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Por que apostar nos 
vídeos online para

a Black Friday?

O evento mais 

importante para o 

varejo brasileiro está 

chegando, a Black 

Friday. De acordo com 

o E-Bit, a Black Friday 

atingiu em 2015, um 

faturamento de R$ 1,6 

bilhão e crescimento de 

38% em comparação 

com o ano anterior. 

Para 2016, mesmo 

em um ano crítico 

politicamente e com a 

economia desacelerada, 

as expectativas são 

positivas tanto para os 

consumidores quanto 

para os lojistas

Diante de todo esse con-
texto, sabemos que os 
vídeos online vêm ga-

nhando cada vez mais espaço 
dentro do mundo digital, mas 
o que muitos questionam é por 
que apostar nos vídeos online 
para a Black Friday? É simples! 
Investir neles pode ser uma 
ótima forma de fi delizar seu 
público, ampliar suas vendas, 
comunicar-se com clientes de 
uma forma mais clara, rápida, 
efi caz e ainda continuar fatu-
rando. Quando usados como 
parte de uma estratégia de 
vendas e divulgação, os vídeos 
online podem ser decisivos 
para aumentar sua conversão 
e engajamento.

Atualmente, percebemos 
que antes de efetuar a compra 
de um produto, os consumi-
dores procuram por informa-
ções sobre o mesmo, como 
por exemplo, sites, fóruns de 
discussões, vídeos de demons-
tração, preços, reclamações e 
recomendações. Nessa época 
do ano em que muitos con-
sumidores estão navegando 
em busca de bons preços, os 
e-commerces precisam fi car 
atentos com seus canais de 
divulgação para que impacte 
de forma positiva seu público-

alvo e, consequentemente, 
aumente sua vendas.

De acordo com pesquisas 
recentes, apenas o uso da 
palavra “vídeos” no assunto 
de um e-mail, pode aumentar 
em até 19% a taxa de abertura 
e 65% a taxa de cliques. Além 
disso, 64% dos consumidores 
estão mais propensos a com-
prar um produto depois de ter 
visto algum vídeo relacionado 
a ele, seja de demonstração, 
de tutorial e análise, ou até 
mesmo de recomendação de 
outro usuário.

Hoje, o uso de vídeos faz com 
que esta seja uma poderosa 
ferramenta de uso em massa, 
por isso, ao utilizá-lo em seu 
e-commerce ajuda não só no 
engajamento da marca com 
o consumidor, mas também 
melhora a experiência do usu-
ário fi nal. De acordo com uma 
pesquisa recente da comScore, 
as marcas que utilizam vídeos 
online têm um crescimento de 
20 a 40% nas vendas.

Com o crescimento do uso 
dos vídeos online no mercado 
de varejo, a probabilidade do 
consumidor engajar com seu 
produto ou marca é muito 
maior. Esse novo formato de 
comunicação veio para fi car e 
tornou-se cada vez mais essen-
cial para aqueles que querem 
gerar uma mensagem perso-
nalizada, engajadora, capaz 
de gerar receita e resultados 
duradouros. Por isso, aproveite 
essa oportunidade para atrair 
e engajar cada vez mais seu 
público-alvo e invista em víde-
os não só para a Black Friday, 
mas como um elemento para 
sua estratégia de marketing e 
vendas.

(*) É CEO da Samba Tech, que 
ajuda centenas de empresas a 
se comunicar melhor com sua 

audiência por meio de vídeos online. 
Suas soluções de Educação a 

Distância, Comunicação Corporativa 
Transmissão ao Vivo e TV na Internet 

cuidam de ponta a ponta, desde o 
momento que o vídeo sai da câmera 
até ele ser distribuído para qualquer 

aparelho conectado à internet. 
Através da tecnologia de streaming, 
a empresa leva o conteúdo de seus 

clientes a milhares de pessoas, 
tornando mais democrático o acesso 

a uma mensagem de qualidade.

Gustavo Caetano (*)
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News@
Security Congress Latin America 2016

@O (ISC)², principal instituto do mundo focado em educação 
e certifi cações profi ssionais em Segurança da Informação e 

Cibersegurança, anuncia a programação do Security Congress Latin 
America 2016. Segurança na Nuvem, Investigação Forense, Gestão de 
Identidade/Acesso, Internet das Coisas e Segurança de Aplicativos são 
alguns dos eixos temáticos do Congresso, que acontece nos dias 29 e 30 
de novembro, no Hotel Blue Tree Premium Faria Lima, em São Paulo 
(SP). Os temas e palestrantes convidados foram selecionados tendo como 
objetivo investir no desenvolvimento e no fortalecimento das habilidades 
dos líderes em cibersegurança, proporcionando a eles conhecimento, 
ferramentas e experiência para proteger suas organizações. A conferência 
reúne profi ssionais da América Latina, especialistas internacionais e 
importantes formadores de opinião na área de Segurança da Informação 
e Cibernética para compartilhar seus conhecimentos e melhores 
práticas por meio de apresentações, estudos de casos e discussões 
interativas. A programação completa do evento está disponível em http://
isc2latamcongress.com/programa-geral/ e as inscrições podem ser feitas 
pelo link: http://isc2latamcongress.com/inscricoes/.

Serasa Experian lança plataforma de gestão 
de dados no Brasil

@A Serasa Experian lança no Brasil o Pandora, plataforma volta-
da a oferecer uma gestão completa de dados das empresas. O 

novo produto identifi ca, investiga, avalia e melhora a qualidade das 
informações, automatizando e controlando o processo, e executando 
proativamente centenas de operações. A ferramenta foi projetada 
para uso de profi ssionais de negócios, com interface amigável e acesso 
rápido e preciso. Pandora é adaptável a diferentes casos de uso de 
gerenciamento de dados, como qualidade, migrações e visão única do 
cliente, por exemplo, com foco em redução de tempo, menos recursos 
e otimização do investimento. “Com Pandora, as organizações podem 
aproveitar seus bancos de dados para tomar decisões estratégicas de 
negócios com mais agilidade e inteligência. Além disso, é uma platafor-
ma leve e fácil de implementar”, explica Michelle Carneiro, gerente de 
produtos de Marketing Services da Serasa Experian. Pandora já está 
disponível nos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, e agora chega 
ao Brasil (www.serasaexperian.com.br/marketingservices).

Muitas são as dúvidas dos consumidores na hora de com-
prar um celular, trocar ou até mesmo consertar quando 
o mesmo apresenta algum problema.

Felipe Marchese, CEO da Conserta Smart, maior rede de as-
sistência técnica do Brasil, com mais de 200 unidades pelo país, 
enumera sete dúvidas comuns e explica cada uma delas.

1) Se eu deixar meu aparelho para a manutenção, vou 

perder meus dados?

Não. Na maioria dos casos, como trocas de display, telas, baterias 
e botões, os dados não são perdidos. Mas o ideal é que o usuário 
sempre tenha um backup dos dados, ou na nuvem, do celular 
ativo. Geralmente apenas nas manutenções de problemas com 
software do aparelho é que os dados não são salvos.

2) Se meu aparelho molhar, tem chances de conserto?

Sim. Em 70% dos casos, o processo de desoxidação tem su-
cesso e o aparelho volta a funcionar normalmente. Quanto mais 
rápido o usuário levar o celular na assistência após molhar, mais 
chances ele terá de ser salvo.

3) Quando minha tela quebra, dá para trocar só o vidro 

ou precisa ser o display completo?

Isso varia de acordo com o modelo. Existem tipos de celulares 
que a substituição consiste apenas no touchscreen (a primeira 
camada da tela) e, nesses casos, o conserto é mais barato, pois 
não é trocado o LCD responsável pela imagem. Já em outros apa-
relhos, o touchscreen e o LCD formam uma peça só e o conserto 
pode ter um valor um pouco maior.

Sete principais dúvidas sobre 
manutenção de smartphones

Conserta Smart garante que o celular é consertado depois de ser molhado em 70% dos casos

4) Carregador não original pode dar problema no meu 

celular?

Sempre orientamos o uso de carregadores originais ou acessórios 
paralelos de boa qualidade homologados pelo fabricante. Já os 
produtos falsifi cados costumam apresentar muitos problemas e 
podem inclusive danifi car o aparelho.

5) Existe a possibilidade de desbloquear um aparelho 

celular?

Caso o cliente tenha esquecido a senha de acesso do aparelho, 
existe a possibilidade de formatação (apagar todos os dados) e 
inserir uma nova senha. Já os bloqueios contra furto e roubo, 
como iCloud ou IMEI, não são possíveis de serem realizados 
sem a nota fi scal.

6) Vale a pena consertar um aparelho antigo?

Sim. Como o aparelho sofre depreciação, as peças também caem 
de valor. Geralmente um conserto de celular antigo equivale a 
30% do seu valor total.

7) Existe algum risco de tentar consertar um aparelho 

em casa?

Sim. Em primeiro lugar, o ambiente não é preparado para a 
atividade. Eletricidade estática, por exemplo, pode danifi car a 
placa lógica do aparelho e não obter mais conserto. Além disso, 
80% dos consertos amadores acabam trazendo problemas em 
outros componentes do celular devido a falta de ferramentas e 
manuseio adequado.

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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DIRETOR COMO PRESTADOR DE SERVIÇOS
Diretor não empregado que trabalha na modalidade de prestador 
de serviços com emissão de NF, com CNPJ deverá ser informado no 
e-Social? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO NO INSS
Funcionária vem apresentando seguidamente atestados médicos, já obteve 
três indeferimentos de benefício no INSS e ingressou com ação judicial contra 
o INSS. A empresa pode convocá-la para retornar ao trabalho, após exame 
com médico do trabalho? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESCONTO DE COMPRAS NA FOLHA
Os funcionários de uma empresa do ramo de padaria compram na 
padaria durante o mês. Pode ser feito o desconto desses gastos em folha 
de pagamento? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRIBUIÇÃO DO RAMO DE AGROPECUÁRIA
Pessoa jurídica do ramo de agropecuária (engorda de bovinos de corte) 
deve contribuir para a Previdência de que forma, existe controvérsia? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

REGISTRAR DOCUMENTOS DO PLR
Empresa que paga a participação de lucros aos funcionários será 
obrigada a registrar os documentos junto às entidades sindicais. 
O sindicato pode cobrar algum valor para registrar o documento? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

SALÁRIO DE APRENDIZ
Qual o valor do salário que o aprendiz tem direito quando estiver estudando no 
ensino fundamental, com contrato de 6 horas, sendo 4 horas no curso de aprendi-
zagem e 2 horas na empresa? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONDENADO A CUMPRIR PENA
Funcionário foi condenado a cumprir pena, como proceder como o con-
trato de trabalho? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
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4ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
FÍSICO Nº 0007549-29.2003.8.26.0011. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - 
Pinheiros, Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Jorge Scartezzini Guimarães, na 
forma da Lei, etc., FAZ SABER ao herdeiro/coexecutado JONATHAS TOSHIRO TISAKA, CPF 
152.721.398-60, que foi ajuizada ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de CARREFOUR 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, em face de Paulo Jirow Tisaka, Branca Yukiko Tisaka, Maçahico 
Tisaka, Hiroko Tisaka e Tsk Comércio de Presentes Ltda, para cobrança da importância de R$ 
308.035,45 (novembro/2006), devidamente corrigida. Estando o mencionado herdeiro/coexecutado em 
lugar incerto e não sabido, foram deferidos, nos autos do processo supra, os seguintes atos a serem 
efetivados por este EDITAL: 1) INTIMAÇÃO de sua inclusão no polo passivo da ação, em consequência 
da desconsideração da personalidade jurídica da empresa/coexecutada supra mencionada; 2) CITAÇÃO 
para todos os atos e termos da ação proposta e para que, em 03 dias, efetue o pagamento da dívida, 
caso em que os honorários serão reduzidos pela metade, ou, em 15 dias, oponha embargos à execução 
ou reconheça o crédito do exequente e, depositando 30% do valor da execução, inclusive custas e 
honorários advocatícios, requeira o pagamento do restante em até 6 parcelas mensais atualizadas, sob 
pena de penhora de bens e sua avaliação, prazos esses a fluírem após o prazo de 20 dias do presente 
edital; e 3) INTIMAÇÃO da penhora realizada sobre o imóvel situado no Bairro de Varginha, Distrito de 
Parelheiros, com área de 53.508m², cadastrado no INCRA sob nº 638.358.099.724-2, registrado sob a 
matrícula nº 95.057 do 11º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP, bem como do prazo de 15 dias 
para impugnação da penhora, prazo esse que fluirá após o decurso dos prazos supra mencionados. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial 
(artigo 257, IV, do novo Código de Processo Civil) e o processo seguirá em seus ulteriores termos, 
independentemente de nova intimação. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. 

22ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1051710-
82.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22ª Vara Cível Central, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Luis Felipe Ferrari Bedendi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SOL R. M. FRUTAS LTDA, CNPJ. 
05.413.092/0001-55, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação Monitória por 
parte de J. U. UNGARO AGRO PASTORIL LTDA, visando receber a importância de R$ 21.717,25 
(Jul/2013), referente aos cheques nº AA-001322 e 001323 no valor de R$ 2.000,00 cada; nº 001349 e 
001350 no valor de R$ 2.500,00 cada; nº 001381, 001382 e 001383 no valor de R$ 3.000,00, todos 
sacados contra o Banco Itaú e devolvidos sem pagamento. Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi 
deferida a sua citação por edital para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito 
atualizado isenta de custas e honorários ou, no mesmo prazo ofereça embargos, sob pena de constituir-
se de pleno direito o título executivo, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos 
termos do art. 702 do NCPC. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de setembro de 2016. 

4ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1016157-
66.2016.8.26.0003 O Dr. Marco Antonio Botto Muscari, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro 
Regional do Jabaquara, da Comarca de São Paulo, do Estado de São Paulo, na forma da lei. Faz saber 
que o Sra. ÉRIKA BUFONI FARAH ZUFFO, portadora do CPF sob o nº 172.830.588-85 e RG. nº. 
222610347, na pessoa de seu representante legal, propôs uma ação de EXECUÇÃO contra FELIPE 
FERNANDES SOUZA DE SÁ, portador do CPF sob o nº 369.495.448-12 e portador do RG nº 
34.965.763-1, objetivando a cobrança dos aluguéis e demais encargos da locação do imóvel da Rua José 
Feliciano, nº. 75 apt. 92 Vila Mascote. Encontra-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua CITAÇÃO por edital, para os atos e termos da ação proposta, advertindo-se o que, o prazo para 
interposição de embargos é de 15 dias que fluirá após o decurso do presente edital 20 (dias). Não 
embargada a ação, presumir-se-ão aceitos pela ré como verdadeiros, os fatos articulados pela autora, 
sendo 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 31 de outubro de 2016. 

COMUNICADO DE EXTRAVIO
Obras Sociais e Educacionais de Luz, inscrita no CNPJ n° 18.301.267/0005-08,
inscrição estadual isenta, com endereço na Rua Isabel Schmidt, 349, Santo Amaro,
São Paulo/SP, para os devidos fins de direito, vem comunicar o extravio do Livro Fiscal
Modelo 57 de Registro de Recebimento de Impressos Fiscais e Termos de Ocorrências,
CCM nº 3.786.965-5, registrado sob o nº 2861294, data adoção 29/07/2008.

J.R. Najo Modelação e Marcenaria Ltda – ME torna público que requereu à CETESB a
Renovação da Licença de Operação, para fabricação de ferramentas industriais, n.e., à
R. Dr. Vital Brasil, 1059, Vl. Santa Luzia, SBC.

RHEOGEL QUÍMICA EIRELI - EPP torna público que recebeu da CETESB/Guarulhos a
Renovação da Licença de Operação N° 15008254 válida até 27/10/2018, para Fabricação
de Sabões para uso industrial, em barras, pedaços, etc; sito à Rua Maria Izabel Rezende,
447 Vila Izabel Guarulhos/SP.

FUUND‘ ARTY METAIS ARTISTICOS LTDA-ME torna publico que requereu à CETESB, a
renovação da Licença de Operação para fabricação de peças fundidas de zamak injetado
à Rua: Pinto da Luz, 440 São Paulo - SP.

CVB PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA, torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação N° 30010480 , válida até 31/10/2019, para Correias
e esteiras de borracha para máquinas (planas, cilíndricas, tr, sito à RUA MORES MIGUEL,
180, VILA MARIA ZÉLIA, SÃO PAULO/SP.

You 1 Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ: 12.488.150/0001-75 - NIRE 35.224.597.182

Extrato da Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 31/10/2016
Data/Hora/local: 31/10/16, às 10h, na sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, conjunto 41,
sala 11, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP. Quórum: unanimidade dos sócios. Convocação: dispensada. Mesa:
Presidente: Abrão Muszkat, Secretário: Eduardo Muszkat. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Reduzir o
capital social da empresa para o montante R$10.000,00, sendo esta redução proporcional às quotas de cada sócio.
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 31/10/2016.YP Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda - Abrão
Muszkat; Tibério Construções e Incorporações S.A. - Carlos Eduardo de Araújo Tibério; Concord Incorpo-
rações Imobiliárias Ltda. - João Carlos Moralez.  Abrão Muszkat - Presidente; Eduardo Muszkat - Secretário.

4ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1097975-11.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Central da Capital,  Estado de São 
Paulo, Dr(a). Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a William Flavio 
Lúcio, CPF 328.200.048-06, que VSTP Educação LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, 
objetivando o recebimento de R$7.359,07 (Set/2014), acrescidos de juros e correção monetária, 
oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes e não pago. 
Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% 
do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que o tornará isento das custas, ou embargue, sob 
pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo advertido de que será nomeado 
curador especial em caso de revelia (art. 257, III do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de 
outubro de 2016. 

AUTO POSTO PORTAL DA ALDEIA LTDA. torna público que requereu na CETESB a
Renovação da Licença de Operação, para Comércio de Combustíveis para Veículos
Automotores (Posto Revendedor), sito à Estrada da Aldeia, nº 186. Chácara Refugio.
Cotia/SP.
USINA FORTALEZA IND. E COM. DE MASSA FINA LTDA. torna público que recebeu da
CETESB a Licença Prévia nº 61000367 e requereu a Licença de Instalação para
Fabricação de Argamassa Preparada para Construção, sito à Rodovia Livio Tagliassachi,
km 3,5. Jardim Boa Vista. São Roque/SP.
PRECISION TOOLS IND. E COM. LTDA. torna público que recebeu da CETESB a
Licença Prévia e de Instalação nº 5001780 e requereu a Licença de Operação para
Fabricação de Abraçadeiras, Cantoneiras e Suportes Metálicos, sito à Rua Pompeu de
Vitto, nº 329. Parque Via Norte. Campinas/SP.
ABR IND. E COM. DE AUTO PEÇAS EIRELI. torna público que requereu na CETESB a
Licença Prévia e de Instalação para Fabricação de Peças e Acessórios de Borracha
para Indústria Mecânica, sito à Rua Das Castanheiras, nº 200. Galpões 33, 34 e 35.
Jardim São Pedro. Hortolândia/SP.
SANKO-SIDER COM. IMP. EXP. DE PROD. SIDERÚRGICOS LTDA. torna público que
recebeu da CETESB a Licença de Operação nº 29007480, válida até 24/10/2.019, p/
Produção de Tubos de Aço com Costura p/ Gasodutos ou Oleodutos, sito à Rua Eng.
Hugo Brandi, nº 93. Bl. B. Jd. Andaraí. São Paulo/SP.
AUTO POSTO ARAMINA LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Renovação da
Licença de Operação nº 29007498, válida até 07/11/2.021, para Posto de Abastecimento
de Veículos, sito à Avenida Itaberaba, nº 3.675. Itaberaba. São Paulo/SP.
SET LINE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA EPP. torna público que requereu na
CETESB a Licença Prévia e de Instalação, para Fabricação de Esquadrias de Metal,
sito à Estrada dos Macieis, nº 99/193. Embu Mirim. Cep: 06854-120. Itapecerica da
Serra/SP.
TRADING CARE COM. DE PROD. AUTOMOTIVOS E PROD. P/ ANIMAIS LTDA. torna
público que recebeu da CETESB a Licença Prévia e de Instalação N° 5001721 e
requereu a Licença de Operação para Fabricação de Produtos de Limpeza e Polimento,
sito à Rua Itajuba, Qd. C. Lote 11A, Jd. Joapiranga. Valinhos/SP.
G TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME. torna público que recebeu da CETESB a
Licença de Instalação nº 29003375 e requereu a Licença de Operação para Recuperação
de Sucatas de Alumínio, sito à Rua Eli, nº 549. Vila Maria. São Paulo/SP.
CENTRO AUTOMOTIVO FINLÂNDIA LTDA. torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação nº 33006591, válida até 08/11/2.021, para Comér-
cio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Rua Lavariz, nº 3.
Parque Colonial. São Paulo/SP.
PÊSSEGO COM. E SERV. DE COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. torna público que
recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 30010491, válida até 06/
01/2.022, p/ Com. Varejista de Combustíveis e Lubrificantes p/ Veículos, sito à Estrada
Do Pêssego, nº 2.681. Itaquera. São Paulo/SP.

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

confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br


