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entidade, que conta
com colaboradores em
toda a Síria, conseguiu
documentar 353.935 dessas
mortes, das quais quase um
terço corresponde a civis.
A apuração contabilizou a
morte de 106.390 civis, dos
quais 19.811 eram menores de
idade e 12.513, mulheres. Além
disso, o OSDH documentou a
morte de 59.424 sírios e 63.360
estrangeiros que combatiam em
grupos rebeldes ou islamitas.
Entre as forças leais ao presidente sírio, Bashar al Assad,
morreram 63.820 militares,
48.814 milicianos sírios, 1.630
membros do grupo xiita libanês Hezbollah e outros 7.686
estrangeiros xiitas. Entre as
mortes documentadas pelo
Observatório há ainda 196
pessoas desconhecidas e 2.615
desertores.
A ONG acrescentou que o
governo de Assad controla
atualmente quase 60% do território sírio, enquanto as Forças

A

RFI/Arquivo

Pelo menos 511 mil pessoas já morreram na guerra na Síria, que na próxima quinta-feira (15)
completa seu sétimo aniversário, segundo cálculos difundidoshoje (12) pela ONG Observatório Sírio de
Direitos Humanos (OSDH)

Ulisses Dalcól (*)
Quantas reportagens
acerca de
empreendedorismo
você já leu somente
nesse ano?
uantas dicas, fórmulas
e estratégias foram
apresentadas, empresas especializadas que dizem
transformar seu negócio e
que seu produto será o mais
vendido em pouco tempo?
Pois é, como tudo, é muito
bom para ser verdade. O que
muitos esquecem de dizer é
que ter seu próprio negócio
não é tão simples quanto parece. É difícil e uma jornada
árdua, em que se deve ter
em mente não somente sua
independência financeira,
mas muito trabalho.
Esqueça tudo o que já viu
na mídia sobre pessoas que
saíram do nada e hoje tem
impérios bilionários. Existem
alguns poucos casos, sim,
mas não é a regra. Embora
seja possível ter um produto
inovador, de fácil venda e
que trará resultado em pouco
tempo, a realidade é bastante
perversa quanto aos demais.
“E o que é necessário então
para ser ter um negócio de
sucesso?”, você deve estar se
perguntando. O primeiro item
da lista, é: trabalho. Tudo o
que você faz num emprego,
será multiplicado por dez;
suas responsabilidades, seus
afazeres e, na grande parte
do tempo, não surtirá efeito
imediato.
Há áreas em que o empreendedor deve saber que trabalhará até 18 horas por dia,
sem poder descansar muito,
porque está começando, e
com a crise, que ainda não
passou, o consumidor está
relutante onde gastar seu
dinheiro.
Muitos apostam em franquias, achando que franqueadores tem uma matriz de
sucesso, mas no fim, terminarão com apenas mais uma
dívida e um retorno triste ao
mercado de trabalho.
O segundo item que deve
empurrar o empreendedor é
o conhecimento. Sim, conhecer seu produto, a que ele se
destina, para que serve, qual
função terá na vida do consumidor, quanto custará sua
produção, quanto será custará, e o mais importante: quem
é e onde está o seu público.
O público é o terceiro item e
deve ser estudado em sua região, ou no país onde pretende
investir. Deve conhecer os
hábitos de consumo, quanto
estão dispostos a pagar pelo
seu produto e se gostam
dele. Não quer dizer que deva
vender exclusivamente para
pessoas, outros potenciais
compradores são as empresas, organizações, instituições
e o principal: o Governo.
O Governo é o principal
consumidor de quase tudo
que existe no mundo. E se seu
produto puder ser adquirido
por municípios, estados e
pela própria União, por que
não? Considere participar de
licitações, faça cadastro em
órgãos públicos, amplie sua
rede de consumidores, esse
é um passo importantíssimo
para quem quer empreender.
E chegamos ao mais impor-
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Vista da cidade de Aleppo, na Síria.

da Síria Democrática (FSD),
milícias lideradas por curdos,
dominam 26,8%. Diferentes
facções islamitas e rebeldes

possuem 12,7% do território ;
as forças turcas, que iniciaram
uma ofensiva no norte do país
em 20 de fevereiro, assumiram

o controle de 1,9% da Síria; e o
Estado Islâmico (EI) controla
uma parte marginal do resto do
país (ABr/EFE).

EPA

Eleições em Cuba marcam
‘início do fim’ da era Castro
Os cubanos iniciaram no
domingo (11) o caminho
que levará ao fim do domínio de quase 60 anos do
castrismo no país, primeiro
com Fidel e agora com Raúl.
Cuba elegeu os 605 membros de sua Assembleia
Nacional, que, em 19 de
abril, definirá o próximo
presidente da nação. O processo não terá surpresas, já
que o número de candidatos
é igual ao de vagas no Parlamento, mas ganha relevo
histórico por ser o primeiro
passo para a sucessão de
Raúl Castro.
O presidente votou logo
pela manhã, no município
de Segundo Frente, em
uma região montanhosa
no leste do país - o nome
da cidade é inspirado na
guerra de guerrilhas que o
mandatário encabeçara ao
lado de Fidel (1926-2016),
responsável pela queda do

Empreender não é tão
fácil como parece

Miguel Díaz Canel, possível sucessor de Raúl Castro, vota em Cuba.

regime de Fulgencio Batista,
em 1959. Raúl é candidato a
deputado, mas garante que
não continuará no cargo de
presidente. No dia 19 de
abril, a Assembleia Nacio-

nal escolherá um de seus
membros para governar o
país latino. O mais cotado
é o vice-presidente Miguel
Díaz Canel, 57 anos, nascido
depois da Revolução Cubana.

“As eleições são um exemplo de civismo patriótico e
revolucionário e de lealdade
a nosso modelo”, declarou
o chanceler Bruno Rodríguez. Mais de 8 milhões de
eleitores podem votar, e
os candidatos foram aprovados por uma comissão
supervisionada pelo Partido
Comunista de Cuba (PCC).
Aos 86 anos, Raúl governa
o país desde 2008, após
ter comandado o aparato
repressivo de Fidel.
Díaz Canel, seu provável
substituto, cresceu centro
do PCC, mas não faz parte
dos quadros históricos do
partido, embora empunhe
a bandeira da continuidade.
Se assumir a Presidência, é provável que seu
poder dependa mais de seu
desempenho pessoal do
que de sua própria figura,
ao contrário dos Castro
(ANSA).

Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS
16º Subdistrito - Mooca

Luiz Orlando de Barros Segala - Oﬁcial
Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: DÉCIO DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteiro, proﬁssão analista de
sistemas, nascido em Santos (2º Subdistrito) - SP, no dia 20/11/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Manelito Oliveira e de Eulina da Silva
Oliveira. A pretendente: LILIAN APARECIDA DUMAS, estado civil divorciada, proﬁssão
analista de sistemas, nascida nesta Capital, Aclimação - SP, no dia 27/04/1973, residente
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Alexandre Roque Dumas e de
Gilda Aparecida Dumas.
O pretendente: BRUNO PORTELLA GAETA, estado civil solteiro, proﬁssão educador,
nascido em Santo André (1º Subdistrito) - SP, no dia 09/05/1988, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Osvaldo Gaeta e de Maria Aparecida Portella
Gaeta. A pretendente: MAYARA GANEV, estado civil solteira, proﬁssão arquiteta, nascida
em São Caetano do Sul - SP, no dia 26/01/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlha de Estefan Ganev e de Marcia de Castro Ganev.
O pretendente: EDUARDO ROBSON OTAKE, estado civil solteiro, proﬁssão médico,
nascido em Itaituba - PA, no dia 01/01/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlho de Jaime Sadao Otake e de Helena Pinali Otake. A pretendente:
SUELEN RIBEIRO MARTINS, estado civil solteira, proﬁssão enfermeira, nascida em
Presidente Prudente - SP, no dia 26/03/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São
Paulo - SP, ﬁlha de João Carlos Martins Obregon e de Maria de Lourdes Ribeiro Martins.
O pretendente: CLAUDIO ROBERTO SECCHI AMARAL, estado civil divorciado, proﬁssão
mecânico, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 28/06/1976, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Fernando dos Santos Amaral e de Leticia Secchi
Amaral. A pretendente: LUCIANA GONÇALVES ROSA, estado civil divorciada, proﬁssão
porteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/04/1979, residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Paulo de Araujo Rosa e de Abed Sili Gonçalves Rosa.
O pretendente: ALAN JACOBINO DE SOUSA, estado civil solteiro, proﬁssão marmorista,
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 28/03/1991, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Silvano Jacobino de Sousa e de Maria Marli Quirino
da Silva de Sousa. A pretendente: DANIELA SILVA RAMALHO, estado civil solteira,
proﬁssão balconista, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 07/04/193, residente
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Ireno Ramos Ramalho e de
Rivaneide Ferreira da Silva.
O pretendente: WILLIANS ROBSON BARBOSA, estado civil divorciado, proﬁssão músico, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 12/03/1974, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de João Batista Barbosa e de Leonilda de Oliveira
Barbosa. A pretendente: KAROLINI RAMOS PEREIRA, estado civil solteira, proﬁssão
pedagoga, nascida em Campinas (1º Subdistrito) - SP, no dia 10/05/1994, residente
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Sandro Roberto Pereira e de
Suzana Andrade Ramos Pereira.
O pretendente: CARLOS ROBERTO GALLI, estado civil divorciado, proﬁssão contador,
nascido em São Paulo - SP, no dia 10/04/1952, residente e domiciliado neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlho de Arlindo Galli e de Rita Fantinato Galli. A pretendente: TATIANA DE
ARAGÃO NASCIMENTO, estado civil solteira, proﬁssão advogada, nascida em Salvador
- BA, no dia 20/06/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha
de Ranulfo Nascimento de Oliveira e de Arenice de Aragão Nascimento.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser aﬁxado no Oﬁcial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal
Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
26º Subdistrito - Vila Prudente
Renato Luiz de Paula Sousa Junior - Oﬁcial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: JOÃO GONZAGA DE QUEIROZ, proﬁssão: aposentado, estado
civil: viúvo, naturalidade: em Salgadalia, BA, data-nascimento: 04/07/1939, residente
e domiciliado na Vila Elze, São Paulo, SP, ﬁlho de Zulmira Gonzaga de Queiroz. A
pretendente: AGNELA LISBÔA STENGLER, proﬁssão: aposentada, estado civil:
divorciada, naturalidade: em Serrinha, BA, data-nascimento: 14/12/1946, residente e
domiciliada na Vila Elze, São Paulo, SP, ﬁlha de Ana Queiroz da Silva.
O pretendente: VALDEMIR NUNES CAJUI, proﬁssão: professor, estado civil: solteiro,
naturalidade: em Juazeiro, BA, data-nascimento: 19/02/1966, residente e domiciliado
na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, ﬁlho de Valdemar Passos Cajui e de Valcir
Nunes Cajui. A pretendente: MARIA JOSE FAGUNDES, proﬁssão: gerente comercial,
estado civil: divorciada, naturalidade: em Itaporanga, SP, data-nascimento: 17/11/1975,
residente e domiciliada na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, ﬁlha de Jorge Alves
Fagundes e de Judith Maria Aparecida Fagundes.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser aﬁxado no Oﬁcial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal
Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Oﬁcial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: GEOVANE APARECIDO MARQUES, proﬁssão: analista comercial, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/07/1992, residente
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Claudemir de Jesus Marques e de
Luci Neide Veieira Dias Marques. A pretendente: BÁRBARA GONÇALVES DOS SANTOS, proﬁssão: auxiliar de laboratório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo,
SP, data-nascimento: 26/03/1993, residente e domiciliada no Alto da Mooca, nesta Capital, SP, ﬁlha de Genival Cavalcanti dos Santos e de Maria Clenira Gonçalves Cavalcanti
dos Santos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser aﬁxado no Oﬁcial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal
Empresas & Negócios

netjen@netjen.com.br

Para veiculação
de seus Balanços,
Atas, Editais e
Leilões neste jornal,
consulte sua agência
de conﬁança, ou
ligue para

Tˎ˕: 3106-4171

Metalgráﬁca Giorgi S.A. - CNPJ/MF nº 61.354.932/0001-27 NIRE 353.0005305-2 - Convocação - Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 20.04.18 - Ficam convocados os
senhores acionistas da Metalgráﬁca Giorgi S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 20 de abril de 2018,
às 09:00hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 127, 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
honorários 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), 10 de março de 2018. (a)
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

tante item para ser bem-sucedido no mundo dos negócios:
dinheiro. Sem capital não há
como pensar em ter um negócio, e não estamos falando de
saldo do FGTS, da venda de
um carro ou imóvel, mas sim
de capital que mantenha seu
negócio funcionando por pelo
menos seis meses.
Abrir um estabelecimento
ou vender um produto pela
internet é uma ideia tentadora e fácil. Mas manter esse
negócio dando resultados, e
o mais complicado, mantê-lo
durante os períodos em que
não entra dinheiro algum é um
ponto crucial para um negócio
dar certo.
Um produto que não aparece é como se não existisse e
marketing sai caro. Sem investimento é melhor seguir uma
carreira qualquer e deixar o
mundo dos negócios. Temos
no Brasil, segundo dados do
Empresômetro, empresa especializada em inteligência de
mercado e que mantém registros de todas as empresas em
atividade no Brasil, mais de 23
milhões de empresas ativas.
Por que a sua seria mais
uma? Por que ela deve existir? O que o seu negócio tem
de diferente do que já existe
no mercado? E a questão
principal: há demanda para
mais uma empresa\produto
no ramo? Desconfie de soluções milagrosas e promessas
a curto prazo, empreender
não é a saída mais fácil, e
muitas noites serão mal-dormidas tentando dar cabo a
problemas que você nunca
teve antes.
Soluções comerciais, marcas e patentes são assuntos
recorrentes no mercado, e
muitas empresas oferecem
serviços que nada mais são do
que uma despesa para alguém
que já está endividado. Pense
nisso! Nós da Descomplica
Agência de Mídias apresentamos aos nossos clientes direções que devem ser seguidas
não por um ou dois meses,
mas durante a vida do negócio,
buscando a prosperidade e a
melhor forma de gerir e obter
resultados.
Todos os dias, batem à
nossa porta dezenas de empresários, dos mais diversos
portes, buscando mágica.
Costumamos dizer que não tiramos coelhos da cartola, mas
propomos sempre soluções
honestas e que, devido a maturidade do negócio, ou a falta
dela, nem sempre são bem
acatadas pelo empreendedor,
que deve, sobretudo, saber
ouvir e confiar no profissional
que escolheu para gerenciar a
comunicação e o marketing do
seu negócio. Pois, a vida longa
do empreendimento do nosso
cliente, significa vida longa ao
nosso negócio também.
Investimento é em longo
prazo, soluções são para
sempre, mas a realidade pode
mostrar que o seu negócio
precisa de um caminho que
muitas vezes você ainda não
se deu conta, e para isso é
importante contar com uma
equipe de profissionais que
poderão lhe ajudar em seu
sonho de empreender com
sucesso.
(*) - É Diretor-executivo e sócioproprietário da Descomplica Agência
de Mídias em Curitiba.

Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

39º Subdistrito - Vila Madalena

Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Oﬁcial
Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual SPeiro e desejam se casar:
O pretendente: CAIO SPERANDÉO DE MACEDO, de nacionalidade brasileiro, solteiro,
advogado, natural de Botucatu, SP, no dia (09/05/1973), residente e domiciliado no
Jardim das Bandeiras, São Paulo, SP, ﬁlho de Artur Roquete de Macedo e de Celia Sperandéo de Macedo. A pretendente: GERUSA DA COSTA MARTINS, de nacionalidade
brasileira, divorciada, advogada, natural de Botucatu, SP, no dia (25/08/1977), residente
e domiciliada no Jardim das Bandeiras, São Paulo, SP, ﬁlha de Estevam Martins e de
Benedita da Costa Martins.
O pretendente: NESTOR JOSÉ BRETAS DE CARDOSO, de nacionalidade brasileiro,
divorciado, personal, natural de São Paulo, SP, no dia (28/05/1978), residente e domiciliado na Vila Ida, São Paulo, SP, ﬁlho de Paulo Aﬀonso de Cardoso e de Judith Bretas
de Cardoso. A pretendente: CAMILA JAGUARIBE EKMAN FERRARA, de nacionalidade brasileira, solteira, agente de turismo, natural nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia
(25/10/1972), residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo, SP, ﬁlha de Alberto
Ferrara Filho e de Maria Flora Jaguaribe Ekman Ferrara.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser aﬁxado no Oﬁcial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal
Empresas & Negócios

Este documento foi assinado digitalmente por Jornal Empresas e Negócios Ltda.. Para verificar a assinatura clique no link: https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/727E-DA0F-EDF8-1502

Mais de meio milhão de mortos
em 7 anos de guerra na Síria

