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São Paulo, terça-feira, 10 de abril de 2018

N

Zaraplast S/A
CNPJ /MF nº 61.827.663/0001-79
Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2017 e 31 de Dezembro de 2016 - Em milhares de Reais
Balanços Patrimoniais
31/12/2017
31/12/2016
Ativo
469.841
357.753
Ativo Circulante
325.851
239.697
Disponível
6.863
5.882
Créditos e Valores
228.601
178.814
Estoques
59.630
31.320
Créditos de Impostos
30.382
23.378
Despesas Antecipadas
376
303
Ativo Realizável a Longo Prazo
3.983
1.116
Créditos Judiciais
3.983
1.116
Ativo Permanente
140.006
116.940
Investimentos
43.407
22.247
Imobilizados
96.599
94.693
Diretoria: Raymond Dayan - Diretor Superintendente
Contador: Maurício Vidal da Silva - CRC - 1SP172841/O-8
A Íntegra das Demonstrações Financeiras
estão à disposição dos acionistas na sede social.

Balanços Patrimoniais
Passivo
Passivo Circulante
Fornecedores
Obrigações Financeiras
Obrigações Trabalhistas
Obrigações Fiscais
Outras Obrigações
Provisões
Passivo Exigível a Longo Prazo
Obrigações Financeiras
Patrimônio Líquido
Capital Social Realizado/Atualizado
Reserva de Capital
Reserva Legal
Reserva de Avaliação
Lucros (Prejuízos) Acumulados

31/12/2017
469.841
232.197
157.354
49.704
9.533
3.967
392
11.247
6.616
6.616
231.027
30.295
153.032
1.030
28.200
18.471

31/12/2016
357.753
200.059
115.227
64.742
6.994
3.782
559
8.755
6.518
6.518
151.177
30.295
77.227
773
28.200
14.682

Nenufares Participações Sociedade Anonima
CNPJ: 00.399.015/0001-74
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a
Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2017. Estamos à disposição
de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 06 de Março de 2018.
Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2017
Passivo
2017/R$
2016/R$
Ativo
2017/R$
2016/R$
Circulante
11.171.245,70 19.598.847,27
Circulante
286.146,56
210.050,57
Bancos com Movimento
1,00
41.156,42
Obrigações Tributárias
286.146,56
210.050,57
Aplicações Financeiras
2.142.944,70 10.523.809,46
Não Circulante
1.766.188,62
3.081.108,62
Tributos a Recuperar
5.581,39
Credores para
Imoveis a Venda
9.028.300,00 9.028.300,00
Compra de imoveis
1.013.730,00
2.328.650,00
Não Circulante
21.666.236,55 11.848.929,77
Adiantamento para Futuro
Realizavel ao Longo Prazo
Aumento de Capital
752.458,62
752.458,62
Créditos com Pessoas Ligadas
18.930.512,28 9.113.205,50
Patrimônio Liquido
30.785.147,07 28.156.617,85
Outros Creditos a receber
902.700,00 902.700,00
Investimentos
Investimentos p/ Iniciativa Própria
Total do Ativo

Capital Social
1.833.024,27 1.833.024,27
32.837.482,25 31.447.777,04

A Diretoria

Reservas de Lucros
Total do Passivo

21.745.993,00

21.745.993,00

9.039.154,07

6.410.624,85

32.837.482,25

31.447.777,04

Flávio de Bernardi - TC CRC 1SP040977/O-3

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001957-08.2013.8. 26.0543 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Vilibor Breda, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Gildo Silva Santos, Brasileiro, CPF 179.037.928-81, Rua Amarilis, 229, Parque
Residencial Bambi, CEP 07159-600, Guarulhos - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Ordinário por parte de Concessionária Da Rodovia Presidente Dutra SA, pessoa jurídica de direito
privado, com sede na Rodovia Presidente Dutra, Km 184+300, Morro Grande, Santa Isabel - SP,
CNPJ 00.861.626/0001-92, tendo em vista os danos que lhe foram causados em decorrência do
acidente ocorrido no dia 06/03/2011, por volta das 14h30min, quando o Requerido Gildo Silva Santos
estava trafegando com o veículo Marca GM, Modelo Monza GLS, ano 1994, placa BRD-9652,
Renavam 627239765, de propriedade do Primeiro Requerido, quando, na altura do Km 219 + 000,
sentido crescente da rodovia, perdeu o controle do veículo, envolvendo-se em acidente, vindo a colidir
contra a defensa metálica e a placa de sinalização, danificando o patrimônio publico sob concessão da
reque rente, mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência nº 867966
(Doc. 04), 40513descrevendo as circunstâncias do mesmo. O referido acidente gerou diversos
prejuízos ao patrimônio público administrado pela Requerente, sendo necessária a mobilização
regional de empregados, bem como a instalação de novo material em substituição ao danificado. A
Requerente também alocou pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis para a realização da
obra e resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que
realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na
data da ocorrência, a quantia de R$ 3.572,24 (três mil, quinhentos e setenta e dois reais e vinte e
quatro centavos), conforme demonstrativo de fls. 79 dos autos. Estando em termos, expede-se o presente
edital para citação do réu, para, 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 Santa Isabel aos 28/03/2018.
(10 e 11)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0037107-79.2017.8. 26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 43ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Miguel Ferrari Junior, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a(o) Elisabete Correia Dos Santos, RG 343446935, CPF 573.667. 644-34, que por este
Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Momentum Empreendimentos
Imobiliários Ltda. 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$ 47.702,91, 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 01 de setembro de 2017.
(10 e 11)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0011149-33.2013.8.26. 0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 30ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Santini Teodoro, na forma
da Lei, etc. Faz Saber ao Espólio de Josefina Jurema Accete Polizer, CPF 038.132. 128-23, que
Momentum Empreendimentos Imobiliários LTDA ajuizou-lhe ação de Cobrança no Valor de R$
4.024,08, referente às da taxa de conservação do lote 15, da Quadra IÚ, do Empreendimento Ninho
Verde II. 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 serrem tidos como verdadeiros os fatos
alegados na inicial, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta
cidade de SP, aos 16/02/2018.
(10 e 11)

Edital de Citação Prazo de 20 dias Processo Nº 0016700-15.2009.8.26. 0009 A MM. Juíza de Direito
da 3ª VC, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de SP, Dra. Claudia Sarmento Monteleone, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Agustina Luisa Chillca Cuba, RG 145593, CPF 231.111.618-54, que lhe
foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Sociedade Beneficente São Camilo,
objetivando a cobrança no valor de R$ 1.149,62, referente ao Instrumento Particular de Contrato de
Prestação de Serviços Médico-Hospitalares, com nota fiscal nº 37988, assinado por Agustina Luísa
Chillca Cuba, para tratamento de Isidora Cuba Poma, em 07/01/2009. 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 úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada 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 05 de fevereiro de 2018.
(10 e 11)

5ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 100141910.2015.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara,
Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
RODRIGO NAVILLE, Brasileiro, RG 43538970-1, CPF 324.412.578-62, Rua Arare, 6, Chácara
Inglesa, CEP 04141-080, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum
por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando a cobrança da quantia de
R$19.705,11 (08/01/2015), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano
letivo de 2010. 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, 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.

5ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 100236351.2016.8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros,
Estado de São Paulo, Dr(a). Francisco Carlos Inouye Shintate, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
VANESSA ALVES CARDOSO, CPF 432.187.998-13, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por
parte de Fieo - Fundação Instituto de Ensino para Osasco - Unifieo - Centro Universitário Fieo,
alegando em síntese: Cobrança no valor de R$ 6.185,95, referente as mensalidades não pagas do
ano de 2011, oriundas do contrado de Prestação de Serviços Educacionais, e ao Instrumento
Particular de Confissão de Dívida pactuado 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, 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. NADA MAIS.

8ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0215739-40.2011.
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São
Paulo, Dr(a). Vanessa Ribeiro Mateus, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ARNALDO
YUKISHIGUE TATEISHI, CPF 029.528.618-03, que ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE SÃO PAULO,
ajuizou-lhe uma ação de Procedimento Comum, objetivando condenar o requerido no pagamento R$
30.578,48 (Nov/2011), bem como á custas processuais, honorários e demais cominações legais,
oriundos das mensalidades referentes á prestação de serviços educacionais vencidas e não pagas.
Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por edital, para que em 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, conteste a ação, sob pena de ser considerado revel, presumindo-se
verdadeiras as alegações de fato formuladas pela Requerente (Art. 344 do CPC), sendo nomeado
curador especial em caso de revelia (art. 257 §-IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS.

Demonstrações de Resultado
Receita Bruta
(-) Deduções
(=) Receita Líquida
(-) Custos
(-) Despesas com Vendas
(-) Despesas Financeiras
(-) Despesas Tributárias
(+) Receitas Financeiras
(-) Despesas Administrativas
(-) Despesas Gerais
(=) Lucro Operacional
(+) Receitas não Operacionais
(=) Lucro Contábil Líquido
antes da CSSL e IRPJ
(-) Contribuição Social
(-) Imposto de Renda
(=) Lucro

31/12/2017 31/12/2016
1.275.630 1.138.968
(324.756) (290.242)
950.875 848.726
(756.608) (675.476)
(12.582) (10.855)
(14.133) (25.319)
(4.368)
(4.195)
5.778
16.999
(58.981) (49.406)
(102.830) (94.829)
7.150
5.645
1.516
1.610
8.666
(941)
(2.581)
5.145

7.255
(740)
(1.891)
4.624

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2017
Despesas Operacionais
2017/R$
2016/R$
Despesas Administrativas
8.372,87
6.138,91
Impostos e Taxas
6.711,25
143,44
Despesas Financeiras
(4.037.279,58) (3.037.501,79)
Lucro Operacional
4.022.195,46 3.031.219,44
Lucro Antes Dos Efeitos Fiscais 4.022.195,46 3.031.219,44
Contribuição Social e I.R.
1.393.666,24 1.034.358,78
Lucro Líquido do Exercício
2.628.529,22 1.996.860,66
Lucro Liquido Por Ação
0,120874
0,091827
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
2017/R$
2016/R$
1- Saldo no Início do Exercício
2- Lucro ou Prejuízo do Exercício
2.628.529,22 1.996.860,66
3- Reserva Legal
(131.426,46) (99.843,03)
4- Reservas de Lucros
(2.497.102,76) (1.897.017,63)
5- Saldo no Fim do Exercicio
Notas Explicativas
1 - As demonstrações ﬁnanceiras foram elaboradas de acordo
com a Lei nº 6404/76, estando o plano de contas adequado a Lei
11638/2007 e 11941/2009. 2 - As receitas e despesas são reconhecidas no resultado pelo regime de competência. 3 - O Capital Social
é de R$ 21.745.993,00 totalmente integralizado e representado por
21.745.993 ações ordinárias no valor de R$ 1,00 cada uma. 4 - O
imposto de Renda e a Contribuição Social são apurados com base
no lucro presumido.

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das
2017/R$
2016/R$
atividades operacionais
Lucro Líquido do exercício
2.628.529,22 1.996.860,66
Lucro Líquido Ajustado
2.628.529,22 1.996.860,66
Redução (Aumento) de contas do ativo
Tributos a Recuperar
5.581,39
206.004,10
Aumento (Redução) de contas do passivo
Obrigações Tributarias
76.095,99
144.512,65
Fluxo de caixa das atividades
operacionais
2.710.206,60 2.347.377,41
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(Aumento) Redução Emprestimos
e Adiantamentos
(9.817.306,78) (9.000.365,50)
Fluxo caixa atividades
de Investimentos
(9.817.306,78) (9.000.365,50)
Fluxo caixa atividades de ﬁnanciamentos
Aumento (Redução) de Empréstimos
e Financiamentos
(1.314.920,00) (4.062.370,31)
Fluxo de caixa das atividades
de Financiamentos
(1.314.920,00) (4.062.370,31)
Fluxo de caixa do exercício
(8.422.020,18) (10.715.358,40)
Saldo no Início do exercício
10.564.965,88 21.280.324,28
Saldo no ﬁnal do exercício
2.142.945,70 10.564.965,88
Fluxo de caixa do exercício
(8.422.020,18) (10.715.358,40)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0008544-12. 2016.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Fábio Fresca, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a(o) Lauro Koji Toda, RG 11800017, CPF 695.111.288-68, e terceiros interessados,
expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos de
Cumprimento de Sentença, movida por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua intimação por edital, da Penhora e
avaliação realizada sobre o imóvel a seguir descrito como sendo: Um lote de terreno nº 06, Quadra
“IZ” de forma retangular com área de 450,00m² com as seguintes medidas e confrontações: frente
15,00m com a Rua 215; fundos 15,00m com lote 25; esquerda 30,00m com o lote 05; direita 30,00m
com lote 07, situado no Loteamento denominado Thermas de santa Bárbara, Gleba I, em Águas de Santa
Bárbara, Comarca de Cerqueira César, Estado de São Paulo, devidamente registrado e matriculado sob
nº R.3-6.600, em data de 09 de novembro de 1992. Nada mais. Passando a fluir independentemente de
outra intimação, sendo que na ausência dos quais prosseguirá o feito até o final. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, aos 31 de janeiro de 2018.
(10 e 11)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1016545-71.2013.8. 26.0100/01. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 41ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Regis de Castilho Barbosa Filho, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Luzia Macedo Pichina, Brasileiro, Viúva, RG 6.903.575-1, CPF
856.014.978-34, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por
Momentum Empreendi mentos Imobiliários Ltda. 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$ 20.703,16, atualizada até setembro/2016, 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 09 de janeiro de 2018. (10 e 11)

Citação Prazo 20 dias. Proc. 0003634-18.2011.8.26.0002. O Dr. Daniel Torres Dos Reis, Juiz de
Direito da 2ºVC do Foro Regional de Santo Amaro – S/P,. Faz Saber a Marina Alves de Souza RG Nº
18.987.458, CPF Nº 088.737.068-35, que Momentum Empreendi mentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe
ação de Cobrança no valor de R$ 26.081,83. referente às da taxa de conservação do lote 26, da
Quadra HT, do Empreendimento Terras de Sta Cristina II. 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.
São Paulo, 17 de Agosto de 2017.
(10 e 11)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000064-07.2016.8.26. 0010 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ªVC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP, Dr(a). Caren Cristina Fernandes de
Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Bruno Zannini Wagner, Brasileiro, Solteiro, RG
520987330, CPF 415.488.228-76, Ribeiro do Amaral, 565, Apto. 94, Ipiranga, CEP 04268-000, São
Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, alegando
em síntese: que o Requerido firmou coma Requerente “Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais”, tendo como objeto a prestação de serviços educacionais, relativos ao curso de
Administração ano 2011, por haver inadimplido com 05 (cinco) mensalidades relativas aos meses de
fevereiro à Junho de 2011, o requerido passou a ser devedor da Requerente no valor nominal de R$
7.518,40 (sete mil, quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos), atualizado em janeiro de 2015.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, e para
que, pague a importância indicada na inicial acrescida de honorários advocatícios de 5% (cinco) por
cento, ou então ofereça embargos à ação monitória, tudo no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, 20 dias contados da primeira publicação, sob pena de, não
o fazendo, constituir-se, de pleno direito, o crédito cobrado em executivo judicial, nos termos do quanto
disposto no artigo 701, § 2º, 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 18 de janeiro de 2018.
(10 e 11)

Citação Prazo 20 dias Proc: 1024721-97.2017.8.26.0100. O Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral,
Juiz de direito da 8ª VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber a TIEME NIHOMATSU, portadora do RG
N° 60.661.067-4, CPF/MF Nº 078.253.449.01 que lhes foi proposta ação Sumário, requerida por
Sociedade Beneficente São Camilo, objetivando o recebimento da quantia de R$ 2.060,79, referente à
prestação de serviços médico-hospitalares... Considerando que o requerente, encontram-se em lugar
ignorado, fica o mesma, por meio do presente edital Citado 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.
São Paulo, 12 de Março de 2018.
(10 e 11)

O novo cliente é vaidoso
e sagaz porque ele
sabe o que quer e sabe
que tem um arsenal
de possibilidades e
informações ao seu
dispor
esta realidade, cabe às
empresas aprender a
lidar com o empoderamento ímpar do comprador
dos novos tempos. O caminho é
um só, principalmente para as
varejistas: adequar-se ao perﬁl
mais maduro deste consumidor. Entretanto, ajustar-se aos
anseios do cliente 3.0 não é
tarefa fácil. Como eu já disse:
o poder está com ele! Neste
jogo, não basta ser ou ter um
bom vendedor no outro lado do
balcão. Para encantar o consumidor, o vendedor precisa sair
do pedestal sustentado pela
velha máxima "tenho uma boa
lábia e isso basta".
Exigente, o atual consumidor busca uma experiência
única no processo de compra.
Por isso, para encantá-lo, o
vendedor hábil é aquele que
vai além de oferecer água ou
cafezinho durante a compra.
O bom consultor simpliﬁca
o diálogo, fala de igual para
igual com o cliente e não
força a amizade, avançando
na intimidade. Ele entende o
seu papel de intermediador de
desejos existente na relação
entre marca e cliente.
Às vésperas de mais um dia
do consumidor, não é nada
mal entender os anseios e
aﬁrmações que percorrem o
DNA empoderado do novo
consumidor. Garanto que ao
saber sobre os fatores abaixo,
você, vendedor ou empresa,
será mais eﬁciente e diferenciado ao abordar o seu cliente
3.0. Vamos lá:
s %STOU EM MUTAÎÍO MAS
prefiro que digam que é
evolução.
s 4ENHO MÞLTIPLOS CHAPÏUS
consumidor, cidadão, acionista, colaborador. Sou uma
miríade de tons de cinza.
s 3OU ABERTO Ë EXPERIMENTAção. Muitas vezes sou inﬁel,
entro na onda do efeito viral,
mas volto para você, meu
porto seguro. Viva com isso!
s -E ENGAJO EM REDES E
comunidades para trocar
informações sobre marcas
e produtos e também sobre
pessoas, tendências, fofocas.

N

Quais são seus podres?
s 3OU SIMPÈTICO AO CONCEITO DE
gratuidade. Cuidado que me

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

  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1015931-98.2015.8.26. 0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Carolina Nabarro Munhoz
Rossi, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maciel Machado Soares, Brasileiro, Solteiro, RG
46611393-6, CPF 385.655.398-30, que lhes foi proposta ação de Monitória por Instituição Educacional
Prof. Pasquale Cascino, objetivando o recebimento da quantia de R$ 3.225,24, 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 São Paulo, aos 23 de fevereiro de 2018.
(10 e 11)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001522-14.2018.8. 26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª VC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Luciano Gonçalves Paes
Leme, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Maria Vitoria dos Santos Rossi, Brasileiro, RG 08572302,
CPF 563.331.618-53, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida
por Momentum Empreendimentos Imobiliários LTDA, que por sentença proferida por este juízo foi
julgado procedente o pedido da autora para que a ré pague o montante no valor de R$ 20.204,62
referente as contribuições (taxas) de conservação. 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$ 20.204,62, 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 20 de março de 2018. (10 e 11)
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acostumo mal com a cauda
longa. Vai perder dinheiro
comigo!
!PROVEITO TODAS AS POSSIBILIdades da realidade mutimídia e multidevice que estão
dentro de minhas possibilidades. Me ajude com isso!
.ÍO SOU lXO Ë MINHA CLASSE
social e muito menos meus
avatares.
.ÍO Ï EXATAMENTE VERGONHA
É que aprendi um pouco de
engenharia social.
#ONHEÎO MEUS DIREITOS
e "defendo" meu "ponto de
vista".
-E ACHO INTELIGENTE 3Ø
não dá mais para ser burro porque agora comparo
os elementos racionais de
consumo através das ferramentas disponíveis.
'ERO MÓDIA E CONTEÞDO !Mplio meu poder de atuação
e inﬂuência. Às vezes, me
chamam de celebridade.
Aﬁnal, quero meus 5Mb de
fama!
.ÍO LIGO PARA PROPAGANDA
porém valorizo a boa comunicação.
.ÍO TENHO PROBLEMA EM
elogiar, recomendar, criticar,
PROCESSAR 4UDO DEPENDE
1UERO SABER QUAIS SÍO SEUS
valores e políticas, empresa.
O que sua marca signiﬁca
na sociedade. Preciso saber
para ver se vou ser da sua
comunidade, tribo ou rede.
Ah, e quero saber, porque
quero saber.
.A MAIORIA DAS VEZES ISSO
ainda não me impede de
transacionar com você.
!LIÈS QUEM SÍO SEUS EMbaixadores, intermediários,
endossantes, hein!? A que
time você pertence?
$IGO QUE SOU SUSTENTÈVEL E
que exigirei sustentabilidade
de você, mas na verdade preciso de um empurrãozinho.
-ESMO SEM NECESSARIAMENte saber, me posiciono como
seu principal acionista.
!DVOGO PRØ SOCIALISMO DO
cliente.
%XIJO QUALIDADE E UMA RElação valor-preço que me
pareça justa... para início de
conversa.
)NTERAJO E EXIJO FEEDBACK
qualiﬁcado e rápido. Atenda-me em todos os canais que
eu quiser e você deixar.
(*) - É especialista em Estratégia
Corporativa, Top Management
Consulting e Gestão de Ativos
Intangíveis e CEO da DOM Strategy
Partners, consultoria focada em
maximizar geração e proteção de
valor real para as empresas.
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DÉBITO PARA COM A SEGURIDADE SOCIAL
Empresa que possui débitos de INSS e FGTS poderá pagar a retirada
de pró-labore pelos sócios, qual a base legal? Saiba mais acessando a
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
FUNCIONÁRIO PODE POSSUIR DUAS CARTEIRAS DE TRABALHO,
EXISTE ALGUMA PUNIÇÃO NO CASO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA
SEM NECESSIDADE?
Uma segunda CTPS somete poderá ser emitida em caso de perda ou esgotamento da CTPS anterior. Se o empregado possuir uma segunda CTPS
sem que ocorra uma das ocorrências acima, a empresa deverá manter o
registro na primeira CTPS, sendo qualquer questionamento pela emissão
indevida da segunda CTPS de inteira responsabilidade do empregado.
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO
Empresa paga não em folha, determinado valor por mês para suas
funcionárias a título de ajuda de custo. Esse valor é devido durante
o afastamento de licença maternidade? Saiba mais acessando a
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
VALIDADE DO EXAME PERIÓDICO
O exame periódico vale como demissional? Saiba mais acessando a
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
SÓCIO DE EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL SEM FATURAMENTO,
MAS ATIVA, PODE SER FUNCIONÁRIO DE EMPRESA DO MEI?
Esclarecemos que inexiste perante a legislação impedimento
de um sócio da empresa do simples nacional que está inativa,
ser empregado de uma empresa do MEI. Portanto, é possível a
contratação desse empregado na empresa do MEI.
ELIMINAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Empresa paga em folha de pagamento o adicional de insalubridade há
mais de 12 anos. Porém, foi constatado pela Medicina do Trabalho a não
identificação do local de trabalho como insalubre. Qual o procedimento
legal? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CNPJ. 61.064.762/0001-46
Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária, a ser realizada em 27/04/2018, em sua sede social na Avenida São
Gabriel, 18, Jardim Paulista, Capital, às 11:00 horas, a fim de deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: a) Tomar as contas dos administradores, examinar e votar as
demonstrações financeiras referente ao exercício de 2.017; b) Eleger os membros da
diretoria para um novo mandato de 3 anos: c) Tratar de outros assuntos de interesse
social. Comunicamos ainda, que se encontram à disposição dos Srs. Acionistas, na sede
social, os documentos relativos ao exercício encerrado em 31/12/2017. SP 06/04/2018.
aa) Leonardo Perego Junior - Diretor Presidente.
(07, 10 e 11)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1097105-92.2016.8.26. 0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Mônica Di Stasi Gantus Encinas, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Regiane Cristina da Silva, Brasileiro, Solteira, Empresária, RG
45.238.672-X, CPF 278.541.668-62, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte
de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, referente à cobrança no valor de R$
15.623,46,referente às da taxa de conservação do lote 13,da Quadra GQ, do Empreendimentos Terras
de Sta Cristina VI, (Atualmente denominado Riviera de Sta Cristina XIII). 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,
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,
sendo este Fórum localizado na Praça João Mendes s/nº, 6º andar - salas nº 615/617, Centro - CEP
01501-900, Fone: 2171-6076, São Paulo-SP - E-mail: sp3cv@tjsp.jus.br. . Nada Mais. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de dezembro de 2017.
(10 e 11)
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a conversa, é possível ouvir um homem
falando ao piloto “leva e não traz nunca
mais”. Já em outro trecho, é dito “manda
esse lixo janela abaixo aí”, fazendo referência a Lula.
Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) conﬁrmou a veracidade dos áudios vazados. Eles foram
gravados minutos antes da decolagem do avião

Daniel Domeneghetti (*)
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que levava o ex-presidente a sede da Polícia Federal. Ainda de acordo com a FAB, o responsável
pelo áudio não foi nenhum operador da torre de
controle. No entanto, não há a conﬁrmação se
entre as pessoas do diálogo está o piloto do avião.
“Ressalva-se que a frequência utilizada para
essas comunicações aeronáuticas é aberta, por
isso quem estiver conectado pode ouvir e falar.
Porém, as regras de tráfego aéreo orientam que
os usuários se identiﬁquem, o que evidentemente
não ocorreu neste caso”, escreveu a FAB. Na
última quinta-feira (5), o juiz federal Sérgio
Moro emitiu um mandado de prisão contra o
ex-presidente, mas ele só se entregou depois de
48 horas do prazo acordado com a PF (ANSA).

O presidente da Sampdoria,
Massimo Ferrero, deu uma
declaração polêmica no último
sábado (8) após o empate sem
gols entre sua equipe e o Genoa,
no tradicional “Derby della Lanterna”. Para explicar a falta de
gols da Sampdoria no clássico,
Ferrero aﬁrmou, em entrevista
ao jornal “Gazzetta dello Sport”,
que “a bola é como mulher, tem
que ser penetrada”.
Além disso, o polêmico presidente do clube genovês culpou
o técnico da Sampdoria, Marco
Giampaolo, pelo empate. “Ele
escalou bem o time, mas não fez as
mexidas certas. Ele passa 12 horas
com os jogadores, mas quando
vem uma bola não conseguem
colocar dentro do gol”, aﬁrmou.
Apesar das críticas de Ferrero, Giampaolo vem fazendo um
grande trabalho pela Sampdoria, que ocupa a 8ª colocação
DO #AMPEONATO )TALIANO E BRIGA
por uma vaga na Liga Europa.
Já o rival Genoa, após brigar
para não cair, se recuperou
na tabela e agora está na 11ª
posição (ANSA).

Por dentro da mente
do novo consumidor
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Um áudio do diálogo entre o piloto
do avião que levava o ex-presidente
Lula à Curitiba e uma pessoa não
LGHQWLۋFDGDYD]RXQRGRPLQJR  QD
internet e gerou polêmica

Dirigente compara
bola com mulher e
polemiza
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Áudio de avião é vazado
nas redes sociais

