
Tenho lido várias 

publicações de 

candidatos a deputado e 

vereador

Vários deles relatam suas 
realizações, as leis, os 
decretos e outras nor-

mas que ajudaram a implantar 
e que pretendem propor.

Recentemente lí uma repor-
tagem sobre a grande quanti-
dade de leis, decretos, normas, 
etc. em vigor no município de 
São Paulo, os  quais são pouco 
obedecidos, inclusive porque 
não há fi scais  sufi cientes para 
multar quem desobeder.

Isto me faz pensar várias 
coisas:

Tenho o caso de alguém que 
esteve no Japão e me contou 

que lá havia uma instrução de 
trânsito, mas sem guarda. Ele 
perguntou ao cidadão que o 
acompanhava: “Por que não 
tem guarda aqui?”, e a resposta 
foi: “ Não precisa. Todo mundo 
sabe”. 

Outra coisa que pensei é 
que nunca li uma proposta de 
candidato para abolir uma lei, 
um decreto ou similar. Tenho 
a impressão que já temos um 
oceano de leis.

Talvez em algumas leis, além 
da data de entrada em vigor 
também teriam que ter uma 
data de expiração, caso não 
sejam expressamente reva-
lidadas ou adaptadas a nova 
realidade social e econômica.

(*) - É empresário.

Sobre Eleições
Jan Wiegerinck (*)

www.netjen.com.br

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

consulte sua agência de 

netjen@netjen.com.br
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TERÇA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2018

TABELA DE CÁLCULO PARA O PRÓ-LABORE
Qual tabela deve ser utilizada para o cálculo do desconto de INSS para pró-
-labore, existe teto? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE JÁ ESTÁ CONTRATADO COM JORNADA DE 44 
HORAS SEMANAIS, PODE SOFRER ALTERAÇÃO DE JORNADA PARA 
30 HORAS SEMANAIS E DE SALÁRIO, POR MOTIVO DE REDUÇÃO DE 
MOVIMENTO DA EMPRESA?

A redução da jornada de trabalho com a consequente redução salarial, 
obrigatoriamente deverá ser validada por acordo ou convenção coletiva 
nos termos do artigo 7º, VI da CF/1988.

ALTERAÇÃO DE CARGO
Funcionária que foi registrada com o cargo de consultora de crédito 
e cobrança e recebe adicional de caixa 10%, por uma necessidade a 
Empresa pretende transferir seu cargo para repositora, não haverá 
redução salarial, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR MENOR COMO VENDEDOR
Na contratação de menor com de idade de 17 anos, para a função de 
vendedor em lojas de roupas, quem deve assinar a documentação (pais 
e responsáveis ou o próprio), como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COOPERATIVA DEVE INFORMAR NO E-SOCIAL
Cooperativa optante pelo lucro real deve informar a retenção do INSS 
sobre compra de produção rural de PF e Jurídica no eSocial ou na EFD-
-REINF? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ALTERAR O CONTRATO INTERMITENTE
Funcionário que foi contratado como intermitente, pode ser alterado 
para contrato indeterminado, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

1ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011954-
95.2018.8.26.0007. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de 
São Paulo, Dr. Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PABLO MARTINS 
BALIEIRO, RG 43.867.233-1, CPF 361.357.338-50 que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de Sentença, movida por VSTP Educação Ltda., e que foi determinada a intimação 
do executado por edital com prazo de 20 dias para que, no prazo de 15 (quinze) dias corridos pague o 
valor indicado no demonstrativo discriminado pelo credor, (FLS. 17/18, R$ 19.162,00) acrescido de 
custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 
pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de 
multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (10%). Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS 

1ª VC – Reg. Vl. Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0000800-
84.2012.8.26.0009. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX – Vila Prudente, Estado 
de São Paulo, Dr. Jair de Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LEONARDO TADEU 
NASCIMENTO, CPF. 317.247.328-70, que AMC – SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma 
ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 20.103,65 (Dez/2011), oriundos do Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando o réu em lugar 
ignorado, fica CITADO para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito atualizado 
(ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalente a 5% do valor 
do débito (art. 701 do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em 
mandado executivo. Decorrido o prazo supra, no silêncio, será nomeado curador especial. Será o 
presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 13 de junho de 2018. Eu, MAGDALENA RIOFRIO NICOLAU Coordenadora, subscrevi. 

1ª VC – Reg. Vl. Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0016129-
73.2011.8.26.0009. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Fabiana Pereira Ragazzi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a NELSON DA 
SILVA COTRIN, Brasileiro, CPF 213.448.188-97, Rua Visconde de Itaborai, 368, Vila Azevedo, CEP 
03308-050, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - Serviços 
Educacionais LTDA, alegando em síntese: que o requerente é credor do requerido pela importância de 
R$5.243,60(cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), referentes ao Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais em benefício do requerido, relativos a mensalidades não pagas, dos 
quais encontram-se pendentes de pagamento, referente ao período de 08/05/2007 a 08/12/2007. 
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, pagar ou oferecer embargos. Não sendo embargada 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 13 de novembro de 2017. 

BRASILMETAL S/A
NIRE Nº 35300213556

Edital de Segunda Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em AGE, a se realizar no dia 27.07.2018, às 10 horas, na Avenida 
Casper Líbero, nº58, sala 1.000 – São Paulo – SP, a fi m de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Adaptação á Lei 
nº6.404/76 e Reforma do Estatuto social; b) Eleição da Nova Diretoria c)Outros assuntos de interesse social. São Pau-
lo, 16/07/2018. José Luiz Alves – Acionista.                                                                                        (21, 24 e 25/07/2018)

5ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009872-
16.2014.8.26.0007/01 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROGÉRIO FREIRE 
DE MOURA, CPF 252.988.198-77, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por AMC - Serviços Educacionais 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, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague a quantia de R$ 20.702,67, 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 06 de junho de 2018. 

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 01/08/2018  - 10:10h  -  2º LEILÃO: 02/08/2018  - 10:10h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 01/08/2018, às 10:10 horas, e 2º Leilão 
dia 02/08/2018, às 10:10 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDOR(A) FIDUCIANTE: EDER DOMIN-
GUES GRILENZONE  CREDOR FIDUCIÁ-
RIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 
405.909,73 (Quatrocentos e cinco mil, novecentos e nove reais e setenta e três centavos) 2º leilão: R$ 314.488,76 (Trezentos e quatorze mil, quatrocentos e 
oitenta e oito reais e setenta e seis centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

da lei. DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 07/08/2018  - 10:35h  -  2º LEILÃO: 09/08/2018  - 10:35h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL

Av. 05/28.822- o imóvel objeto desta matrí-
cula é lançado atualmente pelo nº 567 da Rua Jacaraipe.

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 07/08/2018, 
às 10:35 horas, e 2º Leilão dia 09/08/2018, às 10:35 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. 
DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: JOSÉ ROBERTO HAUSSAUER, 

 MARLI GAZON HAUSSAUER, 
 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No 

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 356.180,72 (Trezentos e cinquenta 
e seis mil, cento e oitenta reais e setenta e dois centavos) 2º leilão: R$ 145.000,00 (Cento e quarenta e cinco mil reais),

COMISSÃO DO 
LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

Avante S/A - Empreendimentos e Participações
CNPJ Nº 16.822.157/0001-32 - NIRE 35300040686

 Sumario da Ata AGO/E Realizada em 30 de Abril de 2015
Local e Data: Na à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.903, 3º Andar, Conjunto 31, Sala 4, Jardim Paulistano-São
Paulo-SP, CEP 01.452-912, às 15:30h do dia 30/04/15. Presença: Acionistas presentes representando a totalidade
do Capital Social, conforme assinaturas lançadas no livro de “Registro de Presença de Acionistas”; Mesa Diretora:
Andréa Rinzler. Presidente; Gregory Erich Pinto Rinzler, Secretário da Mesa; Deliberações: Todas as deliberações
foram aprovadas por unanimidade dos presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos: 1)Suspensa a
AGO/E pelo tempo necessário para a publicação do Relatório da Administração, reabertura no dia 02/06/15 no mes-
mo horário; sendo os referidos Relatórios, os Balanços Patrimoniais e demais Demonstrações Financeiras, referente
aos Exercícios Sociais, encerrados em 31/12/11 a 2014, devidamente publicados nos jornais DOE e Empresas & Ne-
gócios respectivamente nas edições de 11/04/15 e 30/05/15 os quais serão devidamente arquivados na JUCESP; 2)
Por aclamação, foi reeleita a Diretoria para o triênio 2015/2017, com mandato até 30/04/18 ou até quando a AGO
eleger seus substitutos; para Diretora Presidente: Andrea Rinzler, RNE nº W326.071-S e CPF nº 013.014.178-07;
para Diretor: Gregory Erich Pinto Rinzler, RG. nº 11.131.820-8-SSP/SP e do CPF nº 257.204.468-42, todos os
presentes à Assembleia, declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previsto em Lei, que os impeçam
de exercerem atividades mercantis, declarados empossados e sendo-lhes ainda aprovada uma verba para honorári-
os até o limite máximo permitido pela Legislação vigente; 3) Ratificada e aprovada, a proposta da Diretoria para dis-
tribuição de dividendos nos exercícios de 2011 a 2014, inclusive os pagamentos efetuados em cada um deles e
ainda permanecendo os saldos remanescentes a disposição dos acionistas, contabilizados na conta “Dividendos a
Pagar”. Encerramento: Ninguém manifestou outros assuntos, nada a tratar, declarou-se encerrada a Assembléia,
lavrando-se a presente, que após lida, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada em seus
anexos pelos membros da mesa que a presidiu e assinada por todos os presentes.(a) Andrea Rinzler, Presidente
da Mesa;(b) Gregory Erich Pinto Rinzler, Secretário da Mesa; Acionistas Presentes: Funchal S/A Participa-
ções-Representada por sua Diretora Andrea Rinzler; Andrea Rinzler; Gregory Erich Pinto Rinzler. A presente é
cópia fiel da ATA lavrada no livro próprio. São Paulo, 02/06/15. Gregory Erich Pinto Rinzler, Secretário da mesa.
AGO/E devidamente arquivada na JUCESP nº 353.830/15-0 em 12/08/15.Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

Avante S/A - Empreendimentos e Participações
CNPJ Nº 16.822.157/0001-32 - NIRE 35300040686

Sumario da Ata AGO/E Realizada em 30 de Abril de 2018
Local e Data: Na à Avenida Brigadeiro Faria Lima,1.903, 3º Andar, Conjunto 31, Sala 4, Jardim Paulistano - São Paulo-
SP, CEP 01.452-911, às 15:30h do dia 30/04/2018. Presença: Acionistas presentes representando a totalidade do
Capital Social, conforme assinaturas lançadas no livro de “Registro de Presença de Acionistas”; Mesa Diretora: Andréa
Rinzler. Presidente; Gregory Erich Pinto Rinzler, Secretário da Mesa; Deliberações: Todas as deliberações foram apro-
vadas por unanimidade dos presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos: 1)Suspensa a AGO/E pelo
tempo necessário para a publicação do Relatório da Administração, reabertura no dia 18/05/2018 no mesmo ho-
rário; sendo os referidos Relatórios, os Balanços Patrimoniais e demais Demonstrações Financeiras, referente aos
Exercícios Sociais, encerrados em 31/12/2015 a 2017, devidamente publicados nos jornais DOE e Empresas & Ne-
gócios na edição de 16/05/2018 os quais serão devidamente arquivados na JUCESP; 2) Por aclamação, foi
reeleita a Diretoria para o triênio 2018/2020, com mandato até 30/04/2021 ou até quando a AGO eleger seus
substitutos; para Diretora Presidente: Andrea Rinzler, RNE nº W326.071-S e CPF nº 013.014.178-07; para Dire-
tor Sr. Gregory Erich Pinto Rinzler, RG. nº 11.131.820-8-SSP/SP e do CPF nº 257.204.468-42, todos os pre-
sentes à Assembleia, declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previsto em Lei, que os impeçam de
exercerem atividades mercantis, declarados empossados e sendo-lhes ainda aprovada uma verba para honorários até
o limite máximo permitido pela Legislação vigente; 3) Ratificada e aprovada, a proposta da Diretoria para distribuição
de dividendos nos exercícios de 2015 a 2.017, inclusive os pagamentos efetuados em cada um deles e ainda per-
manecendo os saldos remanescentes a disposição dos acionistas, contabilizados na conta “Dividendos a Pagar”. En-
cerramento: Ninguém manifestou outros assuntos, nada a tratar, declarou-se encerrada a Assembleia, lavrando-se
a presente, que após lida, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada em seus anexos pe-
los membros da mesa que a presidiu e assinada por todos os presentes.(a) Andrea Rinzler, Presidente da Mesa;(b)
Gregory Erich Pinto Rinzler, Secretário da Mesa; Acionistas Presentes: Funchal S/A Participações-Represen-
tada por sua Diretora Andrea Rinzler; Andrea Rinzler; Gregory Erich Pinto Rinzler. A presente é cópia fiel da
ATA lavrada no livro próprio. São Paulo,18/05/2018. Gregory Erich Pinto Rinzler, Secretário da mesa.
AGO/E devidamente arquivada na JUCESP nº 303.431/18-0 em 27/06/18-Flávia R Britto Gonçalves -Secretária Geral.

Agropecuária Agrovalente S.A.
CNPJ: 17.776.218/0001-35

Convocação
São convocados os Srs. Acionistas à se reunirem em AGE, no dia 31/07/2018, às 16h, na sede social 
na Estrada de Lençóis Paulista à Avaré, S/N, Lençóis Paulista - SP, para discussão e deliberação 
sobre a seguinte ordem do dia: i) Protocolo de Justificação e Incorporação da Agropecuária 
Agrovalente S.A pela Agrus Participações S.A, bem como os anexos desse protocolo e ii) Outros 
assuntos de interesse da sociedade. A diretoria. (24, 25 e 26/07/2018)

Agropecuária Pessina S.A.
CNPJ: 59.109.009/0001-88

Convocação
São convocados os Srs. Acionistas à se reunirem em AGE, no dia 31/07/2018, às 10h, na sede social 
na  Estrada de Lençóis Paulista à Avaré, S/N, Lençóis Paulista - SP, para discussão e deliberação 
sobre a seguinte ordem do dia: i) Alteração do endereço da sociedade, ii) Alteração do Objeto Social, 
iii) Alteração do tipo societário, iv) Protocolo de Justificação e Incorporação da Larius Administração 
e Empreendimentos S.A pela Agropecuária Pessina S.A, bem como os anexos desse protocolo e V) 
Outros assuntos de interesse da sociedade. A diretoria. (24, 25 e 26/07/2018)

Larius Administração e Empreendimentos S.A.
CNPJ 47.709.340/0001-50

Convocação
São convocados os Srs. Acionistas à se reunirem em AGE, no dia 31/07/2018, às 14h, na sede social 
na  Estrada de Lençóis Paulista à Avaré, S/N, Lençóis Paulista - SP, para discussão e deliberação 
sobre a seguinte ordem do dia: i) Protocolo de Justificação e Incorporação da Larius Administração 
e Empreendimentos S.A pela Agropecuária Pessina S.A, bem como os anexos desse protocolo e ii) 
Outros assuntos de interesse da sociedade. A diretoria. (24, 25 e 26/07/2018)

Algumas habilidades es-
senciais, como liderança, 
oratória, inteligência 

emocional, produtividade e 
persuasão, não são ensinadas 
nas universidades, mas são es-
senciais para profi ssionais que 
querem se destacar na carreira 
ou no próprio negócio. 

“É comum encontrar pessoas 
bem sucedidas no que se propu-
seram, que nunca frequentaram 
uma faculdade, mas possuem 
um algo a mais que as levou a 
outro patamar. Algumas habili-
dades vitais para conquistarmos 
o que desejamos, infelizmente, 
não são ensinadas nas escolas 
ou universidades. A Conquer 
desenvolve essas competências 
como complemento ao ensino 
tradicional” comenta Hendel 
Favarin, Cofundador da Escola 
Conquer, desenvolvida no Vale 
do Silício para acelerar o cres-
cimento pessoal e profi ssional 
das pessoas.
 1) Metas e produtividade 

- Tudo começa com o es-
tabelecimento das metas. 
Elas são importantes para 
mostrar – e lembrar – uma 
direção. Precisam estar 
sempre alinhadas com o 
propósito e objetivos de 
longo prazo. Sem uma 
meta bem estabelecida, 
o profi ssional fi ca como 
um barco perdido no mar: 
está a deriva e não sabe 
para onde ir, é muito mais 
fácil traçar o caminho 
errado, e o pior: sem nem 
se dar conta disso. Metas 
claras mantém os profi s-
sionais em movimento e 
são uma ótima base no 
momento de tomar as 
melhores decisões.

 2) Inteligência fi nanceira 

- A inteligência fi nanceira 
não está ligada a grande 
quantidade de dinheiro 
na conta bancária, mas 

Seis habilidades essenciais 
que as escolas não ensinam

O desenvolvimento tecnológico e os relacionamentos pessoais cada vez mais dinâmicos afetam diversas 
áreas da sociedade, mas caminham a passos lentos quando se trata das instituições de educação formal
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H  5) Marketing básico - O 
marketing é necessário 
em diversas profi ssões, 
principalmente para al-
cançar metas. “Uma ideia 
no trabalho, um aumento 
de salário, ou convencer 
seus amigos para um pla-
no diferente no fi nal de 
semana. Em todos estes 
exemplos, é possível en-
contrar vários momentos 
em que você precisará de 
fundamentos de marke-
ting”, explica Favarin. 
Por mais que o profi ssio-
nal seja competente no 
que faz, se seu trabalho 
não for reconhecido ou 
visto, a consolidação de 
sua carreira pode ser 
mais devagar.

 6) Autoconhecimento e 

inteligência emocional 

- “Em média, passamos 
por aproximadamente 
13 problemas ao dia. 
Isso representa 13 situ-
ações nas quais somos 
desafi ados, que não vão 
em linha com as nossas 
expectativas, e temos 
que enfrenta-las” argu-
menta Hendel Favarin. 
Segundo o cofundador, 
como os profissionais 
lidam com os problemas 
faz a diferença na vida 
pessoal e profissional. 
Não é recomendável 
procrastinar ou ignorar 
essas situações compli-
cadas, esses problemas 
podem se transformar 
em circunstâncias des-
gastantes e complexas. 
Para lidar com esses 
momentos, é necessário 
que o profi ssional una 
autoconhecimento com 
inteligência emocional.

Fonte e mais informações: 
(https://escolaconquer.com.
br/).

sim em planejamento. 
Por ter uma maior esta-
bilidade, o profi ssional 
que aplica inteligência 
fi nanceira consegue fazer 
escolhas com maior auto-
nomia, sem as amarras de 
boletos. “Conhecer suas 
fi nanças pessoais, ter um 
bom planejamento de 
curto, médio e longo pra-
zo, além de saber como 
investir ou obter créditos 
de maneira inteligente 
deveriam ser habilidades 
ensinadas nas escolas, 
para todos, independente 
da profi ssão” declara o 
cofundador da Escola 
Conquer.

 3) Erro e aprendizado - 
Uma ideia original tem a 
sua possibilidade de erro 
e consequentemente, os 
erros estão fortemente 
ligados ao aprendizado. 
Todas as pessoas de su-
cesso também falharam. 
Ainda assim, desde cedo 
as pessoas são progra-
madas para achar que 
errar é ruim. Na escola 
aprende-se que só existe 
uma resposta certa para 
cada pergunta. Portanto, 
há a necessidade do 

fortalecimento de uma 
cultura que mostre o 
potencial construtivo do 
erro. O primeiro passo 
para a evolução de uma 
postura mais assertiva 
diante dos obstáculos é 
aceitá-lo.

 4) Boas relações e capaci-

dade de comunicação 

- A sociabilidade é uma 
característica inerente do 
ser humano e ter bons re-
lacionamentos interpes-
soais só traz vantagens 
no mercado de trabalho. 
A importância da comu-
nicação foi revelada por 
uma pesquisa do Project 
Management Institute 
Brasil (PMI). Os resulta-
dos mostraram que mais 
de 70% de 300 empresas 
culpam erros na comu-
nicação como um dos 
principais motivos de fra-
casso de suas iniciativas. 
Por mais qualifi cado que 
seja, a falta de habilidades 
comunicativas pode ser 
uma desvantagem para o 
profi ssional. Se expressar 
de maneira coerente e 
clara é o primeiro passo 
para alavancar a carreira 
e ideias.

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 07/08/2018  - 10:10h  -  2º LEILÃO: 09/08/2018  - 10:10h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 07/08/2018, às 10:10 horas, e 2º Leilão dia 09/08/2018, às 10:10 horas. 
LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDOR(A) FIDUCIANTE: CATEDRAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES 
LTDA. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 686.281,21 (Seiscentos e oitenta e seis mil, duzentos e oitenta e um reais e vinte 
e um centavos ) 2º leilão: R$ 398.753,54 (Trezentos e noventa e oito mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), calculados na 

 COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 J
or

na
l E

m
pr

es
as

 e
 N

eg
óc

io
s 

Lt
da

.. 
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 a

ss
in

at
ur

a 
cl

iq
ue

 n
o 

lin
k:

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/
V

er
ifi

ca
r/

C
E

3E
-6

D
6F

-8
E

57
-6

78
3


