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ligue para

netjen@netjen.com.br

Cotonifício Guilherme Giorgi S.A. - CNPJ/MF nº 
61.355.012/0001-23 - NIRE 353.0005304-4 - Convocação 
- Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 17.04.18 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Cotonifício 
Guilherme Giorgi S.A. a se reunirem em assembleia geral 
ordinária, no dia 17 de abril de 2018, às 09:00hs, na sede 
social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 125, nesta 
Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia: 1.- Relatório da administração, balanço e contas do 
exercício social findo em 31.12.17; 2.- fixação dos honorá-
rios da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de interesse social. 
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no 
endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 
da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP), 07 de março de 2018. 
(a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

O pretendente: CARLOS CAROTTA FILHO,

CÉLIA RENATA 
DA SILVA WESTPHAL,

O pretendente: MURILO ARCARO KÜHL,

pretendente: LÍVIA NUNES ANDRADE,

O pretendente: MAX SOMMERHAUZER VAZ DA SILVA,

RAQUEL PONTIN CAZELI, divorciada, 

O pretendente: MAURICIO TAUFIC GUAIANA,

CAMILA DE LUCCAS,

O pretendente: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA,

A pretendente: NATHALIA OLIVEIRA SILVA,

O pretendente: GUILHERME PEREIRA PINTO,

A pretendente: GIOVANNA D’ANDREA BERGAMO,

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
28º Subdistrito - Jardim Paulista

Katia Cristina Silencio Possar - 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: PAULO BARRETO MARTINS,

 STEPHANIE CAROLINE PEREIRA DA SILVA, estado 

O pretendente: FRANCILENO ALVES DO NASCIMENTO,

 MARIA 
VILANI ANDRÉ BARRETO, 

O pretendente: CLAUDIO FERNANDO PADILHA,

A pretendente: LUCIANA CRISTINA KOBASERV, 

O pretendente: RICARDO SILVA GULART,

 TÂNIA PIAZENTIM, estado civil solteira, 

O pretendente: THIAGO GUIDUGLI PIRES,

 ALINE FLORIZ RIBAS, estado civil solteira, 

O pretendente: ANTONIO CARLOS GIBIN,

pretendente: TELMA VIVIANE BARBOSA PEREIRA, 

O pretendente: LEONARDO KIM, 

pretendente: ADRIANA MARIA DA SILVA, 

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
 

Antonio Edgar Carvalho Patah cial Interino

O pretendente: DANIEL ANDRADE JACINTHO,

A pretendente: LÍVIA MARIA SAMPAIO TENORIO,

O pretendente: DAVID POLITANSKI,

ALESSANDRA STOCKLER DAS NEVES PETERS,

O pretendente: CRISTYAN ALVIN MÄNNCHEN,

JENNY ASTRID ROJAS GUTIERREZ,

O pretendente: SIMON PIERRE BITTON,

pretendente: HUGO CARDOSO FURTADO,

O pretendente: JOÃO MARCELO MEINBERG,

pretendente: MARIANGELA COGO FERREIRA DE MORAES,

O pretendente: PEDRO PRUDENTE CORRÊA,

pretendente: CAMILA RONDINELLI COBRA MONTEIRO,

O pretendente: RODRIGO ANTUNES DE ALMEIDA GARCIA,

PAULA MARISSE DO CARMO E SOUZA, solteira, 

O pretendente: MARCELO BARCELLOS OLIVEIRA,

PAULA CARDOSO GHERMAN ROMANO, 

O pretendente: GUILHERME BOUCHABKI DE ALMEIDA GUARDINI, solteiro, 

de A KAMILA MOREIRA DE FREITAS, solteira, 

O pretendente: CARLOS ALBERTO MARCONDES DE OLIVEIRA, solteiro, 

EDUARDA BRAGA 
ESTEVES,

Esteves e de 

O pretendente: FABIO SEIKI ISHITANI,

SARA REGINA 
KÜLZER,

O pretendente: ARTHUR AUGUSTO DE FREITAS CATRAIO,

LARISSA BARBOSA NICOLOSI 
SOARES,

O pretendente: FÁBIO BORGES SILVA,

CECILLE VIRGINIA ACCIOLY MENEZES,

O pretendente: THIAGO GIOVANNI RODRIGUES,

 ALINE FRENEDA, 

O pretendente: RAFAEL DOS SANTOS NUNES,

 
ANA CLARA DA SILVA FERREIRA, 

O pretendente: ALEXANDRE COSTA MENDES NOGUEIRA, estado civil solteiro, 

 MARALINE SANHUDO DE OLIVEIRA 
PENNA, 

O pretendente: CRISTIAN HIDEKI NAKAMURA,

 BRUNA 
CRISTINA SANTIAGO BOMFIM, 

O pretendente: BUENAVENTURA PAREDES ARMOA,

pretendente: LAÍS KAREN VENANCIO ANTONIO, 

O pretendente: ANDERSON VIDAL ALVES,

pretendente: DAIANE DE OLIVEIRA SILVA, 

O pretendente: MAILTON DA SILVA DUTRA,

 THAYNÁ PEREIRA DE SOUZA, 

O pretendente: WESLEY HENRIQUE DE ALCÂNTARA,

 MARILIA BARROS DA SILVA, estado civil 
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 Ações logísticas “inteligentes”?

Comparando a Logística 

dos primórdios (sem o uso 

da TI) até os atuais dias, 

algo crítico mudou - a 

inteligência

Nos bancos escolares apren-
demos que o sucesso do fim 
da 2a Guerra Mundial foi 

a operação conjunta dos aliados 
(várias tropas de diversos países) 
no famoso Dia D (6/6/1942) na 
Normandia. Será que os inimigos 
sabiam antecipadamente desta 
data? O fato é que foi utilizada a 
inteligência no deslocamento das 
tropas, munições e mantimentos... 
tudo isso em segredo! 

Já no caso das forças armadas e 
militares invadindo o Estado do Rio 
de Janeiro numa ação conjunta de 
intervenção, os inimigos já sabiam 
de tudo, seja por vazamento de 
informações (via políticos), seja por 
entrevistas às diversas mídias por 
força da pressão existente. Ou seja, 
faltou sigilo e tudo que veio acontecer 
já era do conhecimento de todos. 

Como pode vazar estas infor-
mações estratégicas e táticas, 
afugentando o inimigo, se qualquer 
curso de práticas anti guerrilhas 
da AMAN - Academia Militar de 
Agulhas Negras, CPOR’s etc. pede 
segredo das ações. Neste caso não 
houve derramamento de sangue mas 
também não prendeu-se o inimigo 
e suas armas. Enquanto as forças 
se deslocavam para as primeiras 
“blitz”, os inimigos já tinham passado 
por ali dias antes (e não horas!) até 
atingirem estradas vicinais. 

Cruzaram, com segurança, as 
fronteiras dos 3 estados e já es-
tavam longe quando se iniciou a 

intervenção. Isto por terra, e pelo 
mar? São quase 2000  km de mar 
recortado por inúmeras ilhas e 
baias na Costa Fluminense fisca-
lizados apenas em alguns pontos 
próximos aos portos. 

Outro item que deveria ser sigi-
loso, até o último minuto, são os 
mandados de busca e apreensão 
individual (já que a constituição 
não permite o coletivo, mesmo 
neste casos de exceção), quando 
sabemos que a forma que foram 
construídos os barracos naqueles 
cortiços possuem uma capilari-
dade inatingível por sistemas de 
navegação.

Enfim, a Logística que se aplicou 
(e vem sendo aplicada) deixou 
muito a desejar. 

Cabe a pergunta: Onde estão os 
ex-formados da Escola Superior 
de Guerra? Imaginem na Logística 
Empresarial seu concorrente saber 
antecipadamente do abastecimento 
de um novo produto com lançamen-
to regional numa rede de supermer-
cados num certo dia e hora?

Como resultado, se não houver 
espaço nas gôndolas, numa ação 
surpresa, seria uma estratégia 
para sua empresa, mas um desas-
tre para os concorrentes. 

Se uma ação sigilosa, que neces-
site de códigos e senhas, já é difícil 
entre 2 pessoas, imagine quando 
envolve coligadas.

Resumindo: logística não é 
tudo, mas tudo depende de uma 
boa logística e com inteligência 
agregada!

 
(*) - É engenheiro e mestre em 

Ciências e Engenharia de Produção 
pela Poli/USP e  fundador do 

Grupo IMAM entidade dedicada ao 
treinamento de curta duração.

Reinaldo A Moura (*)

Esse dado reflete uma 
tendência de busca por 
empreendedorismo no 

País. A cada ano, cerca de um 
milhão de pessoas tornam-se 
microempreendedoras indivi-
duais (MEI). Mas, antes de ir na 
onda do empreendedorismo, é 
necessário prestar atenção a 
três pontos primordiais para 
que o negócio próprio não se 
torne um pesadelo. 

1) Manter o foco -  Uma das 
marcas registradas dos empre-
endedores é a criatividade. A 
inovação vem justamente da 
originalidade, mas, muitas 
vezes, esse tiro pode sair pela 
culatra no início de uma opera-
ção. Ao tentar abordar diversos 
problemas de uma vez, muitos 
pequenos negócios perdem a 
mão. Segundo a Harvard Bu-
siness School, a falta de foco e 
controle de tempo custa cerca 
de US$ 7,4 bilhões de dólares 
à economia americana por 
dia. No começo de qualquer 
empreendimento, os recursos 
financeiros são mais escassos 
e esses prejuízos podem fazer 
a diferença para o sucesso no 
longo prazo.

Para evitar prejuízos, é 
necessário definir muito bem 
o público-alvo e quais são as 
ações estritamente essenciais 
para obter os resultados pre-

Três dicas de ouro para quem 
deseja empreender

O número de solicitações de crédito para empreender aumentou 88% de 2016 para 2017, segundo a 
plataforma de crédito digital Simplic, a primeira da modalidade no Brasil

soais e as da empresa - Para 
começar o negócio com o pé 
direito, é necessário separar 
as contas da empresa das 
pessoais, inclusive guardar 
dinheiro para investir no ne-
gócio e viver de forma mais 
modesta no início. Mesmo esse 
sendo um ponto importante 
para o sucesso do empreen-
dimento, em 2015, 22% dos 
micro e pequenos empresários 
patinavam nessa recomenda-
ção, segundo pesquisa do SPC, 
e misturavam o orçamento da 
empresa com os gastos da vida 
pessoal.  

Para evitar que isso acon-
teça, é necessário formalizar 
a empresa. O processo de 
formalização é simples e está 
se tornando comum no Brasil 
– o número de pessoas cadas-
tradas como microempreen-
dedores individuais (MEI) 
foi o maior desde 2010 no 1º 
semestre de 2017, segundo a 
Serasa Experian.  O segundo 
passo é definir um salário 
para dono e sócios. Apesar de 
incomum para autônomos e 
pequenos empresários brasi-
leiros, essa prática é a melhor 
forma de evitar retiradas de 
dinheiro do caixa da empresa 
sem planejamento. 

Fonte e mais informações: 
(www.simplic.com.br).

tendidos, sem perder o foco 
do negócio. Logo no início, 
um controle atento da folha 
de pagamento e de outros 
custos podem ser o diferencial 
para o sucesso da empresa nos 
primeiros anos. Há planilhas 
de fluxo de caixa disponíveis 
para download na internet que 
podem ajudar nessa tarefa. 

 2) Valorizar dados - Com a 
tecnologia, o contato das em-
presas com seus consumidores 
mudou. Sites e mídias sociais 
fornecem uma grande quan-
tidade de dados que podem 
ser usados para melhorar os 
produtos e ofertas. Segundo o 
estudo Accenture Technology 
Vision 2016, em 2020, haverá 
mais de 15,4 trilhões de giga-
bytes disponíveis para análise 

de quem é o consumidor, 
quais são seus hábitos e pre-
ferências. É espaço suficiente 
para armazenar cerca de 154 
trilhões de metros de livros em 
prateleiras.

Se usados apropriadamente, 
esses dados podem ajudar mui-
to o processo de planejamento 
de qualquer empresa ou de um 
trabalhador autônomo. Em 
estudo realizado pela Forbes, 
foi constatado que compa-
nhias que colocam os dados 
no centro de suas decisões de 
marketing e vendas tem um 
retorno de 15% a 20% maior 
sobre seu investimento inicial. 
E esses valores podem ser 
ainda mais cruciais para uma 
pequena empresa.

3)  Separar as finanças pes-
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