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investigação terá como
alvo perfis que, segundo
o secretário de imprensa do Ministério do Tesouro
e Finanças turco, Ali Berber,
estariam propagando notícias
falsas como a de que o Estado
interviria para converter moeda
estrangeira depositada em contas bancárias para liras, além
de fixar a taxa de câmbio para
dólares, o que seria contra um
dos pilares do mercado livre.
A lira chegou a ter desvalorização de 9% com relação ao
dólar, antes de o governo lançar
um plano econômico para conter a desvalorização da moeda
do país. Na última sexta-feira
(10), a lira chegou a cair 16%, o
que causou quedas em diversas
bolsas de valores pelo mundo. O
Banco Central turco anunciou
a injeção de US$ 6 bilhões no
sistema financeiro do país para
garantir a liquidez dos bancos
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O Ministério do Interior turco anunciou ontem (13) que vai instaurar inquérito para investigar 346
contas em redes sociais que, segundo as autoridades, “publicaram conteúdos que provocaram a crise
cambial no país”

Moeda turca acumula desvalorização de 41%.

e conter a desvalorização da
moeda local.
Em um comunicado, a entidade disse que reduzirá os
limites de reservas permitidas
aos bancos para retirar liras
do mercado, dar liquidez ao

sistema financeiro e estabilizar
o valor da moeda. As medidas
implantadas pelo plano durarão
por 100 dias. “Com a revisão,
serão injetados no sistema financeiro aproximadamente 10
bilhões de liras, o equivalente a

US$ 6 bilhões e US$ 3 bilhões
em liquidez equivalente ao
ouro” escreveu a entidade em
seu site oficial.
O ministro das Finanças turco, Berat Albayrak, denunciou
um suposto “ataque à moeda
turca” em entrevista ao jornal
local Hurriyet, em que afirmou
que o plano vai fortalecer a
independência da política monetária do país.
A crise cambial foi agravada
pela decisão do presidente
norte-americano, Donald
Trump, de aumentar as tarifas sobre a importação do
alumínio, que será taxado
em 20%, e do aço, que pagará
50% para entrar no território
norte-americano. Outro fator
que influencia na tensão entre
os dois países é a prisão de
um pastor norte-americano na
Turquia, acusado de espionagem e terrorismo (Ag. EFE).

Uma pesquisa divulgada pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas
do Estado de São Paulo mostra que 90%
dos varejistas acreditam que as filas para
atender o consumidor atrapalham as
vendas do negócio.
Mesmo que seja um grande teste com
a paciência do cliente, 66% dos comerciantes acham que as filas podem atrair
consumidores para entrar na loja, entretanto, o mesmo levantamento também
mostra que 78% dos lojistas veem as filas
como motivo de desistência de compra,
principalmente na hora do pagamento.
Ou seja, a fila no caixa não é bem vista.
O presidente da Federação, Mauricio
Stainoff, explica que as filas podem atrapalhar os negócios. “Ver muitas pessoas
nas lojas no primeiro momento pode
parecer positivo, que o estabelecimento
é de qualidade ou que tem promoções
interessantes, porém, a experiência lá
dentro pode não ser a mesma. Sem contar
que muitas vezes pode parecer falta de
organização” explica.
Outros itens também foram levantados

Reprodução

Para 90% dos varejistas filas
prejudicam vendas

para saber o que mais interfere na decisão
de compra. Questionados sobre quais
elementos mais chamam a atenção dos
consumidores, 70% dos lojistas disseram
que é a disposição do produto, 26% deles
acreditam que é a iluminação e 4% as
cores utilizadas.
Stainoff conta que é necessário saber
equilibrar. “Todos os elementos do estabelecimento influenciam na compra do

consumidor. O ambiente é organizado? As
filas são grandes, porém andam rápido? O
número de atendentes dá conta da demanda? O cliente observa todos os detalhes,
além do atendimento de qualidade. Uma
boa experiência vai determinar se ele irá
voltar ou não”, explica. A pesquisa foi
realizada com as Câmara de Dirigentes
Lojistas do estado de São Paulo na última
semana de julho (AI/FCDLESP).

Igualdade já!

Juan D’Antiochia (*)
A indústria da
aviação na América
Latina tem crescido
exponencialmente nos
últimos anos

S

egundo a Associação
Brasileira das Empresas
Aéreas (Abear), estimase que 3,5 milhões de passagens aéreas são compradas a
cada mês. A demanda por voos
na América Latina aumentou
7,2% em fevereiro de 2018
em relação ao mesmo período
de 2017, de acordo com a
Associação Internacional de
Transporte Aéreo (IATA).
Este aumento no volume de
passageiros, especificamente
no Brasil, tem proporcionado inovações no setor e as
companhias aéreas procuram
oferecer maior agilidade e
conveniência aos viajantes.
Atualmente, as iniciativas
incluem Wi-Fi nos voos, check-in online utilizando selfies,
e aplicativos para informar aos
passageiros sobre o número
do portão de embarque e a
programação do voo.
Além disso, os programas de
fidelidade têm sido essenciais
como forma de oferecer conforto e tarifas promocionais.
No ano passado, a receita das
empresas que disponibilizam
esse tipo de programa cresceu
9%, em relação a 2016, chegando a 6 bilhões de reais.
Além da inovação estar na
lista de prioridades, garantir
direitos básicos também é
importante.
Os consumidores preferem
usar dispositivos móveis para
comprar passagens aéreas e
reservar hotéis, porque eles
são fáceis, rápidos e práticos
e podem ser acessados de
qualquer lugar. Os passageiros
usam cada vez mais o estilo
“faça você mesmo” quando
reservam viagens. Muitos deles preferem reservar e pagar
bilhetes diretamente, evitando
terceiros.
De acordo com um relatório
recente da Phocuswright,

cerca de 50% das reservas de
viagens são feitas online no
Brasil4, portanto, garantir que
a experiência de reserva online
seja perfeita, reduzirá inevitavelmente que os clientes façam
sua programação de outra
forma. As companhias aéreas
devem estar preparadas para
melhorar a experiência de
reservas online, no sentido de
vender mais passagens e de
maneira rápida, segura e com
diversas moedas.
Otimizar o pagamento nesta
experiência é algo vital e, proporcionar variadas opções de
pagamento aos consumidores,
a fim de atingir suas demandas,
também é uma consideração
importante. Um exemplo de
uma empresa que avançou
na região da América Latina
é a Viva Aerobus, a principal
companhia aérea de baixo
custo do México.
A empresa tinha planos
agressivos de expansão e
precisava otimizar seu sistema
de pagamento para alcançar
mais consumidores em todo
o mundo. Ao investir em
soluções sofisticadas de prevenção a fraude e métodos de
pagamento transfronteiriços,
a empresa aumentou a taxa
de aceitação de transações
em mais de 40% no primeiro
mês de implementação e,
consequentemente, expandiu
o volume de vendas para rotas
internacionais.
Em um mundo moderno
e inovador, os comerciantes
precisam investir em plataformas on-line abrangentes
com proteção contra fraudes
e gerenciamento efetivo para
reduzir custos, garantindo
receitas mais altas. Plataformas de alta qualidade são
importantes, bem como planos
brilhantes para enfrentar um
mercado on-line crescente e
cheio de oportunidades.
Esteja preparado para esta
nova jornada no setor de companhias aéreas.
(*) - É Gerente Geral da Worldpay
para América Latina.

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de
Usucapião, PROCESSO Nº 0004373- 22.2010.8.26.0100 - 76/10./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) Raul de Carvalho, Dulce Vaz de Carvalho, Azor de
Toledo Barros, LyGia Souza e Silva de Toledo Barros, Sonia Regina Petrarco, Juliana Gomes de
Carvalho, Jose Reinaldo Pisani, Priscila Cardoso Rocha, Rafael Leite Rocha, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou suc essores, que Sueli da
Silva Milanésio e Ciro Milanésio ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de
domínio do imóvel localizado na Rua, Nem de Barros, 115. Tremembé, São Paulo - SP, 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.

Gilda Goldemberg (*)

Mulher tem certa dificuldade de entender as diferenças entre discriminação, preconceito e estigma social porque é capaz de observar
e se for o caso, vivenciar tudo junto, só por ser mulher.
No mercado de trabalho não é diferente. Elas sofrem preconceito
porque mostram fragilidade e insegurança ou força e assertividade.
São estigmatizadas porque têm TPM, ficam grávidas, são muito velhas
ou muito novas, discretas ou extravagantes e a lista segue... É fato:
mulheres ganham menos, ocupam poucas cadeiras nas diretorias,
conselhos e etc.
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD) de 2015, o rendimento médio dos brasileiros era de R$
1.808, mas a média masculina era mais alta (R$ 2.012) e a feminina
mais baixa (R$ 1.522). Em reportagem realizada pelo jornal O Globo
em fevereiro de 2018, com base nos bancos de dados do governo,
dentre os 425 dirigentes da administração federal, apenas 36 são
mulheres. E um estudo conduzido pelo Insper, junto com a consultoria
Talenses, apontou que somente 8% de 339 empresas pesquisadas
são presididas por mulheres.
Os dados não mudam quando olhamos para fora do país. No
ranking das 500 maiores empresas dos EUA, realizado pela revista
Forbes, em 2017 havia apenas 11 mulheres ocupando o primeiro
cargo na linha de comando. Outro dado: o estudo “Women in the
workplace 2017”, realizado com 222 empresas pela consultoria
McKinsey&Company, indicou que as mulheres são encontradas em
48% dos cargos de entrada, mas ocupam apenas 21% dos cargos
de presidente.
Diante disso, elas precisam trabalhar e estudar mais horas, relevar os assédios e renunciar a vida privada. Sim, homens também
são discriminados, sofrem com preconceitos e estigmas. Claro que

Sistemas de pagamento
inovadores impulsionam
aviação na A. Latina

trabalham, estudam mais horas e renunciam a vida privada quando
necessário.
A igualdade a que me refiro não é ideológica. Definitivamente não
somos todos iguais e isso é muito bom! No entanto, na carreira profissional, quando resolvem empreender ou conquistar uma posição
executiva, elas partem no segundo “pelotão”, enquanto eles ganham
na “largada”. Mas, se a competência independe de gênero, porque
é que as mulheres saem atrás?
Ok, muitos direitos e reconhecimento já foram conquistados, mas
há ainda espaço para crescer e as mulheres ainda precisam de apoio
para encontrar uma posição no “pelotão” que todos e todas um dia,
no futuro, ocuparão igualmente, se tudo evoluir.
É por isso que estamos assistindo à proliferação de campanhas e
grupos de apoio, com ações que estimulam mulheres a reconhecerem
suas qualidades e desenvolverem seu potencial, criando uma rede
de ajuda para enfrentar as armadilhas que estigmas e preconceitos
impõem na trajetória profissional delas. Igualdade já!
(*) É Diretora de Associados da ICF Capítulo Regional RJ
e membro do Grupo Nikaia.

2ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001376-85.2018.
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CELINA HELENA
DESTEFANI TOLEDO (CPF 569.428.508-53), que AMC - Serviços Educacionais LTDA, ajuizou-lhe
uma ação monitória que foi julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença ,
condenando-a ao pagamento de R$ 49.248,30 (atualizado até 31/12/2017). 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 CPC, ficando ADVERTIDA, independentemente de nova intimação, que terá 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. N. NADA MAIS.
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Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: LUIZ FELIPE DA SILVA LEÃO, estado civil solteiro, proﬁssão analista de
suporte, nascido em Francisco Morato, SP, no dia (21/11/1989), residente e domiciliado
neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Lauro Antonio Leão e de Bernadete Ribeiro da Silva.
A pretendente: KARINA VALÉRIO DA SILVA, estado civil solteira, proﬁssão monitora
de qualidade, nascida nesta Capital, SP, no dia (10/02/1992), residente e domiciliada
neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de José Vicente Januario da Silva e de Judite Maria
Valério da Silva.
O pretendente: DIEGO DA SILVA PINHEIRO, estado civil solteiro, proﬁssão motorista,
nascido nesta Capital, SP, no dia (17/10/1986), residente e domiciliado neste Distrito,
São Paulo, SP, ﬁlho de Jose Luiz Pinheiro e de Maria Helena Alves da Silva Pinheiro.
A pretendente: PATRICIA ALVES VIEIRA, estado civil solteira, proﬁssão conferente,
nascida nesta Capital, São Paulo, SP, no dia (20/01/1983), residente e domiciliada neste
Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Marcina Aparecida Alves Vieira.
O pretendente: JOAB NASCIMENTO BARBOSA, estado civil solteiro, proﬁssão técnico
em eletrônica, nascido em Vitória, ES, no dia (25/06/1992), residente e domiciliado
neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Sebastião Deoclecio Barbosa e de Marilene
Nascimento Barbosa. A pretendente: ANA LUIZA MARQUES RIBEIRO, estado civil
solteira, proﬁssão analista de recursos humanos, nascida no Rio de Janeiro, RJ,
no dia (01/06/1994), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de
Claudia Marques Ribeiro.

O pretendente: DIEGO DE OLIVEIRA CIANGOLI, estado civil solteiro, proﬁssão empresário,
nascido nesta Capital, SP, no dia (11/09/1986), residente e domiciliado neste Distrito, São
Paulo, SP, ﬁlho de Paulo Ciangoli e de Ana Maria de Oliveira Ciangoli. A pretendente: PARMALAT LAURA LUIZA APARECIDA ANDRADE DE OLIVEIRA, estado civil solteira, proﬁssão
do lar, nascida em Jundiaí, SP, no dia (22/10/1993), residente e domiciliada neste Distrito,
São Paulo, SP, ﬁlha de Roberto Carlos Medeiros Oliveira e de Solange de Araujo Andrade.

O pretendente: MARCELO FERNANDES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, proﬁssão
ajudante, nascido nesta Capital, SP, no dia (27/05/1997), residente e domiciliado neste
Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Maria Adenice de Oliveira. A pretendente: ANGÉLICA
OLIVEIRA COSTA, estado civil solteira, proﬁssão do lar, nascida nesta Capital, Perus,
SP, no dia (04/03/1981), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de
Eduardo Lauriano Costa e de Fátima Cruz de Oliveira Costa.

O pretendente: MICHEL GOMES DO AMARAL, estado civil solteiro, proﬁssão gerente
de depósito, nascido em Osasco, SP, no dia (19/06/1979), residente e domiciliado neste
Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Audalio Alves do Amaral e de Maria Aparecida Gomes da
Rocha Amaral. A pretendente: LUCIANA COSTA BARBOSA, estado civil solteira, proﬁssão
nutricionista, nascida em Timóteo, MG, no dia (07/08/1985), residente e domiciliada neste
Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Elio Lúcio Barbosa e de Maria das Graças Costa Barbosa.

O pretendente: RENE FERREIRA DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, proﬁssão
vigilante, nascido em Salvador, BA, no dia (06/01/1966), residente e domiciliado neste
Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Edson Pimentel do Nascimento e de Neusa Ferreira
do Nascimento. A pretendente: SIMONE DA SILVA SANTOS, estado civil divorciada,
proﬁssão operadora de caixa, nascida em Salvador, BA, no dia (31/07/1968), residente
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Edmundo Nery dos Santos e de
Aline da Silva Santos.

O pretendente: WÉRICK ROGÉRIO DASILVASANTOS, estado civil solteiro, proﬁssão eletricista,
nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia (24/04/1995), residente e domiciliado neste Distrito, São
Paulo, SP, ﬁlho de Luiz Rogério dos Santos e de Iraci Pereira da Silva Santos. A pretendente:
GRAZIELLA SOARES DE OLIVEIRA FREITAS, estado civil solteira, proﬁssão recepcionista,
nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (30/03/1993), residente e domiciliada neste Distrito,
São Paulo, SP, ﬁlha de Admilson de Oliveira Freitas e de Neusa Soares de Oliveira Freitas.
O pretendente: FILIPE GOMES DE LIMA, estado civil divorciado, proﬁssão pastor,
nascido em Jaboatão dos Guararapes, PE, no dia (31/03/1995), residente e domiciliado
neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Edeildo Gomes de Lima e de Luciana Gomes de
Lima. A pretendente: PATRÍCIA PEREIRA PIRES, estado civil solteira, proﬁssão auxiliar
administrativo, nascida em Cajamar, SP, no dia (23/01/1995), residente e domiciliada neste
Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Francisco da Costa Pires e de Rosalina Jesus Pereira.
O pretendente: DIONATHAN VERESCIMO, estado civil divorciado, proﬁssão vigilante, nascido
nesta Capital, SP, no dia (16/09/1994), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP,
ﬁlho de José Verescimo Marques e de Renália de Sousa. A pretendente: LAIS TATIANE DIAS,
estado civil solteira, proﬁssão secretária, nascida nesta Capital, SP, no dia (08/07/1994), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Wilson Dias e de Luciene Cruz Dias.

O pretendente: ALENALDO VENTURA SANTOS, estado civil solteiro, proﬁssão pedreiro,
nascido em Itagi, BA, no dia (02/10/1977), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo,
SP, ﬁlho de Antonio Teixeira Santos e de Eutides Ventura Santos. A pretendente: ZILMA
EVANGELISTA RIBEIRO, estado civil solteira, proﬁssão servente de limpeza, nascida
em Itagi, BA, no dia (04/07/1974), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP,
ﬁlha de Nestor Evangelista Ribeiro e de Genice Pereira da Silva.
O pretendente: STEVAM FERNANDO BERBEM DA SILVA, estado civil solteiro, proﬁssão
eletricista, nascido em Osasco, SP, no dia (30/12/1997), residente e domiciliado neste
Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Silas Xavier da Silva e de Luciana Aparecida Berbem
da Silva. A pretendente: DAIANE ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, proﬁssão
agente de arrecadação, nascida nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia (02/08/1997),
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Rubens de Oliveira e de
Cassia da Silva Alves Oliveira.
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/3D63-CBE6-5EE2-57E2
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