. de uso Indl. especifico n.e., Peças e Acessórios, sito à Rua
Itaparantim, 995, Jd. Pres. Dutra, Guarulhos/SP. Através do Proc. Adm  38128/2017.
H G R INDÚSTRIA E COM. DE MÁQUINAS LTDA. torna público que recebeu da SEMA o
Termo de Dispensa de Licenciamento Ambiental nº 170/2017, p/ Fabr. de Máquinas e
Equiptos. p/ Artigos plásticos, por conta de terceiros, sito à Estr.Sebastião Walter
Fusco, 17. Sala 03. Cidade Soimco. Guarulhos/SP. Através do Proc. Adm. 45068/2017.

Abertas as inscrições

Começaram ontem (19) as inscrições para o fi nanciamento 
estudantil do governo federal. A iniciativa usa recursos do Fundo 
de Financiamento Estudantil (Fies) e é coordenada pelo Minis-
tério da Educação (MEC). O período vai até o próximo dia 28. 
Os contratos vão seguir as novas regras do programa, aprovadas 
no ano passado.  A previsão do governo é atender a 310 mil pes-
soas em 2018.

Os recursos do Fies são destinados a fi nanciar alunos em cursos 
superiores privados, desde que esses tenham avaliação positiva 
no MEC. O montante a ser pago depende de uma fórmula que 
leva em consideração o preço da mensalidade e a renda familiar 
do candidato. No início do mês, o Comitê Gestor do Fies defi niu 
os limites do fi nanciamento: máximo de R$ 30 mil por semestre 
e mínimo de R$ 300. As condições do fi nanciamento precisam 
ser estipuladas entre o banco que irá conceder o empréstimo, a 
instituição de ensino e o aluno. 

As duas modalidades do fi nanciamento (Fies e P-Fies) são 
estruturadas em três faixas. A primeira contempla alunos com 
renda familiar bruta, por pessoa, de atê três salários mínimos, que 
contarão com juro real zero. A segunda é destinada a alunos com 
cada membro da família com renda de até cinco salários mínimos 
nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e a terceira, a es-
tudantes com o mesmo teto de renda familiar das demais regiões. 
Nesses dois casos, os juros serão um pouco acima da infl ação.

Em busca de 

formulações efi cientes e 

sustentáveis, a indústria 

de beleza investe, cada 

vez mais, em soluções 

provenientes de uma 

cadeia produtiva limpa 

e 100% rastreável

Essa preocupação está 
alinhada a um compor-
tamento do consumidor, 

que está mais exigente e com 
uma consciência mais verde. 
Uma prova disso está na análise 
realizada pela empresa alemã 
especializada em estudos de 
mercado GFK, ao apontar 
que 40% dos consumidores 
brasileiros acreditam que as 
empresas devem ser ambien-
talmente responsáveis; e 48% 
afi rmam ler o rótulo antes de 
comprar qualquer produto. 

O estudo ainda mostra que, 
entre 2011 e 2016, a preocu-
pação com a responsabilidade 
social dos produtos, em relação 
a como e onde são feitos, cres-
ceu 5%. Todos esses dados nos 
mostram que as pessoas não 
querem mais saber apenas dos 
benefícios que um produto pro-
porciona, elas buscam também 
informações a respeito dos 
impactos socioambientais de 
toda a cadeia produtiva.

Nesse sentido, vale destacar 
também o resultado da pesqui-
sa Barômetro da Biodiversida-
de 2017, liderada pela União 
para o BioComércio Ético 
(UEBT), que ouviu cerca de 
16 mil pessoas de diferentes 
países do mundo, inclusive do 
Brasil, e apontou que 73% dos 
entrevistados se sentem bem 
quando compram um produto 
que respeita a biodiversidade. 
Além disso, 72% disseram 
que estão mais interessados 
em comprar produtos de 
empresas que dão atenção à 
biodiversidade.

Diante desse cenário, é 
possível afi rmar que a química 
verde ganha força! Mas o que 
é a química verde? A transfor-
mação dos insumos naturais, as 
funcionalidades das matérias-
-primas somadas a diferentes 
processos e tecnologias, que 
além de eliminar da formulação 
substâncias nocivas às pessoas 
e ao meio ambiente, dão origem 
à ingredientes inovadores e 

altamente efi cazes, propor-
cionando benefícios diretos na 
saúde do consumidor. 

Vale destacar também a 
importância da rastreabilidade 
da cadeia produtiva, pois é ne-
cessário que todo o processo de 
desenvolvimento e fabricação 
seja rastreado e transparente, 
com impactos positivos em 
todos os elos da cadeia. 

Nesse sentido, uma matéria-
-prima natural, produzida por 
meio do trabalho de coopera-
dos e agricultores familiares, 
que, em vez de desmatarem, 
preservam os recursos da na-
tureza e comercializam seus 
frutos e sementes de forma 
responsável, fomenta direta-
mente uma economia circular 
e a conservação da fl oresta 
em pé. Esse tipo de iniciativa 
promove o desenvolvimento 
socioeconômico, garante o 
respeito à biodiversidade e 
estimula os investimentos 
na utilização consciente dos 
recursos. 

Assim como nos exemplos 
citados na indústria de beleza, 
é importante ressaltar que 
todos os setores da economia 
precisam ter a mesma consci-
ência diante do tema. Afi nal, 
as empresas que buscam o 
fortalecimento no mercado 
precisam estar alinhadas às 
necessidades de consumo da 
população e engajadas em de-
senvolver produtos obtidos por 
meio de sistemas de produção 
totalmente transparentes e li-
vres de substâncias sintéticas.

Portanto, diante da questão, 
é importante entender que a 
química verde tem um papel 
essencial no mercado global, 
pois surgiu para promover o 
equilíbrio econômico, social 
e ambiental. Hoje, podemos 
afi rmar que o tema é muito 
mais que uma tendência, 
tornou-se uma realidade e, por 
conta disso, as empresas que 
apostam nesse conceito, estão 
à frente e prontas para liderar 
esse movimento em prol do 
desenvolvimento de produtos 
mais limpos, com rotulagens 
cada vez mais claras, seguros 
e altamente efi cazes.

(*) - É gerente de Marketing da 
Beraca, líder global no fornecimento 

de ingredientes naturais provenientes 
da biodiversidade brasileira para as 
indústrias de cosméticos, produtos 
farmacêuticos e cuidados pessoais. 

indústria de beleza
Marianna Cyrillo (*)

4ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0028233-06.2011. 
8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Carlos Alexandre Böttcher, na forma da Lei, etc. Faz Saber a IVO DA SILVA FERREIRA, 
brasileiro, solteiro, empresário individual, R. G. nº 6.240.237-7 SSP/SP, C.P.F. nº 136.677.478-70, 
que EDELSON SANTIAGO DE MIRA e DENISE DE SARAIVA LOUREIRO MIRA, lhe ajuizaram Ação 
Declaratória, Procedimento Comum, objetivando a transferência para os nomes dos réus da 
propriedade do apartamento nº 51-B, localizado no 5º pavimento do CONDOMÍNIO PANAGUARI I, 
situado na Rua Francesco Calegari, nº 23, integrante do Conjunto Habitacional José Bonifácio 
Itaquera II-III, no Distrito de Guaianazes, nesta Capital, com a área útil de 48,99 m², área comum de 
9,20 m², área total de 58,19 m², e uma quota parte ideal no terreno de 59,66 m² ou 3,333%, 
cadastrado na Municipalidade sob o nº 230.114.0075-8, perante o 7º Oficial de Registro de Imóveis 
desta Capital, sob pena de multa diária. Alternativamente, requerem sejam os requerentes autorizados 
a procederem à imediata transferência da propriedade do bem aludido, em nome e às custas dos 
requeridos, nos termos do art. 249 do CC, e ao final seja a presente ação julgada integralmente 
procedente, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, na 
ordem de 20%. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 
dias, a fluir dos 30 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os 
fatos alegados. 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. 

No Brasil, segundo da-
dos do IBGE, 15% das 
crianças entre 5 e 9 

anos e 25% dos adolescentes, 
têm sobrepeso ou obesidade. 
Sendo que em 95% dos casos, a 
origem da obesidade está ligada 
ao desmame precoce, sedenta-
rismo, alimentação inadequada 
e problemas familiares. 

Segundo a psicóloga Ghina 
Machado, da Estar Saúde Men-
tal, vivenciar a obesidade em 
idade tão precoce traz diversos 
impactos, tanto sociais como 
psicológicos. “A obesidade afeta 
a autoestima devido ao estigma 
de ser obeso. Frases como “só é 
gordo quem quer”, “falta força 
de vontade”, “come demais por-
que não tem vergonha na cara”, 
são alguns exemplos que refor-
çam o estigma da obesidade. 
O preconceito em relação aos 
obesos é muito comum e pode 
deixar marcas para a vida toda 
quando acontece na infância ou 
adolescência”. 

Outro fator importante é a 
aceitação da autoimagem. “A 
aceitação da imagem corporal é 
essencial para o adolescente se 
sentir seguro no convívio entre 
seus amigos e na sociedade em 
geral. Quando isso não aconte-
ce, pode gerar problemas nas 

Obesidade na adolescência pode 

relações sociais, no processo de 
formação da identidade e, claro, 
na autoestima. O adolescente 
obeso também pode sofrer 
por se sentir “fracassado”, seja 
em relação à perda de peso ou 
pelo fato de ser obeso, o que 
também leva a um sentimento 
de inferioridade constante”, 
comenta Ghina.

Um estudo mostrou que no 
Brasil cerca de 50% dos adoles-
centes obesos sofrem bullying. 
“Este tipo de agressão sempre 
existiu, apesar da nomencla-
tura ser relativamente nova. 
O que fi cou mais claro nos 
últimos anos é que as agres-
sões durante a vida escolar ou 
adolescência, a dor carregada 
dentro si, as humilhações e os 
constrangimentos podem levar 
ao isolamento social, depressão, 

entre outros problemas que são 
levados para a vida adulta”, 
explica a especialista. 

Apenas 5% dos casos de obe-
sidade tem relação com alguma 
outra doença. A maioria das 
pessoas desenvolve a obesi-
dade devido aos maus hábitos 
de vida, principalmente comer 
demais e praticar atividade 
física de menos. Entretanto, 
há um componente emocional 
muito importante na comida: 
o conforto emocional. E é jus-
tamente por isso que a maioria 
das dietas fracassa, ou seja, para 
perder peso e mantê-lo, muitas 
vezes, é preciso entender, com a 
ajuda da psicoterapia, porque se 
come tanto, quais sentimentos e 
pensamentos estão envolvidos 
e como melhorar a relação com 
a comida. 

“Há casos em que os pais 
têm maus hábitos e, por isso, 
são obesos e perpetuam este 
padrão. Os pais podem ter di-
fi culdade de aceitar a própria 
obesidade. Isso quer dizer que 
se não conseguem olhar para 
si próprios, não poderão olhar 
para a obesidade dos fi lhos e 
buscar tratamento”, refl ete a 
psicóloga. Para Ghina, há tam-
bém os pais que não conseguem 
negar o alimento para os fi lhos, 
sabotando a dieta. Além disso, 
há crianças e adolescentes que 
recorrem à comida para enfren-
tar problemas que não sabem 
solucionar ou ainda para se 
autoconfortar, principalmente 
quando há pouca atenção ou 
afeto dos pais. 

A obesidade tem um com-
ponente emocional muito 
importante. Por isso, seu trata-
mento deve envolver, além de 
nutricionista e\ou endocrinolo-
gista, o acompanhamento com 
um psicólogo, principalmente 
para crianças e adolescentes. 
Os pais também precisam 
se envolver no tratamento, 
pois muitas vezes a causa da 
obesidade está na dinâmica 
familiar e todos precisam se 
engajar para alcançar o sucesso 
(agenciahealth).
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