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O pretendente: SAMY SZNAJDER MESNIK, solteiro, profi ssão administrador empresas, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia vinte e oito de junho de mil 
novecentos e oitenta e oito (28/06/1988), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho 
de Laercio Mesnik e de Miriam Sznajder Mesnik. A pretendente: ANDREA FELDON, 
solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no 
dia vinte de um de março de mil novecentos e oitenta e seis (21/03/1986), residente e 
domiciliada neste subdistrito, fi lha de Henri Feldon e de Michelle Calmanowitz Feldon.

O pretendente: EMIR FUAD ANTACLI, solteiro, profi ssão engenheiro eletrônico, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia primeiro de agosto de mil 
novecentos e oitenta e três (01/08/1983), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho 
de Fuad Antacli e de Maria Tereza Moysés Antacli. A pretendente: CAROLINA QUEIROZ 
MARQUES DA CRUZ, divorciada, profi ssão advogada, nascida em São Paulo, Capital 
(Subdistrito Cerqueira Cesar), no dia vinte de seis de março de mil novecentos e oitenta 
e dois (26/03/1982), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de  José Aparicio 
Marques da Cruz e de May Queiroz Marques da Cruz.

O pretendente: HENRIQUE CARDOSO SANDOVAL, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, no dia onze de agosto de mil 
novecentos e oitenta e nove (11/08/1989), residente e domiciliado em São Bernardo do 
Campo, Estado de São Paulo, fi lho de Adan Enrique Sandoval Gayoso e de Rita Arruda 
Cardoso. A pretendente: CAROLINA MEIRELLES DE AZEVEDO BELLO, solteira, 
profi ssão professora, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia 
sete de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (07/01/1988), residente e domiciliada 
neste subdistrito, fi lha André Bello e de Maria Analia Meirelles de Azevedo Bello. Obs.:  
Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residencia do pretendente. 

O pretendente: JOSE IVANILDO DE SOUZA, divorciado, profi ssão zelador, nascido em 
Trindade, Estado de Pernambuco, no dia dezoito de setembro de mil novecentos e sessenta 
e oito (18/09/1968), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Teresinha Roberto de 
Souza. A pretendente: ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA, solteira, profi ssão consultora de 
loja, nascida em Pombal, Estado da Paraiba (Registrada em Condado/PB), no dia vinte de 
um de junho de mil novecentos e oitenta e um (21/06/1981), residente e domiciliada neste 
subdistrito, fi lha de  João Bosco da Silva e de Francisca Ribeiro dos Santos.

O pretendente: YURI TOBIAS ARAKI, solteiro, profi ssão economista, nascido em 
São José dos Campos, Estado de São Paulo (1º Subdistrito), no dia vinte e oito de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (28/01/1989), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de Virgilio Araki e de Marilda Fadini da Silva. A pretendente: JÚLIA 
GUADIX MARINHO, solteira, profi ssão arquiteta, nascida em Jacareí, Estado de São 
Paulo (Registrada em São José do Campos/SP), no dia vinte de maio de mil novecentos 
e oitenta e nove (20/05/1989), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Ricardo 
Augusto Marinho e de Maricarmen Villela Guadix Marinho.

O pretendente: ALEXANDRE ZYLBERSTAJN, solteiro, profi ssão administrador, nascido 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia vinte e seis de junho de  mil 
novecentos e oitenta e cinco (26/06/1985), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho 
de Jairo Zylberstajn e de Reizla Zylberstajn. A pretendente: MARIA PIA DE SIQUEIRA 
GARCIA, solteira, profi ssão administradora de empresas, nascida em São Paulo, Capital 
(Subdistrito Jardim Paulista), no dia quinze de setembro de mil novecentos oitenta e seis 
(15/09/1986), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Manoel Fernando Garcia 
e de Ailaine Fernandes Osorio de Siqueira Garcia.

O pretendente: HERNANDEZ ORSINI GARCIA, solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em Campinas, Estado de São Paulo (Distrito Barão Geraldo), no dia trinta de abril de 
mil novecentos e setenta e nove (30/04/1979), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Paulo Cesar Garcia e de Regina Célia Orsini Garcia. A pretendente: FERNANDA 
DE OLIVEIRA ALVES, solteira, profi ssão psicóloga, nascida em São Paulo, Capital 
(Subdistrito Jabaquara), no dia dezessete  de novembro de mil novecentos oitenta e seis 
(17/11/1986), residente e domiciliada neste Estado, fi lha de Marcos Philippi Alves e de 
Maria Aparecida de Oliveira. Obs.: Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito 
de residencia da pretendente. 

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Wilson Roberto das Neves - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: EDWARD PEREIRA SHAYER, solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em São Paulo, Capital, (Subdistrito Jardim Paulista), no dia primeiro de abril de mil 
novecentos e setenta e seis (01/04/1976), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Milton Shayer e de Clelia Pereira Shayer. A pretendente: MIRELE FERNANDA 
PINTO, solteira, profi ssão comissária de bordo, nascida em São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo (1º Subdistrito), no dia doze de abril de mil novecentos oitenta  
(12/04/1980), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Manuel João Pinto e de 
Maria do Carmo Lourencin Pinto.

O pretendente: HENRIQUE DOS REIS MEIRELLES, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (1º Subdistrito), no dia vinte e 
dois de janeiro de mil novecentos e oitenta e três (21/01/1983), residente e domiciliado 
neste subdistrito, fi lho de Sidney Fernandes Meirelles e de Lélia Mara Neves dos 
Reis Meirelles. A pretendente: DÉBORA PEDROTTI TAVARES, divorciada, profi ssão 
arquiteta, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia trinta de outubro 
de mil novecentos e setembro e nove (30/10/1979), residente e domiciliada neste 
subdistrito, fi lha de  Valdecyr Martins Tavares e de Maria Sueli Pedrotti Tavares.

O pretendente: AKIO ARASHIRO, solteiro, profi ssão bancário, nascido em Haebaru-
cho, Shimajiri-qun, Okinawa, Japão, no dia quatorze de setembro de mil novecentos e 
setembro e nove (14/09/1979), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Yasuaki 
Arashiro e de Michiko Arashiro. A pretendente: ADRIANA KLIPPEL, solteira, profi ssão 
bancária, nascida em Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul, no dia cinco de agosto 
de mil novecentos e oitenta e um (05/08/1981), residente e domiciliada neste subdistrito, 
fi lha de  José Jardelino Klippel e de Maria Rosa Klippel.

O pretendente: FERNANDO GOMES DE PINHO JUNIOR, solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Vila Maria), no dia dois junho 
de mil novecentos e setembro e cinco (02/06/1975), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de Fernando Gomes de Pinho e de Suzana Leme Gomes de Pinho. 
A pretendente: BEATRIZ SINKIVICIO MONTEIRO DE BARROS REZENDE, solteira, 
profi ssão arquiteta, nascida em Santo André, Estado de São Paulo (1º Subdistrito), no 
dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (28/12/1985), residente 
e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Roberto Monteiro de Barros Rezende e Roseli 
Sinkivicio Monteiro de Barros Rezende.

O pretendente: FREDERICO JOSÉ HUMBERG, divorciado, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia quatro de abril de mil 
novecentos e setenta e dois (04/04/1972), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho 
de Paulo Gilberto Humberg e de Eliana Humberg. A pretendente: FABIANA TEDESCHI 
MARZOLA, divorciada, profi ssão advogada, nascida em Bauru, Estado de São Paulo (1º 
Subdistrito), no dia treze de setembro de mil novecentos e setenta e dois (13/09/1972), 
residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Clovis Marzola e de Nilva Tedeschi 
Marzola.

O pretendente: VINÍCIUS KRÜGER CHALUB FADANELLI, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia vinte e cinco de junho de 
mil novecentos e oitenta e seis (25/06/1986), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho  de Eduardo Fadanelli e de Maraby Krüger Chalub Fadanelli. A pretendente: LAURA 
AMARAL PATELLA, solteira, profi ssão advogada, nascida em Pelotas, Estado do Rio 
Grande do Sul (2ª Zona), no dia cinco de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco 
(05/08/1985), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Paulo Mario Patella e de 
Hilda Maria Amaral Patella.

O pretendente: OTÁVIO CAMARGO DE LUCA, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim América), no dia cinco de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e oito (05/02/1988), residente e domiciliado nesta Capital, 
fi lho  de José Luiz Trebilcock Tavares de Luca e de Maria Isabel Cruz de Camargo. A 
pretendente: CARLA DANIELA DE SOUZA, divorciada, profi ssão publicitária, nascida 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Cerqueira Cesar), no dia seis de Julho de mil 
novecentos e setenta e seis (06/07/1976), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha 
de Maria Ilza de Souza. Obs.: Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de 
residencia do pretendente. 

O pretendente: MARTIN HELFST LEICHT, divorciado, profi ssão engenheiro mecânico, 
nascido no Uruguai, no dia vinte e três de março de mil novecentos  e setenta e um 
(23/03/1971), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de  Hans Julius Helfst e de 
Janet Leicht Hugo de Helfst. A pretendente: CAROLINA HILSE CARBONE, solteira, 
profi ssão administradora, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito de Cerqueira 
Cesar), no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e oitenta  (24/03/1980), 
residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Stefano Carbone e de Rosemarie 
Adelheid Hilse Carbone. 

O pretendente: GUSTAVO DE ARAUJO ASSUNÇÃO, solteiro, profi ssão publicitário, 
nascido em São João Del Rei, Estado de Minas Gerais, no dia vinte de dezembro de 
mil novecentos e setenta e sete (20/12/1977), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de  Ivan Augusto Assunção e de Virginia Lucia de Araujo Assunção. A pretendente: 
MARIANA BIANCHIM PRADO, solteira, profi ssão relações públicas, nascida em 
Fortaleza, Estado do Ceará, no dia doze de agosto de mil novecentos e oitenta e três 
(12/08/1983), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de  José Roberto Prado e 
de Elisabeth Bianchim Prado.

O pretendente: LUÍS FERNANDO PELÁEZ COVATTI, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em Sant'Ana do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul, no dia dezenove de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (19/12/1989), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de Rui José Covatti e de Marta Loreto Peláez Covatti. A pretendente: 
ADRIANNA RODRIGUES NETTO DA COSTA ROCHA, solteira, profi ssão fi sioterapeuta, 
nascida em São Paulo, Capital, (Subdistrito Cerqueira César), no dia quinze de Julho de 
mil novecentos e oitenta e cinco (15/07/1985), residente e domiciliada neste subdistrito, 
fi lha de Luiz Miguel Costa Rocha e de Lucia Rodrigues Netto da Costa Rocha. 

O pretendente: ANDRÉ FABIANO DE LIMA, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Lapa), no dia trinta e um maio  de 
mil novecentos e setenta e cinco (31/05/1975), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Antonio Silvio de Lima e de Fátima Tristão de Lima. A pretendente: SIMONE 
APARECIDA RUIS, solteira, profi ssão administradora de empresas, nascida em Garça, 
Estado de  São Paulo, no dia vinte  e um de dezembro de mil novecentos e setenta e 
sete (21/12/1977), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Silvio Ruis e de 
Aparecida Luan Ruis.

O pretendente: EDVAN ANDRE MORAIS, solteiro, profi ssão zelador, nascido em 
Araci, Estado da Bahia, no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e setenta 
(25/06/1970), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Anastácio Catarino 
Morais e de Antônia Andrade de Morais. A pretendente: KARINA SANTOS GOMES, 
solteira, profi ssão auxiliar  administrativa, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito 
Ibirapuera), no dia quatro de janeiro de mil novecentos setenta (04/01/1970), residente 
e domiciliada neste subdistrito, fi lha de José Ferreira Gomes e de Maria Aparecida 
Silva dos Santos.

O pretendente: JOÃO DE MELLO RIBEIRO, solteiro, profi ssão publicitário, nascido 
em São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo (1º Subdistrito), no dia doze  de 
novembro de mil novecentos e oitenta e três (12/11/1983), residente e domiciliado 
neste subdistrito, fi lho de Francisco José Prado Ribeiro e de Maria Tereza Bueno de 
Mello Prado Ribeiro. A pretendente: DANIELLE LOUDAL MOTTA TEIXEIRA, solteira, 
profi ssão administradora de empresas, nascida em Campina Grande, Estado da Paraíba 
(1º Ofício), no dia quatorze de outubro de mil novecentos e oitenta e dois (14/10/1982), 
residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Janser Loudal Florentino Teixeira e de 
Maria de Fatima Motta Loudal.

O pretendente: FERNANDO MOTA DOS SANTOS, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em Salvador, Estado da Bahia (Subdistrito da Vitória), no dia primeiro de  
novembro de mil novecentos e oitenta e cinco (01/11/1985), residente e domiciliado 
neste subdistrito, fi lho de Francisco Antonio Fernando Moreira dos Santos e de Sonia 
Maria Lopes Mota. A pretendente: AYALA SAMPAIO SANTOS, solteira, profi ssão 
advogada, nascida em Salvador, Estado da Bahia (Subdistrito de São Pedro), no 
dia cinco de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito  (05/02/1988), residente 
e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Antunes dos Santos e de Nadja Helena de 
Castro Sampaio Santos.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: PEDRO CAITÃ FRAZÃO SUPLICY, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em Curitiba, Estado do Paraná (1º Ofício), no dia vinte de março de mil 
novecentos e oitenta e um (20/03/1981), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de João Virmond Suplicy Neto e de Marilena Frazão Suplicy. A convivente: JÚLIA 
ESMANHOTO DE CARVALHO, solteira, profi ssão advogada, nascida em Curitiba, 
Estado do Paraná (2º Ofício), no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e um (01/01/1981), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Carlos Roberto 
de Carvalho e de Rita de Cássia Guimarães Esmanhoto de Carvalho. Obs.: Faço 
saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento, e apresentaram 
os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002, artigo 
1525, incisos 1)

2ª Vara de Registros Públicos. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da 
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0027916-83.2012.8.26.0100 - 646/12 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Fraga 
Benitez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Orlando Pinto de Oliveira, Virginia da Costa de 
Oliveira, Joaquim da Costa, Magdalena Colantuomo da Costa, Elpidio da Costa, Aparecida 
Rodrigues da Costa, Santina da Costa, Adir da Costa, Anna da Costa, João da Costa, Alzira da 
Costa Oliveira, Raimundo de Oliveira, Nair da Costa dos Reis, Joaquim Xavier dos Reis, 
Antonio da Costa, Maria de Nazaré Costa, José da Costa, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ ou sucessores, que Alvino Pinheiro Ribeiro e 
outra ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel situado na 
Rua Ilha de Maracá, 103, Jardim São Benedito, São Paulo/SP, CEP 08371-455, 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. 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. 

IMPORTADORA BRASTOKIO LTDA. torna público que requereu à CETESB a Renovação
da Licença de Operação, para fabricação de produtos químicos orgânicos não
especificados, à Rua dos Alpes, 440/450/464, Cambuci, SP.

BRASIL SUL LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA, torna público que requereu na CETESB a
Licença de Operação para Ponto de Abastecimento Próprio, sito à Avenida Nicolas
Boer, 610, Parque Industrial Tomas Edson São Paulo/SP.

ALFA PARTS IND. E COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA ME, torna público que
recebeu da CETESB a Licença de Operação nº 30010418 emitida em 03/10/2016 para
Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente, sito à Avenida
Henrique Franco, 555, Limoeiro São Paulo/SP.

Andrey Hepburn e Gregory Peck, no fi lme

‘A princesa e o plebeu’, lançado em 1953.

A empresa italiana trará 
os modelos Primavera 
com motor 125 cmü e 

159 cmü, ambas com motor 
de 4 tempos e freios ABS, a 
Vespa Sprint 150, esportiva 
e dinâmica, com rodas de 12 
polegadas, farol retangular, a 
GTS 300 com freios frontal e 
traseiros e painel digital, e a 
946 Emporio Armani.

A última, com design retro, 
injeção eletrônica e ABS, foi 
criada para festejar o aniversá-
rio de 130 anos da Piaggio e os 
40 do Emporio Armani, os dois 
símbolos do “Made in Italy”. O 
modelo “Primavera” receberá 
uma versão especial, com ape-
nas mil unidades, numeradas, 
e será vendido a partir da pró-
xima segunda-feira (10) pela 
internet. No entanto, os preços 
não foram divulgados. “Vamos 
seguir o preço de mercado. Nós 
estamos vendendo uma expe-
riência. Vespa é Vespa”, disse 
Longino Morawski, presidente 
da Piaggio Brasil.

A meta até o fi m de 2016 é 
vender 2 mil unidades da Vespa. 
Em 2017, 12 mil e em 2018, 35 
mil unidades dos produtos da 
marca. “O Brasil passa por uma 
scooterização. Nosso estudo 
aponta para o crescimento nos 

A crítica é parte 

fundamental do processo 

para orientar as 

pessoas a apresentarem 

comportamento e 

desempenho adequados 

a uma determinada 

situação e, além disso, 

é importante para 

o aprendizado e o 

crescimento

O famoso feedback ajuda a 
modifi car a nossa manei-
ra de lidar com algumas 

situações e a trabalhar com 
mais empenho na busca de me-
lhores resultados. Pessoas bem 
sucedidas sabem valorizar as 
críticas que recebem de chefes, 
subordinados, colegas, clientes, 
fornecedores, no meio em que 
vivem e aprendem a utilizá-las 
em proveito próprio, não apenas 
no ambiente de trabalho, mas 
também nas relações sociais e 
familiares.

O feedback é essencial para 
ajudar na motivação dos profi s-
sionais. A “técnica do sanduíche” 
para dar um retorno sobre as 
atividades dos colaboradores, 
além de ser simples e efi caz, 
ajuda no aprendizado de como 
fazer uma crítica construtiva. 
Para entende-la melhor, pense 
nos passos para se fazer um 
sanduíche: primeiro, corte o 
pão em duas metades e passe o 
condimento de sua preferência; 
coloque o recheio que você mais 
gosta e, por último, feche com a 
outra base do pão.

Pois bem, o feedback cons-
trutivo também pode ser feito 
da mesma forma, em apenas 
três passos:
 • Primeiro passo - “Base 

do pão”: inicie a conversa 
com ênfase e valorização 
dos pontos fortes daquele 
colaborador. Lembre-se de 
que o objetivo é aprimorar 
um comportamento ou de-
sempenho e, ao comentar 
algo que não deu certo, 
use expressões positivas. 
Isso indicará que esse 
“bate-papo” terá desfecho 
assertivo;

 • Segundo passo - “Re-
cheio”: a exemplo do seu 
sanduíche, essa é a parte 
mais importante, por isso 
vou descrevê-la em tópi-
cos:

 a) Descreva o que acon-

teceu: qual é o proble-
ma? Tenha bem claro o 

que, no atual comporta-
mento ou desempenho, 
precisa ser alterado 
e por quê.  Cite um 
exemplo real, esse é um 
ponto crucial;

 b) Ouça: permita que o 
colaborador exponha 
suas dúvidas e motivos 
de suas possíveis difi -
culdades;

 c Descreva o compor-

tamento desejado: 
seja específi co. É muito 
importante deixar claro 
o desempenho ou resul-
tado esperado;

 d) Procure soluções em 

conjunto: promover 
os ajustes necessários 
para a execução da 
tarefa pode não ser 
muito simples. Ajude 
com orientações e su-
gestões, tendo-se em 
vista o objetivo final 
esperado;

 e) Chegue a um acordo: 
é delicado forçar a exe-
cução do trabalho da 
forma que o líder julga 
ser adequada ou agir 
para mudar o comporta-
mento do colaborador. 
Por isso, é importante 
ajudar e encorajar dian-
te do desafi o proposto, 
mas nunca se esquecer 
de que é ele quem reali-
zará a tarefa. Pense na 
seguinte frase: “eu sei 
fazer isso muito bem, 
mas outros podem fazer 
ainda melhor”.

 • Terceiro passo – “Fechar 
o sanduíche”: reforce no-
vamente os pontos positi-
vos. Demonstre confi ança 
na possibilidade de êxito, 
aperfeiçoamento e cresci-
mento.

É bom frisar que, além desse 
passo a passo, você deve criar 
o ambiente apropriado para a 
crítica, busque falar com o cola-
borador em um local adequado, 
em particular e isento de inter-
rupções. A crítica é sempre em 
particular, o elogio em público. 
Nunca ao contrário. Siga os 
passos da “técnica do sanduíche” 
para melhorar os relacionamen-
tos na empresa. Você também 
pode utilizá-los para revisar seu 
próprio desempenho.

(*) - É coach de carreira, palestrante, 
professora dos cursos de MBA 
da FGV. Em 2014 lançou o livro 

‘Despertar Profi ssional’, pela Editora 
Integrare, que contém dicas práticas 

de comportamento no trabalho. 

Aprenda a dar feedback 
com “técnica do sanduíche”

Daniela do Lago (*)

Ícone na Itália, Vespa começa 
a ser vendida no Brasil

O grupo Piaggio revelou os detalhes da famosa motocicleta Vespa que será vendida no Brasil em 
parceria da companhia de investimento Asset Becley
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o sucedido por seu fi lho Enrico 

Piaggio. A ideia inicial foi com-
partilhada também com o en-
genheiro Corradino D’Ascanio 
e o designer Mario D’Este. 
Os três tinham como objetivo 
criar um veículo que unisse a 
“popularidade da bicicleta com 
a elegância e o conforto de um 
automóvel”. 

Após alguns protótipos, o trio 
conseguiu o modelo ideal, que 
foi batizado de Vespa por causa 
da parte central fi na da moto 
que lembrava a cintura de uma 
vespa. No entanto, Piaggio foi 
o responsável por popularizar 
a marca e criar um novo meio 
de transporte que atendesse 
às necessidades de mobilidade 
diárias dos italianos após a Se-
gunda Guerra Mundial, época 
na qual a Europa tentava se 
recuperar da crise econômica 
que abalava o continente.

A motocicleta é um dos ícones 
da cultura italiana e também é 
parte indispensável de clássicos 
do cinema, como “A Princesa e 
o Plebeu”, dirigido por William 
Wyler, “A Doce Vida”, do cineas-
ta Federico Felini, entre outros. 
Até hoje, mais de 18 milhões de 
unidades já foram fabricadas e 
seu nome é símbolo de elegân-
cia e estilo (ANSA).

próximos anos. Acreditamos 
no mercado e a Vespa está 
inserida em um mercado bem 
promissor”, disse Morawski. 
Segundo Giuseppe de Paola, 
vice-presidente da Asset, “as 
melhores coisas acontecem 
no meio da crise porque é lá 
que estão as oportunidades. 
As tendências mostram que 
nos últimos cinco anos a co-
mercialização de scooter teve 
crescimento”.

No início, as Vespas serão 
importadas, mas a ideia é que 
seja construída uma fábrica no 
país com início da produção em 
2018 para garantir o abasteci-
mento do mercado local, inclu-

sive, a exportação para países 
da América Latina. “Estamos 
conversando com uma grande 
montadora no Brasil para fazer 
a montagem”, afi rmou Santo 
Magliacane, CEO da Asset 
Beccley. As duas primeiras lojas 
serão inauguradas no próximo 
dia 22, na rede Iguatemi, nos 
shoppings JK e Iguatemi, em 
Campinas. Já a loja de rua será 
aberta em novembro, na mesma 
região paulistana. 

História Criada no dia 23 de 
abril de 1946, na cidade de Flo-
rença, a Vespa é uma companhia 
italiana de criação e montagem 
de veículos de duas rodas, cujo 
fundador foi Reinaldo Piaggio, 

Descobertos por pescadores no início do século passado, os restos 
do naufrágio de um navio mercante de 2000 anos atrás, ao largo da 
ilha de Anticítera, na costa grega, tornou-se mundialmente famoso 
por revelar a chamada “máquina de Anticítera”, um complexo me-
canismo de rodas e engrenagens que permite calcular a posição de 
corpos do sistema solar. Essa máquina às vezes é citada como o mais 
antigo computador conhecido. No fi nal de agosto, pesquisadores 

LEROS ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 11.017.349/0001-52

CHAMADA PÚBLICA 01/2016
A Léros Energia e Participações S.A. promove dia 10 de Outubro de 2016,
Chamada Pública para a compra de energia elétrica. O Edital de compra está
disponível, nesta data, para os Agentes de Comercialização da Câmara de
Energia Elétr ica no site: www.grupoleros.com.br.

Ossos de Anticítera que estudam o naufrágio de Anticítera fi zeram uma nova descober-
ta: ossos humanos, preservados por baixo de camadas de cacos de 
cerâmica e areia. A informação é do serviço Nature News, da revista 
Nature. Especialistas ouvidos pela publicação notam que encontrar 
ossos humanos em naufrágios antigos é algo raríssimo – os ossos 
são comumente espalhados e destruídos pela vida marinha e pelas 
correntes.

Ossos já haviam sido encontrados nos restos de Anticítera por Jac-
ques Custeau em 1976, mas o novo achado abre caminho para que se 
tente extrair e analisar DNA (Jornal da Unicamp).

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

5ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0041858-
91.2012.8.26.0001 (A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Ana Paula Macéa Ortigosa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Manuel Nieves 
Troitino CPF 085.939.718-14 e Odete Martins Troitino, 085.939.718-14, proposta uma ação de 
cobrança de R$ 28.601,87 (atualizado até Junho/2016) ora em fase de Cumprimento de Sentença por 
parte de Condomínio Edifício Stella Maris, procedeu-se a penhora do apartamento nº 17, localizado no 
1º Andar do Condomínio Edifício Stella Maris, situado na Rua Deputado Laércio Corte, 1107 Vl. Caiçara, 
Praia Grande, com a área útil de 50,96m2, área comum de 22,86m2, perfazendo a área total de 73,82m2, 
cabendo-lhe o direito de uma vaga na garagem coletiva do edifício, em lugar indeterminado, matricula nº 
71.702 no CRI de Praia Grande/SP, foi nomeado como Depositário o executado Sr. Manuel Nieves 
Troitino. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO, por EDITAL, da penhora realizada, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, apresente resposta. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de agosto de 2016. 


