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Quase mil cidades podem ter surto
de dengue, zika e chikungunya

número, de acordo com informações do Ministério da
Saúde, representa 20% das 5.214 cidades que realizaram
algum tipo de estudo que classifica o risco do aumento
de doenças causadas pelo vetor.
O primeiro Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo
Aedes aegypti (LIRAa) de 2019 revela que a incidência de casos
de dengue no país entre janeiro e março subiu 339,9% em relação
ao mesmo período de 2018. Além da situação de risco, o estudo
identificou 2.160 municípios em situação de alerta e 1.804 com
índices considerados satisfatórios.
O ministério alertou para a necessidade de fortalecer ações
de combate ao mosquito, mas avaliou que, mesmo com o aumento de casos de dengue, a taxa de incidência está dentro
do esperado para o período e o país não está em situação de
epidemia. O Ministério da Saúde admite, entretanto, que
podem haver epidemias localizadas de dengue em alguns
municípios.
Cinco capitais estão com índice de infestação considerado
satisfatório: Boa Vista, João Pessoa, São Paulo, Rio de Janeiro e
Brasília. Cuiabá está classificada como em risco e outras 16 capitais estão em alerta. São elas: Fortaleza, Porto Velho, Palmas,
Salvador, Teresina, Recife, Belo Horizonte, Campo Grande, Vitória,
São Luís, Belém, Macapá, Manaus, Maceió, Aracaju e Goiânia.
Natal, Porto Alegre e Curitiba realizaram levantamento por meio
de metodologia diferente (armadilha), enquanto Florianópolis
e Rio Branco não enviaram informações ao ministério sobre o
índice de infestação ao governo federal.
O armazenamento de água no nível do solo (armazenamento
doméstico), como em toneis e barris, foi o principal tipo de
criadouro identificado no país, seguido por depósitos móveis,
caracterizados por vasos e frascos com água, pratos e garrafas
retornáveis. Por último, estão os depósitos encontrados em
lixo, como recipientes plásticos, garrafas PET, latas, sucatas e
entulhos de construção.
Até 13 de abril de 2019, foram registrados 451.685 casos prováveis de dengue no Brasil contra 102.681 casos no ano passado.
A incidência, que considera a proporção de casos em relação ao
número de habitantes, tem taxa de 216,6 casos para cada 100
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Novecentos e noventa e quatro municípios brasileiros apresentam alto índice de infestação pelo
mosquito Aedes aegypti e podem registrar surtos de dengue, zika e chikungunya

O ministério alertou para a necessidade de fortalecer ações de
combate ao mosquito.

mil habitantes. O número de óbitos pela doença também teve
aumento, de 186,3%, passando de 66 para 123 mortes.
Foram registrados ainda 3.085 casos de zika, com incidência
de 1,5 caso para cada 100 mil habitantes. Em 2018, no mesmo
período, foram identificados 3.001 casos prováveis da doença.
Não há óbitos por zika contabilizados em 2019. Também houve
24.120 casos de chikungunya, com uma incidência de 11,6 casos
para cada 100 mil habitantes. Em 2018, foram 37.874 casos – uma
redução de 36,3%. Em 2019, não foram confirmados óbitos por
Chikungunya no país.
O LIRAa é classificado pelo Ministério da Saúde como um
instrumento fundamental para o controle do vetor e de doenças
transmitidas por ele. Com base nas informações coletadas, o gestor
pode identificar os bairros onde estão concentrados os focos de
reprodução do mosquito, bem como o tipo de criadouro predominante. O objetivo do levantamento é permitir que os municípios
tenham melhores condições de fazer o planejamento das ações
de combate e controle do mosquito. A lista completa de cidades
que participaram do estudo pode ser acessada aqui (ABr).

Os metroviários reivindicam reajuste
salarial de 4,32%, pelo índice de custo de
vida do Dieese, aumento real de 19,1%
e reajuste real nos vales alimentação e
refeição. Como resultado da audiência de
conciliação de ontem, o desembargador
Rafael Pugliese Ribeiro determinou correção pelo IPC da Fipe.

Segundo o Sindicato dos Metroviários,
os funcionários seguirão usando os coletes
nos setores de tráfego, segurança e dentro
das estações, além de promover atividades
como o café com o usuário.
Aqueles que trabalham na administração
e manutenção do Metrô farão o manifesto
com uso de adesivos (ABr).

CIA TEXTIL NIAZI CHOHFI
CNPJ. 60.397.361/0001-45
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas.: Em Cumprimento as Disposições Legais e Estatutárias, temos a satisfação de apresentar as Demonstrações Financeiras, referente
ao Exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2018. Permanecemos outrossim a inteira disposição de V.sas. para quaisquer esclarecimento que
porventura se façam necessários. São Paulo, 27 de Março de 2019.
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2018
Ativo: Ativo Circulante
2018
2017 Passivo: Passivo Circulante
2018
2017
Circulante
Circulante
Fornecedores/Financiamentos
10.686.853,05
5.051.465,93
Caixa e Bancos
791.019,09
190.891,49
771.646,80
802.160,93
Duplicatas a Receber
3.323.636,75
3.143.863,21 Obrigações sociais Fiscais
11.458.499,85
5.853.626,86
Estoques
219.609.041,63 213.616.034,67
Outros Créditos
980.958,65
1.998.704,19 Passivo Não Circulante
Despesas Exercício seguinte
176.876,80
126.922,19 Fornecedores / Financiamentos
a Longo Prazo
224.881.532,92 219.076.415,75
Fornecedores/Financiamentos
226.054.752,60
227.138.282,95
Ativo Não Circulante: Imobilizado
226.054.752,60
227.138.282,95
Bens Móveis, Imóveis e Investimentos
8.030.260,49
8.024.370,49
(-) Depreciação Amortização acumulado (5.007.942,31) (4.590.555,58) Patrimonio Liquido
3.022.318,18
3.433.814,91 Capital Social
Capital Subscrito
2.100.000,00
2.100.000,00
Realizável a Longo Prazo
2.100.000,00
2.100.000,00
Deposito Judicial/Recursal
1.339.580,70
1.329.667,54
Lucros ou Prejuízo
Intangíveis
882.190,96
125.429,96
Marcas Patentes, Direito uso Telefônico
255.507,53
255.507,53 Prejuízo / Lucro do Exercício
Prejuízo Acumulado
(10.454.568,16)
(10.579.998,12)
Diferido
-9.572.377,20
-10.454.568,16
540.578,57
540.578,57
Correção monetária diferida IPC/BTNF
Total do Passivo
230.040.875,25
224.637.341,65
Depreciação Diferida IPC/BTNF
1.357,35
1.357,35
Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido em 31/12/2018
541.935,92
541.935,92
Lucros
Patrimônio
Total do Ativo
230.040.875,25 224.637.341,65
Capital Social
ou Prejuízos
Líquido
Notas Explicativas
1) Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis adotadas pela com- Histórico
Integralizado
Acumulados
Consolidado
panhia para elaboração das demonstrações Financeiras são as seguintes: Saldo Inicial
R$ 2.100.000,00 R$ (10.454.568,16) R$ (8.354.568,16)
a) Estoques:- são avaliados ao custo médio da aquisição. b) As demonstraLucro Líquido
ções financeiras foram elaboradas de acordo com a lei n° 6404/76 e suas
R$ 882.190,96
R$ 882.190,96
alterações e legislação em vigor. c) O ativo permanente está registrado ao do Período
valor do custo e corrigido monetariamente até 1995. As depreciações e Saldos Finais R$ 2.100.000,00 R$ (9.572.377,20) R$ (7.472.377,20)
Reginaldo Chohﬁ
Márcia Pereira dos Santos
Amortizações são calculadas pelo método Linear com base na vida útil dos
Diretor Presidente
Técnico Contábil. CRC. 1SP187961/0-2
bens. São Paulo, 27 de Março de 2019.

Demonstração do Resultado em 31/12/2018
1 (+) Receita Operacional Bruta
2018
2017
Vendas de Mercadorias
35.068.950,07 35.298.661,37
2 (-) Deduções de Renda Bruta
9.702.144,01 9.754.952,40
ICMS
6.066.215,74 6.147.967,12
PIS sobre Faturamento
572.046,55
574.392,23
COFINS
2.634.881,14 2.645.685,43
Vendas Canceladas
520.081,32
469.031,63
(-) ICMS sobre Vendas Canceladas
(91.080,74)
(82.124,01)
3 (=) Receita Operacional Liquida
25.366.806,06 25.543.708,97
4 (-) C. M . V
9.892.996,28 14.691.941,61
5 (=) Resultado Bruto
15.473.809,78 10.851.767,36
6 (-) Despesas Operacionais
14.553.885,17 14.192.711,16
Despesas com Vendas
9.476,51
3.936,24
Despesas com Pessoal
9.020.422,91 8.621.333,61
Despesas Administrativas
4.346.253,75 4.307.032,33
Depreciação
417.386,73
436.304,43
Despesas Financeiras
609.185,24
532.711,86
Despesas Tributarias
150.327,02
289.728,23
Despesas Indedutíveis
833,01
1.664,46
7 (+) Outras Receitas Operacionais
206.570,43 3.572.792,36
Outras Receitas
206.570,43 3.572.792,36
8 (=) Prejuizo / Lucro Antes das
Provisões IRPJ/CSLL
1.126.495,04
231.848,56
9 (-) Provisões do IRPJ e CSLL
244.304,08
106.418,60
10 (=) Lucro do Exercício
882.190,96
125.429,96
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
Exercícios Findos em 31/12/2017 e 31/12/2018
2017
2018
Saldo Anterior de Prejuízos
Acumulados
R$ (10.579.988,12) R$ (10.454.568,16)
Lucro Líquido do Exercício
Lucro do Exercício
R$ 125.429,96
R$ 882.190,96
Prejuízo Acumulado
R$ (10.454.558,16) R$ (9.572.377,20)
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Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

utro fator que tem tirado o sono da gestão de
recursos humanos é a
retenção de talentos. De acordo com a C-Suite Challenge, a
atração e retenção é uma das
principais preocupações dos
gestores. Apesar de parecerem
temas completamente diferentes, eles caminham lado a lado,
uma vez que a falta de profissionais qualificados aumenta
a demanda por aqueles que
preenchem todos os requisitos.
Uma pesquisa feita pela empresa norte americana MyEmployees, demonstrou que 30%
dos profissionais acreditam que
estarão trabalhando em outro
lugar nos próximos anos. Mas, o
que chamou a atenção no estudo
é que 50% afirmam ter valores
diferentes das empresas que
trabalham e, 60% não sentem
que seus objetivos de carreiras
estejam alinhados com os planos
que as empresas têm para eles.
Esses dados demonstram
que empresas e profissionais
possuem horizontes e visão
de futuro diferentes. Olhando
para isso, entendemos porque
a retenção de talentos é e
continuará sendo um grande
desafio.
Mas se colocarmos uma lupa
para esmiuçar os motivos,
veremos que a escassez de
profissionais continua sendo
o grande gargalo para romper
esse ciclo. Isso acontece por
conta da baixa qualidade do
ensino superior em nosso país.
Infelizmente, nós formamos
muito mal nossos profissionais.
As empresas hoje demandam
habilidades técnicas e comportamentais que infelizmente
não são abordadas dentro de
uma grade acadêmica. Pode
parecer contraditório, mas
o fato é que a baixa oferta
de profissionais torna muito
mais difícil para a empresa se
manter atraente entre aqueles
que preenchem os requisitos.
Apesar de ser o principal
obstáculo as empresas ainda
enfrentam desafios em como

estruturar políticas de RH que
tenham eficácia.
Em linhas gerais, a ausência
de um plano de carreira, propósito empresarial são ainda
pontos muito abordados que
levam profissionais a mudar
de emprego. Se o profissional
não sabe quais os valores da
empresa e qual impacto que
seu trabalho está gerando,
dificilmente ele se manterá
conectado à organização. Na
área de tecnologia, os profissionais também levam em conta o
quanto estão sendo expostos
a um ambiente de inovação.
Afinal, são profissionais que
vivem esse universo e que
não só apreciam estar nesses
ambientes, como também
precisam se manter atualizados
uma vez que o desenvolvimento
do mercado tecnológico é exponencial. Fatores como horário
engessado, regras rígidas de
trabalho, políticas empresarias
burocráticas, pouco ou nenhum
incentivo à autonomia e inovação são obstáculos que drenam
a energia e a motivação dos
profissionais, principalmente
se esses forem da geração Y.
Nesse sentido, medir o trabalho pelo resultado da entrega,
políticas de bonificação e reconhecimento, flexibilidade, comunicação transparente com a
liderança, cultura empresarial
maleável e com propósito são
elementos que devem ser
construídos e trabalhados
pelas companhias. Não é para
menos que a retenção de talentos sempre será um tema a ser
discutido e revisitado. Cumprir
esse requisito vai muito além
de mexer em algumas políticas
e negociar salários.
É indispensável pensar a
retenção de talentos de maneira sistêmica indo fundo em
questões de missão, valores,
propósito e objetivos corporativos. Além de ser responsabilidade das organizações,
ajuda na formação de melhores
profissionais.
(*) - Formado em Administração de
Empresas, possui MBA executivo em
Gestão de Negócios e tem certiﬁcação em coaching. Experiente no
recrutamento especializado nas áreas
de Tecnologia, Digital e Vendas, é
diretor de operação da Yoctoo.

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ/MF nº 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954
Ata de Assembleia Geral Extraordinária. Data e horário: às 14h do dia 05/04/19. Local: sede social, na Avenida das Nações Unidas, 14.171, 11º andar, conjuntos 1102 e 1103, Brooklin Novo, São Paulo/SP. Mesa: Presidente: Sr. Ryo Miyajima;
e Secretária: Sra. Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek. Presença: Mitsui & Co. Ltd. (“Mitsui&Co”) e Mitsui Gás e Energia
do Brasil Ltda. (“MGEB”), acionistas representando a totalidade do capital social da Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
(“Companhia”). Convocação: dispensada a comprovação da convocação prévia pela imprensa, bem como a publicação dos
avisos de que trata o artigo 133 da Lei 6.404/76, de acordo com o facultado pelo § 4º do artigo 124 e pelo § 4º do artigo 133 da
referida lei. Ordem do dia: deliberar sobre (i) a indicação do Sr. Sho Hirai ao cargo de membro do Conselho de Administração
da Companhia. Deliberações Tomadas por Unanimidade: os seguintes assuntos foram aprovados por deliberação unânime dos
acionistas, sem qualquer ressalva: (i) a indicação do Sr. Sho Hirai, japonês, empresário, RNE V679845-D CGPI/DIREX/DPF,
CPF/MF 853.667.650-72, com escritório na Avenida Paulista, 1.842, 23º andar, Edifício Torre Norte, Bela Vista, São Paulo/SP,
como membro do Conselho de Administração da Companhia. O membro do Conselho de Administração ora indicado tem a
sua eleição condicionada à obtenção do seu respectivo visto de concomitância. Lavratura e Leitura da Ata: Foram encerrados
os trabalhos e suspensa a assembléia pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi a ata lida, achada
conforme, aprovada e por todos os presentes assinada, em três vias de igual forma e teor, para um só efeito. São Paulo,
05/04/19. (aa) Ryo Miyajima, Presidente da Mesa; Sra. Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek, Secretária de Mesa. Acionistas
Presentes: Mitsui & Co., Ltd, por seu procurador, Sr. Ryo Miyajima e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda, por seus Diretores Sr.
Hiroki Toko, Diretor Presidente e Sr. Hiroshi Fujikawa, Diretor Financeiro. Jucesp nº 214.499/19-4 em 17/04/19.
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ENCERRAMENTO DA FILIAL
Quando a filial é encerrada, quais são as obrigações acessórias, como
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
EMPRESA PODE DEMITIR FUNCIONÁRIO QUE FOI COMUNICADO DE
FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS?
Esclarecemos que se ainda o empregado não está efetivamente
em descanso de férias, poderá ser feito o cancelamento dessas
férias e concedido o aviso prévio trabalhado, salvo previsão em
contrário em convenção coletiva.
CONTRATADO PARA JORNADA PARCIAL
Funcionário será contratado para jornada parcial (26 horas semanais) recebendo o salário por hora, com direito ao adicional de
insalubridade, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
ABONO PECUNIÁRIO DURANTE AS FÉRIAS FRACIONADAS
Em quais condições poderá ocorrer abono pecuniário, quando as férias
forem fracionadas. O abono tem que ser concedido junto com férias?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
ENVIAR COM A INFORMAÇÃO SEM MOVIMENTO
Empresa deve enviar a EFD-Reinf todos os meses, com a informação de “sem movimento”? Saiba mais acessando a íntegra do
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
CÁLCULO DO ABONO PECUNIÁRIO
A conversão de 1/3 de férias referente ao abono deve ser feita considerando a quantidade de dias de direito ou os dias de saldo? Saiba mais
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
TEMPO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
Durante a aposentadoria por invalidez o contrato do funcionário fica
suspenso, por quanto tempo? Saiba mais acessando a íntegra do
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

Nec Soluções de Segurança Cibernética Brasil S.A.

CNPJ/MF nº 00.417.120/0001-99 - NIRE nº 35300483138
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 20/02/2019
Data/Hora/Local: 20/02/2019, os Conselheiros de Administração da empresa Nec Soluções de Segurança Cibernética Brasil S.A., com sede em São Paulo/SP, que assinam a presente, decidiram por unanimidade aceitar o pedido de
demissão formulado pelo Diretor Presidente - Masazumi Takata, RNE n° G105696-0, CPF/MF 237.736.628-74, e, com
base no Artigo 17 do Estatuto Social, eleger para o período a encerrar em 01/10/2020 ou até a investidura de 1 novo
Diretor Presidente -Yasushi Tanabe, abaixo qualiﬁcado. Após a eleição, a Diretoria da Sociedade passa a ter a seguinte
composição: (a) Diretor Presidente-YasushiTanabe, CNPJ 241.933.298-95, SISMIGRA da Polícia Federal RNM nº
F035249L; (b) Vice - Presidente Executiva - Ana Maria F. A. Ravaglia Duarte, RG 6.801.473-9, CPF/MF 046.785.09844; (c) Diretor Geral - Naoto Mizuguchi, RNE nº V536712-4, CNPJ 233.159.058-35. O Diretor eleito declara não
estar incluso em nenhum crime que o impeça de exercer atividade comercial. Os termos desta ata foram aprovados
por todos os Conselheiros que a subscrevem. a.a. Masazumi Takata - Presidente, Roberto Felipe Klos - Secretário.
Conselheiros: Masazumi Takata, Eiji Seki e Kenjiro Maetani. SP, 20/02/2019. Roberto Felipe Klos - Secretário. Yasushi Tanabe - Diretor Presidente. JUCESP nº 181.859/19-1 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

Fundador: José SERAFIM Abrantes
11 3531-3233 – www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ e utilize o código 4194-47B5-1EED-E194.

5ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 100539037.2014.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara,
Estado de São Paulo, Dr(a). Camila Sani Pereira Quinzani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
PAULO ROBERTO SANTOS BARBOSA, CPF 336.681.948-07, que lhe foi proposta uma ação
Monitória por parte de AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA objetivando o recebimento de
R$15.137,63 (Março/2014), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado
entre as partes relativo a mensalidades vencidas e não pagas. Estando o réu em lugar ignorado,
CITADO fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embargue a
ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato
inicial em título executivo, sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art.
257, IV do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
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2EV,PyYHORFXSDGR'HVRFXSDomRSRUFRQWDGRDGTXLUHQWHQRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HLDATA DOS LEILÕES: 1º
Leilão: dia 28/05/2019, às 08:55 horas, e 2º Leilão dia 30/05/2019, às 14:00 horas. LOCAL: $Y(QJHQKHLUR/XtV&DUORV%HUULQL±$QGDU
%URRNOLQ3DXOLVWD6mR3DXOR63(GLItFLR%HUULQL2QH. DEVEDOR FIDUCIANTE: JOSÉ JORGE CURY JÚNIOR, brasileiro, empresário, divorciado, nascido em 04/06/1951, CPF nº 476.901.008-72, RG n° 4.668.637-X-SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Doutor Albuquerque Lins, 1293, 1º andar, Apto 11, Bairro Santa Cecília – São Paulo/SP, CEP: 01230-001. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ:
00.416.968/0001-01DO PAGAMENTO:1R DWRGDDUUHPDWDomRRDUUHPDWDQWHGHYHUiHPLWLUFKHTXHFDXomRQRYDORUGHGRODQFH2SDJDPHQWRLQWHJUDOGDDUUHPDWDomRGHYHUiVHUUHDOL]DGRHPDWpKRUDVPHGLDQWHGHSyVLWRHPFKHTXHRX7('QDFRQWDGRFRPLWHQWHYHQGHGRUDVHU
LQGLFDGDSHOROHLORHLURVRESHQDGHSHUGDGRVLQDOGDGR$SyVDFRPSHQVDomRGRVYDORUHVRFKHTXHFDXomRVHUiUHVJDWDGRSHORDUUHPDWDQWHDOS
VALORES: 1º leilão: R$ 8.680.751,81 (Oito Milhões, Seiscentos e Oitenta Mil, Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Um Centavos);
2º leilão: R$ 4.035.500,00 (Quatro Milhões, Trinta e Cinco Mil e Quinhentos Reais) FDOFXODGRVQDIRUPDGRDUWHDUWSDUiJUDIRV
HGD/HLQ2VYDORUHVHVWmRDWXDOL]DGRVDWpDSUHVHQWHGDWDSRGHQGRVRIUHUDOWHUDo}HVQDRFDVLmRGROHLOmRCOMISSÃO DO LEILOEIRO:
&DEHUiDRDUUHPDWDQWHRSDJDPHQWRGDFRPLVVmRGROHLORHLURQRYDORUGH FLQFRSRUFHQWR GDDUUHPDWDomRDVHUSDJDjYLVWDQRDWRGROHLOmRFXMD
REULJDomR VH HVWHQGHUi LQFOXVLYH DR V  GHYHGRU HV  ¿GXFLDQWH V  QD IRUPD GD OHL DO LEILÃO ONLINE: 2 V  GHYHGRU HV  ¿GXFLDQWH V  VHUi mR 
FRPXQLFDGR V GDVGDWDVKRUiULRVHORFDOGHUHDOL]DomRGRVOHLO}HVSDUDQRFDVRGHLQWHUHVVHH[HUFHU HP RGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQDDTXLVLomRGRLPyYHO
SHOR YDORU GD GtYLGD DFUHVFLGD GRV HQFDUJRV H GHVSHVDV QD IRUPD HVWDEHOHFLGD QR SDUiJUDIR % GR DUWLJR  GD /HL  LQFOXtGR SHOD OHL
2VLQWHUHVVDGRVHPSDUWLFLSDUGROHLOmRGHPRGRRQOLQHGHYHUmRFDGDVWUDUVHQRVLWHZZZVROGFRPEUHVHKDELOLWDUDFHVVDQGRDRSomR
³+DELOLWHVH´FRPDQWHFHGrQFLDGHKRUDDQWHVGRLQtFLRGROHLOmRSUHVHQFLDOMXQWDPHQWHFRPRVGRFXPHQWRVGHLGHQWL¿FDomRLQFOXVLYHGRUHSUHVHQWDQWHOHJDOTXDQGRVHWUDWDUGHSHVVRDMXUtGLFDFRPH[FHomRGR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V TXHSRGHUi mR DGTXLULURLPyYHOSUHIHUHQFLDOPHQWHHP
RXOHLOmRFDVRQmRRFRUUDRDUUHPDWHQRSULPHLURQDIRUPDGRSDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HLGHYHQGRDSUHVHQWDUPDQLIHVWDomRIRUPDO
GRLQWHUHVVHQRH[HUFtFLRGDSUHIHUrQFLDDQWHVGDDUUHPDWDomRHPOHLOmROBSERVAÇÕES: 2DUUHPDWDQWHVHUiUHVSRQViYHOSHODVSURYLGrQFLDVGHGHVRFXSDomRGRLPyYHOQRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HL2 V LPyYHO L VVHUi mR YHQGLGR V QRHVWDGRHPTXHVHHQFRQWUDP
ItVLFDHGRFXPHQWDOPHQWHHPFDUiWHU³DGFRUSXV´VHQGRTXHDViUHDVPHQFLRQDGDVQRVHGLWDLVFDWiORJRVHRXWURVYHtFXORVGHFRPXQLFDomRVmRPHUDPHQWHHQXQFLDWLYDVHDVIRWRVGRVLPyYHLVGLYXOJDGDVVmRDSHQDVLOXVWUDWLYDV'HVVDIRUPDKDYHQGRGLYHUJrQFLDGHPHWUDJHPRXGHiUHDRDUUHPDWDQWH
QmRWHUiGLUHLWRDH[LJLUGR9(1'('25QHQKXPFRPSOHPHQWRGHPHWUDJHPRXGHiUHDRWpUPLQRGDYHQGDRXRDEDWLPHQWRGRSUHoRGRLPyYHOVHQGR
UHVSRQViYHOSRUHYHQWXDOUHJXODUL]DomRDFDVRQHFHVViULDQHPDOHJDUGHVFRQKHFLPHQWRGHVXDVFRQGLo}HVHYHQWXDLVLUUHJXODULGDGHVFDUDFWHUtVWLFDV
FRPSDUWLPHQWRVLQWHUQRVHVWDGRGHFRQVHUYDomRHORFDOL]DomRGHYHQGRDVFRQGLo}HVGHFDGDLPyYHOVHUSUpYLDHULJRURVDPHQWHDQDOLVDGDVSHORVLQWHUHVVDGRV&RUUHUmRSRUFRQWDGRDUUHPDWDQWHWRGDVDVGHVSHVDVUHODWLYDVjDUUHPDWDomRGRLPyYHOWDLVFRPRWD[DVDOYDUiVFHUWLG}HVIRURHODXGrPLR
TXDQGRIRURFDVRHVFULWXUDHPROXPHQWRVFDUWRUiULRVUHJLVWURVHWF7RGRVRVWULEXWRVGHVSHVDVHGHPDLVHQFDUJRVLQFLGHQWHVVREUHRLPyYHOHP
TXHVWmRLQFOXVLYHHQFDUJRVFRQGRPLQLDLVDSyVDGDWDGDHIHWLYDomRGDDUUHPDWDomRVmRGHUHVSRQVDELOLGDGHH[FOXVLYDGRDUUHPDWDQWH. O arrematante
será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não
descritas neste edital. &DVRDR¿QDOGDDomRMXGLFLDOUHODWLYDDRLPyYHODUUHPDWDGRGLVWULEXtGDDQWHVRXGHSRLVGDDUUHPDWDomRVHMDLQYDOLGDGDDFRQVROLGDomRGDSURSULHGDGHHRXRVOHLO}HVS~EOLFRVSURPRYLGRVSHORYHQGHGRUHRXDDGMXGLFDomRHPIDYRUGRYHQGHGRUDDUUHPDWDomRVHUiDXWRPDWLFDPHQWHUHVFLQGLGDDSyVRWUkQVLWRHPMXOJDGRGDDomRVHQGRGHYROYLGRRYDORUUHFHELGRSHODYHQGDLQFOXtGDDFRPLVVmRGROHLORHLURHRVYDORUHVFRPSURYDGDPHQWHGHVSHQGLGRVSHORDUUHPDWDQWHjWtWXORGHGHVSHVDVGHFRQGRPtQLRHLPSRVWRUHODWLYRjSURSULHGDGHLPRELOLiULDA mera existência de ação judicial
ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação. 2DUUHPDWDQWHSUHVHQWHSDJDUi
QRDWRRSUHoRWRWDOGDDUUHPDWDomRHDFRPLVVmRGROHLORHLURFRUUHVSRQGHQWHDVREUHRYDORUGHDUUHPDWHH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGHFKHTXHV2
SURSRQHQWHYHQFHGRUSRUPHLRGHODQFHRQOLQHWHUiSUD]RGHKRUDVGHSRLVGHFRPXQLFDGRH[SUHVVDPHQWHGRr[LWRGRODQFHSDUDHIHWXDURSDJDPHQWRH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGH7('HRXFKHTXHVGDWRWDOLGDGHGRSUHoRHGDFRPLVVmRGROHLORHLURFRQIRUPHHGLWDO2QmRSDJDPHQWRGRVYDORUHVGH
DUUHPDWDomREHPFRPRGDFRPLVVmRGR D /HLORHLUR D QRSUD]RGHDWp YLQWHHTXDWUR KRUDVFRQWDGDVGDDUUHPDWDomRFRQ¿JXUDUiGHVLVWrQFLDRX
DUUHSHQGLPHQWRSRUSDUWHGR D DUUHPDWDQWH¿FDQGRHVWH D REULJDGR D DSDJDURYDORUGDFRPLVVmRGHYLGDR D /HLORHLUR D  FLQFRSRUFHQWR 
VREUHRYDORUGDDUUHPDWDomRSHUGHQGRDIDYRUGR9HQGHGRURYDORUFRUUHVSRQGHQWHD YLQWHSRUFHQWR GRODQFHRXSURSRVWDHIHWXDGDGHVWLQDGRDRUHHPEROVRGDVGHVSHVDVLQFRUULGDVSRUHVWH3RGHUiR D /HLORHLUR D HPLWLUWtWXORGHFUpGLWRSDUDDFREUDQoDGHWDLVYDORUHVHQFDPLQKDQGRRD
SURWHVWRSRUIDOWDGHSDJDPHQWRVHIRURFDVRVHPSUHMXt]RGDH[HFXomRSUHYLVWDQRDUWLJRGR'HFUHWRQ$RFRQFRUUHUSDUDDDTXLVLomR
GRLPyYHOSRUPHLRGRSUHVHQWHOHLOmR¿FDUiFDUDFWHUL]DGDDDFHLWDomRSHORDUUHPDWDQWHGHWRGDVDVFRQGLo}HVHVWLSXODGDVQHVWHHGLWDO$VGHPDLVFRQGLo}HVREHGHFHUmRDRTXHUHJXODR'HFUHWRQGHGHRXWXEURGHFRPDVDOWHUDo}HVLQWURGX]LGDVSHOR'HFUHWRQGHGHIHYHUHLUR
GHTXHUHJXODDSUR¿VVmRGH/HLORHLUR2¿FLDO0DLRUHVLQIRUPDo}HV  LPRYHLVVDF#VROGFRPEU%HOR+RUL]RQWH0*
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EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman/HLORHLUR2¿FLDO0DW-8&(63QGHYLGDPHQWHDXWRUL]DGRSHORFUHGRU¿GXFLiULRDEDL[RTXDOL¿FDGRID]VDEHUTXHQDIRUPD
GD/HLQHGR'HFUHWROHLQOHYDUiD/(,/23Ò%/,&2GHPRGRPresencial e OnlineRLPyYHODVHJXLUFDUDFWHUL]DGRQDVVH
JXLQWHVFRQGLo}HVIMÓVEL: Apartamento nº 24ORFDOL]DGRQRDQGDUGR(GLItFLR0DUF&KDJDOOj$YHQLGD*XLOKHUPH'XPRQW9LOODUHVQ
HVTXLQDFRPD5XD5DLPXQGR6LPmRGH6RX]DQR6XEGLVWULWR±%XWDQWmFRPDiUHD~WLOGHPðiUHDFRPXPGHPðQRSUpGLRWRGR
QHVWDMiLQFOXtGDDiUHDGHPðUHIHUHQWHDGXDVYDJDVGHQVHHFDYHQORFDOL]DGDVQRVXEVRORGRHGLItFLRSHUID]HQGRDiUHD
WRWDOGHPðFRUUHVSRQGHQGROKHXPDIUDomRLGHDOGHQRFRQGRPtQLR,PyYHOREMHWRGDPDWUtFXODQGR2¿FLDOGH5HJLVWUR
GH,PyYHLVGH6mR3DXOR632EV,PyYHORFXSDGR'HVRFXSDomRSRUFRQWDGRDGTXLUHQWHQRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HL
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 21/05/2019, às 10:00 horas, e 2º Leilão dia 23/05/2019, às 10:00 horas. LOCAL: Av.
Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES FIDUCIANTES: MARCOS ALVES SERRÃO,
EUDVLOHLURDGPLQLVWUDGRUGHHPSUHVDV5*Q66363&3)0)QHVXDPXOKHUMARTA DANTAS BARBOSA SERRÃOEUDVLOHLUDDGPLQLVWUDGRUDGHHPSUHVDV5*Q66363&3)0)QFDVDGRVSHORUHJL
PHGDFRPXQKmRSDUFLDOGHEHQVUHVLGHQWHVHP)RUWDOH]D&( CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01.
DO PAGAMENTO:1RDWRGDDUUHPDWDomRRDUUHPDWDQWHGHYHUiHPLWLUFKHTXHFDXomRQRYDORUGHGRODQFH2SDJDPHQWR
LQWHJUDOGDDUUHPDWDomRGHYHUiVHUUHDOL]DGRHPDWpKRUDVPHGLDQWHGHSyVLWRHPFKHTXHRX7('QDFRQWDGRFRPLWHQWHYHQGHGRU
DVHULQGLFDGDSHOROHLORHLURVRESHQDGHSHUGDGRVLQDOGDGR$SyVDFRPSHQVDomRGRVYDORUHVRFKHTXHFDXomRVHUiUHVJDWDGR
SHORDUUHPDWDQWHDOS VALORES: 1º leilão: R$ 565.880,74 (Quinhentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta reais e
setenta e quatro centavos) 2º leilão: R$ 265.000,00 (Duzentos e sessenta e cinco mil reais),FDOFXODGRVQDIRUPDGRDUWH
DUWSDUiJUDIRVHGD/HLQ2VYDORUHVHVWmRDWXDOL]DGRVDWpDSUHVHQWHGDWDSRGHQGRVRIUHUDOWHUDo}HVQDRFDVLmRGROHLOmR
COMISSÃO DO LEILOEIRO: &DEHUiDRDUUHPDWDQWHRSDJDPHQWRGDFRPLVVmRGROHLORHLURQRYDORUGH FLQFRSRUFHQWR GDDUUHPDWDomRD
VHUSDJDjYLVWDQRDWRGROHLOmRFXMDREULJDomRVHHVWHQGHUiLQFOXVLYHDR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V QDIRUPDGDOHLDO LEILÃO ONLINE:2 V 
GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V VHUi mR FRPXQLFDGR V GDVGDWDVKRUiULRVHORFDOGHUHDOL]DomRGRVOHLO}HVSDUDQRFDVRGHLQWHUHVVHH[HUFHU HP R
GLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQDDTXLVLomRGRLPyYHOSHORYDORUGDGtYLGDDFUHVFLGDGRVHQFDUJRVHGHVSHVDVQDIRUPDHVWDEHOHFLGDQRSDUiJUDIR%GR
DUWLJRGD/HLLQFOXtGRSHODOHL2VLQWHUHVVDGRVHPSDUWLFLSDUGROHLOmRGHPRGRRQOLQHGHYHUmRFDGDVWUDUVHQRVLWHwww.
]XNHUPDQFRPEUHVHKDELOLWDUDFHVVDQGRDRSomR³+DELOLWHVH´FRPDQWHFHGrQFLDGHKRUDDQWHVGRLQtFLRGROHLOmRSUHVHQFLDOMXQWDPHQWHFRP
RVGRFXPHQWRVGHLGHQWL¿FDomRLQFOXVLYHGRUHSUHVHQWDQWHOHJDOTXDQGRVHWUDWDUGHSHVVRDMXUtGLFDFRPH[FHomRGR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V 
TXHSRGHUi mR DGTXLULURLPyYHOSUHIHUHQFLDOPHQWHHPRXOHLOmRFDVRQmRRFRUUDRDUUHPDWHQRSULPHLURQDIRUPDGRSDUiJUDIR%GR
DUWLJRGD/HLGHYHQGRDSUHVHQWDUPDQLIHVWDomRIRUPDOGRLQWHUHVVHQRH[HUFtFLRGDSUHIHUrQFLDDQWHVGDDUUHPDWDomRHPOHLOmR
OBSERVAÇÕES:2DUUHPDWDQWHVHUiUHVSRQViYHOSHODVSURYLGrQFLDVGHGHVRFXSDomRGRLPyYHOQRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFR
GD/HL2 V LPyYHO L VVHUi mR YHQGLGR V QRHVWDGRHPTXHVHHQFRQWUDPItVLFDHGRFXPHQWDOPHQWHHPFDUiWHU³DGFRUSXV´VHQGRTXH
DViUHDVPHQFLRQDGDVQRVHGLWDLVFDWiORJRVHRXWURVYHtFXORVGHFRPXQLFDomRVmRPHUDPHQWHHQXQFLDWLYDVHDVIRWRVGRVLPyYHLVGLYXOJDGDVVmR
DSHQDVLOXVWUDWLYDV'HVVDIRUPDKDYHQGRGLYHUJrQFLDGHPHWUDJHPRXGHiUHDRDUUHPDWDQWHQmRWHUiGLUHLWRDH[LJLUGR9(1'('25QHQKXP
FRPSOHPHQWRGHPHWUDJHPRXGHiUHDRWpUPLQRGDYHQGDRXRDEDWLPHQWRGRSUHoRGRLPyYHOVHQGRUHVSRQViYHOSRUHYHQWXDOUHJXODUL]DomR
DFDVRQHFHVViULDQHPDOHJDUGHVFRQKHFLPHQWRGHVXDVFRQGLo}HVHYHQWXDLVLUUHJXODULGDGHVFDUDFWHUtVWLFDVFRPSDUWLPHQWRVLQWHUQRVHVWDGR
GHFRQVHUYDomRHORFDOL]DomRGHYHQGRDVFRQGLo}HVGHFDGDLPyYHOVHUSUpYLDHULJRURVDPHQWHDQDOLVDGDVSHORVLQWHUHVVDGRV&RUUHUmRSRU
FRQWDGRDUUHPDWDQWHWRGDVDVGHVSHVDVUHODWLYDVjDUUHPDWDomRGRLPyYHOWDLVFRPRWD[DVDOYDUiVFHUWLG}HVIRURHODXGrPLRTXDQGRIRUR
FDVRHVFULWXUDHPROXPHQWRVFDUWRUiULRVUHJLVWURVHWF7RGRVRVWULEXWRVGHVSHVDVHGHPDLVHQFDUJRVLQFLGHQWHVVREUHRLPyYHOHPTXHVWmR
LQFOXVLYHHQFDUJRVFRQGRPLQLDLV DSyVDGDWDGDHIHWLYDomRGDDUUHPDWDomRVmRGHUHVSRQVDELOLGDGHH[FOXVLYDGRDUUHPDWDQWH. O arrematante será
responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não
descritas neste edital.&DVRDR¿QDOGDDomRMXGLFLDOUHODWLYDDRLPyYHODUUHPDWDGRGLVWULEXtGDDQWHVRXGHSRLVGDDUUHPDWDomRVHMDLQYDOLGDGD
DFRQVROLGDomRGDSURSULHGDGHHRXRVOHLO}HVS~EOLFRVSURPRYLGRVSHORYHQGHGRUHRXDDGMXGLFDomRHPIDYRUGRYHQGHGRUDDUUHPDWDomRVHUi
DXWRPDWLFDPHQWHUHVFLQGLGDDSyVRWUkQVLWRHPMXOJDGRGDDomRVHQGRGHYROYLGRRYDORUUHFHELGRSHODYHQGDLQFOXtGDDFRPLVVmRGROHLORHLUR
HRVYDORUHVFRPSURYDGDPHQWHGHVSHQGLGRVSHORDUUHPDWDQWHjWtWXORGHGHVSHVDVGHFRQGRPtQLRHLPSRVWRUHODWLYRjSURSULHGDGHLPRELOLiULD
A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da
arrematação.2DUUHPDWDQWHSUHVHQWHSDJDUiQRDWRRSUHoRWRWDOGDDUUHPDWDomRHDFRPLVVmRGROHLORHLURFRUUHVSRQGHQWHDVREUHRYDORUGH
DUUHPDWHH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGHFKHTXHV2SURSRQHQWHYHQFHGRUSRUPHLRGHODQFHRQOLQHWHUiSUD]RGHKRUDVGHSRLVGHFRPXQLFDGR
H[SUHVVDPHQWHGRr[LWRGRODQFHSDUDHIHWXDURSDJDPHQWRH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGH7('HRXFKHTXHVGDWRWDOLGDGHGRSUHoRHGDFRPLVVmR
GROHLORHLURFRQIRUPHHGLWDO2QmRSDJDPHQWR GRVYDORUHVGHDUUHPDWDomREHPFRPRGD FRPLVVmR GR D /HLORHLUR D QRSUD]R GHDWp YLQWH
HTXDWUR KRUDVFRQWDGDVGDDUUHPDWDomR FRQ¿JXUDUiGHVLVWrQFLDRX DUUHSHQGLPHQWRSRUSDUWHGR D DUUHPDWDQWH ¿FDQGRHVWH D REULJDGR D D
SDJDURYDORUGDFRPLVVmR GHYLGDR D /HLORHLUR D  FLQFRSRUFHQWR VREUHRYDORUGDDUUHPDWDomRSHUGHQGRDIDYRUGR9HQGHGRUR
YDORUFRUUHVSRQGHQWH D YLQWHSRUFHQWR GRODQFHRXSURSRVWDHIHWXDGDGHVWLQDGRDRUHHPEROVRGDVGHVSHVDVLQFRUULGDVSRUHVWH3RGHUi
R D  /HLORHLUR D  HPLWLU WtWXOR GH FUpGLWRSDUD D FREUDQoDGH WDLV YDORUHVHQFDPLQKDQGRRDSURWHVWR SRUIDOWDGHSDJDPHQWR VHIRURFDVR
VHPSUHMXt]RGDH[HFXomRSUHYLVWDQRDUWLJRGR'HFUHWRQ$RFRQFRUUHUSDUDDDTXLVLomRGRLPyYHOSRUPHLRGRSUHVHQWHOHLOmR
¿FDUiFDUDFWHUL]DGDDDFHLWDomRSHORDUUHPDWDQWHGHWRGDVDVFRQGLo}HVHVWLSXODGDVQHVWHHGLWDO$VGHPDLVFRQGLo}HVREHGHFHUmRDRTXHUHJXOD
R'HFUHWRQGHGHRXWXEURGHFRPDVDOWHUDo}HVLQWURGX]LGDVSHOR'HFUHWRQGHGHIHYHUHLURGHTXHUHJXODD
SUR¿VVmRGH/HLORHLUR2¿FLDO0DLRUHVLQIRUPDo}HV  FRQWDWR#]XNHUPDQFRPEU%HOR+RUL]RQWH0*
INFORMAÇÕES:

Não é de hoje que a
falta de mão de obra
qualificada atormenta os
empresários brasileiros

1º LEILÃO: 28/05/2019 - 08:55h - 2º LEILÃO: 30/05/2019 - 14:00h

1º LEILÃO: 21/05/2019 - 10:00h - 2º LEILÃO: 23/05/2019 - 10:00h

www.zukerman.com.br

Paulo Exel (*)

O

Funcionários do Metrô de SP adiam decisão sobre greve
A greve dos funcionários do Metrô de
São Paulo prevista terça-feira (30) foi
adiada após assembleia dos metroviários.
Eles não fizeram acordo com a empresa
durante audiência no TRT da 2ª Região,
e marcaram uma nova reunião para 6 de
maio, quando votarão sobre a possibilidade
de paralisação no dia 7.

Retenção de talentos será o maior
desafio do RH nos próximos anos

