
Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Mauricio Sita – Literare – Casal apaixona-
do, por motivos profi ssionais, separa-se, gravando 
dentro de cada um, a marca indelével de um amor 
fervoroso. Seguem rumos opostos. Após dez anos, 
reencontram-se. Um tórrido relacionamento irrom-
pe. Como que por osmose, um grupo com interesses 

sexuais afi ns forma-se. O desenrolar das histórias, onde corpos 
e almas entrelaçam-se , farão o delírio do leitor, levando - o 
a uma viagem extasiante, permeada por sucesso, tédio, frus-
tação e muito sexo. O autor, psicanalista, criador do método 
Mindfulness, sempre surpreende!!

A Casa dos Desejos
Líria Porto – Penalux – Mineira, professora 

dotada de um genial lirismo, traz com seus poemas, 
um frescor de tintas gritantes, pena fl uida, sagaz, 
irônica, sempre conectada nos sons e dons humanos. 
Nada lhe escapa. Fico a imaginá-la em sala de aula, 
seus alunos sorvendo seus conhecimentos, num tom 
elevado. Poesia em altíssimo astral!

Cadela Prateada

Mario Avelino – Prefi xo – Administrador de empresas, 
especialista há mais de trinta anos em FGTS e relacionamentos 
legais, entre empregadores e empregados domésticos, lançou 
um manual facilitador, que disseca a Lei complementar 150 
de 01/6/2015 – PEC das Domésticas - Passo a passo, as  duas 
partes, podem observar o quão justa, procedente e socialmente 
benéfi ca ela é. Mais e boas informações: www.domesticalegal.
com.br . Muito útil. 

Emprego Doméstico: Como 
gastar menos dentro da lei

Monica Mehler – Miró – Espirito nômade, 
criativo e muito empreendedor, essas eram algumas, 
das boas características encrustadas na índole do 
avô da autora psicanalista. Um relato vibrante das 
peripécias, engendradas por uma família de judeus 
europeus,  que buscando refúgio, instalou-se na 
Argentina, onde nasceu a narradora, e depois no 

Brasil. Apesar das agruras socioeconômicas enfrentadas, sem-
pre obtiveram êxito. Uma justa homenagem e digno exemplo 

a ser seguido.

Cristaleira de Lembranças
Maria Elisa Moreira – Paulinas –  Pensar, 

sentir, agir, esse é o tripé “mágico”, entremeado 
por histórias, que remontam à infância, da maioria 
dos adultos,  que  a psicóloga e mestre em criação 

e inovação utiliza para literalmente, chacoalhar executivos e 
profi ssionais de todas as áreas de atuação. Em gostosas linhas, 
os leitores poderão dar asas aos ideais mais recônditos. A lide-
rança será instigada e devidamente provada. A criatividade, na 
maioria das vezes, afl ora num processo solitário e não solidário, 
embora em sociedade repercuta. Impactante.

Era Uma Vez Dentro de Nós: 
Na era da inovação desperte a 
criatividade da sua equipe

Assista ao canal Livros 
em Revista, no youtube, 
que traz entrevistas do 
mundo literário.

Com apresentação
de Ralph Peter.

INSS
1) Existe alguma obrigação legal, para fi ns de 

manutenção de pagamento dos benefícios, de 
que os segurados façam comprovação de vida 
para o INSS?

Sim. A Legislação Previdenciária estabelece que, para 
efeito de manutenção de pagamento dos benefícios, deverá 
ser realizada anualmente a comprovação de vida dos be-
nefi ciários, pelos recebedores de benefícios do INSS junto 
à rede bancária.

2) A comprovação de vida e renovação de senha 
deverá ser feita obrigatoriamente pelo titular?

A Instrução Normativa nº 77/15 dispõe que a comprovação 
de vida e renovação de senha deverão ser efetuadas, prefe-
rencialmente, pelo titular do benefício mediante identifi cação 

por funcionário da instituição fi nanceira de pagamento ou por 
sistema biométrico em equipamento de autoatendimento que 
disponha dessa tecnologia.

3) Qual o procedimento que deverá ser adotado na 
hipótese de o titular não poder comparecer?

Neste caso, a comprovação de vida poderá ser realizada 
pelo representante legal ou pelo procurador do benefi ciário 
devidamente cadastrado no INSS.

4) Quando se tratar de benefi ciários que estejam 
residindo no exterior, qual o procedimento que 
deverá ser adotado para fi ns de comprovação de 
vida?

A comprovação de vida será realizada conforme o disposto no 
artigo 655 e parágrafos da IN nº 77/15.   Neste sentido, dispõe 
o “caput” do citado artigo 655 da IN nº 77/15, documento hábil 
utilizado para garantir a manutenção dos benefícios previ-
denciários poderá ser emitido por representações consulares 
brasileiras no exterior, em formulário próprio ou organismo 
de ligação do país acordante”.

Mais informações em (www.sage.com.br).

Perguntas e respostas
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1ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1049225-
78.2014.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Nabarro Munhoz Rossi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
CONSTREC CONSTRUCÕES LTDA, CNPJ 47.428.511/0001-72, na pessoa de seus representantes 
legais, que lhe foi proposta uma ação de Adjudicação Compulsória, de procedimento comum, por parte 
de FRANCISCO BENJAMIN NETO, bem como contra a R Reid Construções Ltda, objetivando formalizar 
a Escritura Definitiva do imóvel situado à Rua Aglae Reis, 330 - Campo Limpo, em São Paulo - SP, com 
área total de 126,00m², conforme Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra, firmado entre 
as partes em 20/10/1990. Encontrando-se a correquerida CONSTREC CONSTRUÇÕES LTDA. 
atualmente em local 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, a fluir após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de outubro de 2016. 

27º Subdistrito - Tatuapé
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: FELIPE CARVALHO DE MELLO, estado civil solteiro, profi ssão cirurgião 
dentista, nascido em São Paulo - SP (Registrado em São Bernardo do Campo - SP), 
no dia 28 de março de 1987, residente e domiciliado na Vila Regente Feijó, São Paulo 
- SP, fi lho de Sued Carvalho de Mello e de Lilian Cristina Campos de Souza Mello. 
A pretendente: NATHALIA ARRUDA PÓVOA, estado civil solteira, profi ssão médica 
veterinária, nascida em São Paulo (Registrada em Cerqueira César) SP, no dia 10 de 
dezembro de 1985, residente e domiciliada na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lha 
de Norberto Póvoa e de Fatima de Souza Arruda Póvoa. R$ 35,00

O pretendente: ARTHUR HENRIQUE NUNES GONZALEZ, estado civil solteiro, 
profi ssão comerciante, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 28 de 
outubro de 1993, residente e domiciliado na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lho 
de Luiz Antonio Gonzalez e de Gislaine Nunes Gonzalez. A pretendente: MONIQUE 
ÉLIDE PIOVESAN, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Bernardo 
do Campo (Registrada no 2º Subdistrito) SP, no dia 01 de fevereiro de 1990, residente 
e domiciliada em Poá - SP, fi lha de Gilberto Piovesan e de Jeane Santana de Souza 
Piovesan. R$ 35,00

O pretendente: SANDRO DOUGLAS DE AGUIAR, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 22 de outubro de 
1977, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Silvio de Aguiar 
e de Sueli Meneguesse de Aguiar. A pretendente: TATHIANE SILVEIRA BARRETO, 
estado civil solteira, profi ssão técnica de enfermagem, nascida em Mogi das Cruzes - 
SP, no dia 24 de dezembro de 1983, residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo 
- SP, fi lha de Marcio Luiz Barreto e de Sueli Silveira Barreto. R$ 35,00

O pretendente: CARLOS ROBERTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gerente 
de produção, nascido em Ibiporã (Registrado em Sertanópolis) - PR, no dia 23 de maio 
de 1978, residente e domiciliado no Jardim Aricanduva, São Paulo - SP, fi lho de Luiz 
da Silva e de Sebastiana da Rocha Silva. A pretendente: MÁRCIA RODRIGUES DE 
AMORIM, estado civil solteira, profi ssão gerente comercial, nascida em São Paulo 
(Registrada em Belenzinho) SP, no dia 01 de outubro de 1970, residente e domiciliada 
na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lha de José  Gomes de Amorim e de Genelisia 
Rodrigues de Amorim. R$ 35,00

O pretendente: TALES BRINCA MARQUES SOARES, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em São Paulo (Registrado no Cambuci) SP, no dia 28 de janeiro 
de 1981, residente e domiciliado na Chácara Califórnia, São Paulo - SP, fi lho de Otacilio 
Soares de Lima e de Lindinalva Brinca Marques Soares. A pretendente: ISABEL 
CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida 
em São Paulo (Registrada na Penha de França) SP, no dia 21 de outubro de 1983, 
residente e domiciliada na Chácara Califórnia, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Francisco 
Freitas de Oliveira e de Maria Aparecida Martins de Oliveira. R$ 35,00

O pretendente: MILTON ALVES PEIXOTO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo (Registrado no Ibirapuera) SP, no dia 10 de agosto 
de 1987, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Milton Alves 
Peixoto e de Vivian Maria Kikuchi Peixoto. A pretendente: DÉBORA MAEDA TAÍRA, 
estado civil divorciada, profi ssão assistente administrativo, nascida em Campo Grande 
- MS, no dia 07 de janeiro de 1987, residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - 
SP, fi lha de Edson Taíra e de Denise Maeda Taíra. R$ 35,00

O pretendente: YUNRUI CHEN, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido em 
Província de Zhejiang, República Popular da China, no dia 11 de novembro de 1985, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Yexiong Chen e de Xiaofen 
Chen. A pretendente: LILI LIU, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida na 
Província de Zhejiang, República Popular da China, no dia 03 de novembro de 1983, 
residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Chang Qing Liu e de Song 
Ying Yang. R$ 35,00

O pretendente: DENIVAL GONÇALVES DE MATOS, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo (Registrado em Itaquera) SP, no dia 22 de outubro 
de 1991, residente e domiciliado na Chácara Califórnia, São Paulo - SP, fi lho de Derivaldo 
Gonzaga de Matos e de Marta Gonçalves dos Santos de Matos. A pretendente: RENATA 
DE CERQUEIRA MONTINO, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em 
Tucano - BA, no dia 26 de setembro de 1983, residente e domiciliada na Chácara 
Califórnia, São Paulo - SP, fi lha de Ailson dos Santos Montino e de Sonia Maria de 
Cerqueira Montino. R$ 35,00

O pretendente: RU YE, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em Zhejiang, 
República Popular da China, no dia 20 de setembro de 1992, residente e domiciliado no 
Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Jinping Ye e de Aili Ji. A pretendente: CAUANA SILVA 
CABRAL, estado civil solteira, profi ssão babá, nascida em Santos (Registrada no 2º 
Subdistrito) - SP, no dia 05 de março de 1995, residente e domiciliada no Tatuapé, São 
Paulo - SP, fi lha de Marcelo Cabral e de Fabiana Aparecida Silva. R$ 35,00

O pretendente: RAFAEL CAPELLA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão jateador, 
nascido em São Paulo (Registrado no Pari) SP, no dia 14 de dezembro de 1982, residente 
e domiciliado na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lho de Neri Gonçalves Pereira e de 
Maria Regina Capella Pereira. A pretendente: ALINE CRISTINA HAMDAN BORGES, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo (Registrada no Tatuapé) SP, 
no dia 24 de novembro de 1988, residente e domiciliada na Vila Antonieta, São Paulo - 
SP, fi lha de Sergio Silva Borges e de Sara Maria Hamdan Borges. NIHIL

O pretendente: FRANCISCO ANTONIO DE LIMA TAVARES, estado civil divorciado, 
profi ssão sondador ambiental, nascido em Igarape Grande - MA, no dia 30 de março de 
1985, residente e domiciliado no Jardium Aricanduva, São Paulo - SP, fi lho de Francisco 
Pereira Tavares e de Maria Sônia Alves de Lima. A pretendente: RAQUEL BEZERRA 
DE MENEZES, estado civil solteira, profi ssão analista de suporte I, nascida em São 
Paulo (Registrada no Tatuapé) SP, no dia 28 de maio de 1994, residente e domiciliada 
no Jardim Aricanduva, São Paulo - SP, fi lha de José Adelino de Menezes e de Maria 
Aparecida Pereira da Silva. NIHIL

O pretendente: DAVID WALLACE PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão metalúgico, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Formosa) SP, no 
dia 01 de agosto de 1992, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, 
fi lho de Katia Rosemeire Pereira dos Santos. A pretendente: NEDINA VITA DE 
LANA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de delivery, nascida em São 
Paulo (Registrada no Belenzinho) SP, no dia 02 de setembro de 1989, residente e 
domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Ferreira da Silva e 
de Francisca Vita de Lana. NIHIL

O pretendente: VANDERSON ALVES DE PAULO, estado civil solteiro, profissão 
encarregado, nascido em São Paulo (Registrado em Pirituba) SP, no dia 03 de 
abril de 1973, residente e domiciliado no Jardim Catarina, São Paulo - SP, filho de 
Noel Alves de Paulo e de Zilda Jesus Moreira de Paulo. A pretendente: MAGALY 
MOREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 13 de abril de 1962, residente e domiciliada o Jardim Catarina, 
São Paulo - SP, filha de Antonio Moreira dos Santos e de Custodia Rodrigues 
Pereira. NIHIL

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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Inspiração. Uma única 
palavra que representa 
um esforço homérico 
para se atingir o que hoje 
chamamos de criatividade. 
O combustível para a 
tão enaltecida inovação, 
a deusa e o demônio de 
nossos dias

As palavras inovação ou 
disruptivo parecem 
ser o mote do momen-

to. O mundo parece estar o 
tempo todo correndo, como 
um cachorro corre atrás do 
rabo, atrás de inspiração 
para inovar. Ser criativo virou 
graduação curricular. Como 
profi ssional da comunicação, 
estou o tempo todo cortejando 
as musas em busca de inspira-
ção. Na Grécia Antiga se podia 
orar para essas entidades, 
parte deusas, parte titanides, 
que traziam ao coração toda 
a criatividade necessária para 
se atingir um objetivo.

Bom, hoje as musas se tor-
naram esquecidas, e preces a 
elas são apenas superstições 
de religiões pagãs há muito 
engolidas por novas crenças. 
Crenças essas que não são 
mais tão religiosas. Os novos 
deuses são o dinheiro, a in-
ternet, a “maldita inovação”. 
Todos tão invisíveis e cheios 
de signifi cado subjetivo tal 
qual Zeus foi um dia.

Mas como conseguir atingir 
a inovação? Parece que nosso 
mundo está afundando em 
um caminho sem volta, onde 
quem não inova está fadado ao 
ostracismo, ou mesmo à extin-
ção. Muitos encontram meios 
e os ensinam. É possível se 
instruir. Aprender é uma coisa 
basicamente sem limites. Seu 
conhecimento é a única coisa 
que ninguém pode te tirar, já 
dizia Alexandre Dumas.

É possível propor brains-
torms, trocar ideias e estudar 
mais um pouco. Ler, prestar 
atenção aos problemas. A 
inspiração vem do inesperado. 
Problemas cotidianos podem 
esconder o próximo Uber, o 
próximo iFood, o próximo 
NuBank.

Desde tempos imemoriá-
veis, as melhores ideias são 
sempre as que buscam sim-
plifi car algo ordinário. Nin-
guém começa uma inovação 
querendo abraçar o mundo. 
Talvez o Elon Musk. Mas ele é 
um pouco diferente. Ele mira 
alto, mas suas ações primárias 
se focam no mundo próximo. 
Foi assim que ele fundou a 
Tesla. E é assim, com ações 
ligadas ao cotidiano, que ele 
está resolvendo problemas 
que irão concretizar o Space 
X e realmente mandar pessoas 
para Marte.

Um exemplo simples des-
se caso é que Musk queria 

chegar à Marte e, quando 
terminou de desenvolver seu 
foguete, descobriu que ele 
podia ir muito além. Porém, 
os problemas continuavam 
em coisas cotidianas, como 
“como convencer as pessoas a 
desbravarem o universo, sem 
a mínima chance de voltarem 
à Terra?”. Até os gênios tem 
problemas com as “miudezas” 
do mundo. Até eles tem que 
inovar nesse aspecto. 

A busca por ideias novas 
guia todos os mercados, e 
basicamente todas as ações do 
mundo. Sua empresa precisa 
crescer? Combater a crise? 
Se tornar notória? Não é com 
grandes campanhas megalo-
maníacas que se conquista 
isso. O que os comerciais 
da Coca Cola mostram? Pe-
quenas atitudes e vivencias 
felizes das pessoas que “por 
acaso” estão tomando Coca 
Cola. O que Apple vende? Não 
são smartphones. É um estilo 
de vida, é o “ter um telefone 
branco com a maçãzinha”. 

É por isso que o storytelling 
é tão popular hoje em dia. 
O segredo das coisas está 
nos detalhes. Para mim, é o 
mesmo. As melhores pautas 
jornalísticas são aquelas que 
falam do cotidiano, dos pro-
blemas das pessoas comuns. 
Claro que a explosão de um 
reator nuclear ou um tsunami 
também são notícia, mas esses 
são pontos fora da curva. O 
cotidiano, as verdadeiras his-
tórias interessantes estão nos 
detalhes. Foi unindo detalhes 
que se construíram grandes 
reportagens, como o livro 
Rota 66 do jornalista premiado 
Caco Barcellos. 

Bom, mas eu falei tudo 
isso, sobre inovação, sobre 
inspiração, sobre detalhes, e 
aonde eu quero chegar com 
isso? Simples. Você quer ser 
um profi ssional melhor? Um 
comunicador melhor? Quer 
inovar? Se foque no pequeno. 
Resolva problemas simples. 
Alimente sua mente, se ins-
pire com grandes coisas, mas 
veja os detalhes dentro delas. 
São eles que tornam obras 
grandiosas.

Grandes coisas são cons-
truídas de pequenas coisas, 
e é partindo daí que se se 
encontra inovação. Se inspire 
com o simples. Você verá que 
existem tantos problemas só 
esperando alguém prestar 
atenção neles. Ao encontrar 
a solução, achará tolice o 
fato de não ter inovado antes, 
seja qual for a sua área de 
atuação.

(*) - É jornalista na InformaMídia Co-
municação, e colaborador do Blog da 

PME (www.informamidia.com.br).

Inovação: já parou para 
pensar de onde ela vem?

Welton Ramos (*)

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 
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FORNECE REFEIÇÃO NA EMPRESA
No caso de empresas do segmento de hotéis, que NÃO são cadastradas

Ç

no PAT, porém fornecem refeição no próprio estabelecimento para seus
funcionários, na qual desconta um valor simbólico, tem que tributar
INSS e FGTS? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EXISTE TRIBUTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA GORJETA DADA POR
PESSOA JURÍDICA DIRETAMENTE PARA PESSOA FÍSICA EM

ÇÇ

SITUAÇÕES DIVERSAS, DESTACANDO QUE A PESSOA FÍSICA NÃO 
TEM VINCULO EMPREGATÍCIO?

Ç ,

Informamos que é de nosso entendimento que independente do nome
dado, o pagamento feito a pessoa física sem vínculo empregatício será 
remuneração e assim considerado salário de contribuição para o cálculo 
previdenciário tanto da pessoa física como da empresa.

RESCINDIR CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
Empresa pretende dispensar representante comercial com mais 09
anos. Por ser pessoa jurídica temos alguma obrigação a acertar, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

REAJUSTE SALARIAL PARA A MESMA FUNÇÃO
Reajuste salarial devido dissídio coletivo, quando temos funcionários
na mesma função com período de registro diferente na empresa ,
podemos fazer o reajuste salarial proporcional? Saiba mais acessando
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA POSSUI APONTAMENTO DE JORNADA DE TRABALHO COM
CARTÃO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO. FUNCIONÁRIO PARA
PRESTAR SERVIÇOS FORA DO ESTABELECIMENTO PODERÁ FAZER
DE FORMA MANUAL?

Considerando que se trata do registro de ponto manual, infor-
mamos que não haverá impedimento, podendo este empregado, 
pelo fato de trabalhar externamente, fazer uso da papeleta
externa nos moldes do art.74, §3º.

• • •
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Processo Digital nº: 1039277-12.2014.8.26.0100 Classe: Assunto: Monitória - Duplicata Requerente:
MB Equipamentos Industriais Ltda - EPP Requerido: USINPRES MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

p q

LTDA. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1039277-12.2014.8.26.0100
q p q Ç

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Inah
de Lemos e Silva Machado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) USINPRES MANUTENÇÃO

( )

INDUSTRIAL LTDA., CNPJ 03.775.882/0001-55, que MB Equipamentos Industriais Ltda - EPP, lhes
ajuizou ação Monitória para cobrança de R$ 1.522,12, referente às notas fiscais nº 3874 e 3843. Não
localizado o representante legal, citado fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra,
pague o débito, ou embarque a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento,
sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo, presumindo-se como verdadeiros os
fatos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de outubro de 2016.                             (29/10 e 01/11)


