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Estrela de Belém era uma conjunção
de planetas, diz estudioso
Divulgação

A famosa estrela de Belém, que teria guiado os Reis Magos do Oriente para fazer homenagens ao menino
Jesus recém-nascido, em realidade foi um alinhamento excepcional dos planetas que aconteceu no ano 6 a.C
ssa ideia já não é nova, já
tendo sido teorizada por
diversos astrônomos,
como alemão Johannes Keppler, grande nome na matéria
no século XVII. O último a
estudar mais sobre a teoria foi
o astrofísico Grant Mathews, da
Universidade de Notre Dame,
nos Estados Unidos, que apresentou sua
pesquisa recentemente na instituição.
Estudando dados históricos, astronômicos e bíblicos, Mathews chegou à conclusão
que o fenômeno que guiou os magos, que
seriam sacerdotes da religião da Antiga
Pérsia zoroastrismo, foi uma conjunção
dos planetas extremamente rara, que
aconteceu no ano de 6 a.C e que nunca

E

mais foi observada no céu. Na conjunção
estavam o Sol, a Lua e Saturno na constelação de Áries, Vênus na de Peixes e Marte
e Mercúrio na de Touro.
Naquela época, o equinócio de Primavera
estava na constelação de Áries. Para quem
era um especialista em astronomia, como
deviam ser os Magos, o evento deveria ter
sido muito simbólico. A presença de Júpiter

Prafama - Empreendimentos e Participações Ltda
CNPJ/MF 23.901.970/0001-63 - NIRE 3522965209-2
Extrato da Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 09/12/2016
Hora/Local: Às 17hs, na sede, Avenida Paulista, 726, conjunto 1302, Bairro Bela Vista, CEP 01310-100, São Paulo/SP.
Mesa: Presidente-Marco Fábio Prada; Secretária-Silvia Coachman Prada. Presença: Totalidade. Convocação: Dispensada.
Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 1) Redução do capital, por ser excessivo em relação ao objeto da sociedade,
em conformidade com o artigo 1.082 do Código Civil, com diminuição da participação do sócio Marco Fábio Prada, de
R$ 6.236.273, dividido em 6.236.273 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada quota, para R$ 1.100.977,00, dividido
em 1.100.977 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada quota, perfazendo a redução e consequente restituição ao sócio
Marco Fábio Prada, no valor de R$ 5.135.296, dividido em 5.135.296,00 quotas, passando o capital social, após a referida
redução, para 1.100.979,00, dividido em 1.100.979 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada quota; assim distribuído entre
os sócios, a saber: (i) Marco Fábio Prada com R$ 1.100.977,00, dividido em 1.100.977 quotas, no valor nominal de R$ 1,00
cada quota; Silvia Coachman Prada com R$ 1,00, dividido em 1 quota, no valor nominal de R$ 1,00 a quota; e, Alice
Coachman Prada com R$ 1,00, dividido em 1 quota, no valor nominal de R$ 1,00 a quota. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos
presentes. Presidente da Reunião-Marco Fábio Prada; Secretária da Reunião-Silvia Coachman Prada; Sócio: Marco Fábio
Prada; Sócia: Silvia Coachman Prada; Sócia: Alice Coachman Prada. Advogado: Marcos Feliciano-OAB/SP 252.943.
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KOBAYACHI AUTO POSTO LTDA. torna público que requereu na CETESB a Renovação da
Licença de Operação para, Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes, sito à
Rodovia Bunjiro Nakao, nº 45.685. Jardim Margarida. Vargem Grande Paulista/SP.
POSTO VIDEIRA LTDA. torna público que requereu na CETESB a Renovação de Licença de Operação para Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotivos,
sito à Avenida Jardim Japão, nº 371. Jardim Japão. São Paulo/SP.
IDEAL PARTS IND., COM. E EXP. DE AUTO PEÇAS LTDA. torna público que requereu
na CETESB a Licença Prévia e de Instalação para Fabricação de outras Peças e
Acessórios para Veículos Automotores n.e., sito à Rua Mococa, nº 347. Fundos. Bairro
Serpa. Caieiras/SP.
ROCHESTER INDUSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA EPP. torna público que requereu
Junto à CETESB a Renovação da Licença de Operação para Fabricação de Fiação e
Fibras Artificiais ou Sintéticas, sito à Rodovia Engenheiro Rene Benedito da Silva, nº
1.820. Jardim Santa Rita. Itapevi/SP.
AUTO POSTO SENA MADUREIRA LTDA. torna público que requereu na CETESB a
Renovação da Licença de Operação para, Comércio de Combustíveis para Veículos
Automotores (Posto Revendedor), sito à Avenida Domingos de Morais, nº 1.920. Vila
Mariana. São Paulo/SP.
AUTO POSTO POLISERVIÇOS II LTDA. tor na público que recebeu da CETESB a Licença de Prévia e de Instalação nº 15001300 e requereu a Licença de Operação para, Posto de Abastecimento de Veículos, sito à Rua Monteiro Lobato, nº 5.505. Jardim
Nova Cumbica. Guarulhos/SP.
FLAMARES AUTO POSTO LTDA.tornap blicoque requereu na CETESB a Renovação
da Licença de Operação para, Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores, sito à Avenida Presidente Kennedy, nº 2.781. Santa Paula. São Caetano do
Sul/SP.
HUNTSMAN QUÍMICA BRASIL LTDA. torna publico que requereu na CETESB a Renovação da Licença de Operação para Fabricação de Produtos Químicos Orgânicos não
especificados anteriormente, sito à Avenida Ibirama, nº 518. Parque Industrial Daci.
Taboão da Serra/SP.
RARYPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI. torna público que recebeu da CETESB
a Licença Prévia, de Instalação e de Operação nº 48000331 para Fabricação de Tampas e Cápsulas e outros Dispositivos de Plástico, para fechar recipientes, sito à Avenida Dona Ruyce Ferraz Alvim, nº 2.968. Casa Grande. Diadema/SP.

EMPRESAS COM PREJUÍZOS PODEM TER RETIRADA DE PRÓ-LABORE
Sócios de empresas sem movimento são obrigados a ter retirada de
pró-labore. Os sócios cotistas são obrigados a ter retirada ou somente
os sócios administradores? Como ficam as empresas que tem prejuízo?
As empresas com débitos de INSS/FGTS/Impostos federais, como fica
a retirada deve ser suspensa até a quitação dos débitos? Saiba mais
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
DEMISSÃO DE REPRESENTANTE COMERCIAL
Na demissão de representante comercial por iniciativa da representada
a indenização de 1/12 deve ser paga com base em todas as comissões
recebidas no período de prestação de serviços. No pedido de demissão a
representada deve pagar a indenização de 1/12? Saiba mais acessando
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
FUNCIONÁRIO QUE EXERCE CARGO DE CONFIANÇA
Como proceder com funcionário que exerce cargo de confiança, deve
especificar na CTPS e no livro de registro, caso trabalhe em feriado
tem direito à folga? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE COOPERATIVA
Empresa de lucro presumido contratou cooperativa de assistência
médica para os funcionários. Temos que recolher a contribuição
previdenciária sobre o NF, qual o percentual? Saiba mais acessando a
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
EMPRESA PODE DEMITIR UM FUNCIONÁRIO SEM JUSTA CAUSA
E NO MÊS SEGUINTE CONTRATÁ-LO COMO ESTAGIÁRIO? QUAL
A BASE LEGAL? A LEI PREVÊ UM PRAZO PARA CONTRATAR UM
EX-EMPREGADO COMO ESTAGIÁRIO APÓS A DEMISSÃO? EXISTE
EMBASAMENTO LEGAL PARA ESTE CASO?
Informamos que inexiste previsão legal expressa, porém, por lei não
existe impedimento na contratação como estagiário, conforme lei
nº11.788/08, seguida da demissão como empregado.
BOAS FESTAS E FELIZ ANO DE 2017
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2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo do
Edital 20 DIAS. PROCESSO Nº 1108696-85.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo
Barbosa Sacramone, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Indústria de Serralheria Bejota Ltda,
R. Zanzibar, 1150, Casa Verde - CEP 02512-010, São Paulo-SP, CNPJ 61.165.999/0002-02, que lhe
foi proposta uma ação de Pedido de Falência por parte de Alexandre Casciano, com fundamento
no artigo 94, II, § 4º e 97 da Lei 11.101/2005, por impontualidade no pagamento dos honorários
sucumbenciais decorrentes do processo nº 0199844-15.2006, que tramitou perante a 32ª Vara Cível
do Foro Central de São Paulo, no(s) valor(es) de R$ 138.044,00 (atualizado até 26/06/2015). Estando
a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 10 dias, a fluir após o Prazo do
Edital 20 dias supra, apresente defesa, podendo, nos termos do art. 98, parágrafo único da Lei
11.101/2005, depositar a quantia correspondente ao total do crédito reclamado, que deverá ser
atualizado até a data do depósito com juros e correção monetária, acrescida de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito, sob pena de decretação
da falência. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente Edital afixado e publicado na
forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de outubro de 2016.
Intimação Prazo 1 (UM) MÊS - Cumprimento de sentença (0104041-47.2007.8.26.0010) O(a)
O Dr. Carlos Antonio da Costa, Juiz de Direito da 1ª VC do Foro Regional do Ipiranga - São Paulo,
na forma da lei, etc. Faz Saber a SALATIELE RODRIGUES DE BRITO, que lhe foi proposta uma
ação de Cumprimento de Sentença por parte de SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO,
alegando em síntese: foi deferida a sua INTIMAÇÃO por edital para que efetue o pagamento do
valor de R$ 7.578,82, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento,
no prazo de 15 dias, a ﬂuir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10 % (art.513,§2º,IV,do
NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, aﬁxado e publicado na
forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 05/09/2016.
20 e 21/12
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e da Lua indicava o nascimento
de um grande personagem,
enquanto a de Saturno indicava um símbolo de vida, assim
como a presença de Áries no
equinócio de Primavera (do
Hemisfério Norte), que indicava
o início da Primavera.
“Os magos devem ter visto a
conjunção ao leste, reconhecendo o símbolo
de um nascimento real na Judeia”, afirmou
Mathews. Além disso, outras informações
indicam que o “nascimento de Jesus não
aconteceu em dezembro, mas antes, no outono [primavera no Hemisfério Sul], quando
os pastores ainda dormiam a céu aberto”,
disse o pesquisador do Instituto Nacional de
Astrofísica de Roma, Vito Polcaro (ANSA).

Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP

ARAGUAIA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP, torna público
que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 32008612
emitida em 15/12/2016 para Fabricação de Painéis metálicos, sito à Rua São
João do Araguaia, 405, Jardim Califórnia, Barueri/SP.
MEGAMIX ENGENHARIA LTDA tor na público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação Nº 45007244 válida até 19/12/2020 para
Massa de concreto preparada para construção; fabricação de. Á RUA MARINA
CIUFULI ZANFELICE, 176, LAPA/SP.

netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões
neste jornal, consulte sua agência de confiança, ou ligue para

TEL: 3106-4171

Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA - Oficial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: MICHEL DA ROCHA, profissão: economista, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 15/12/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito
- SP, filho de Isnard da Rocha e de Denise Aparecida Oliveira da Rocha. A pretendente: ISIS
OLIVEIRA GALVANI, profissão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: em São João
da Boa Vista - SP, nascido aos: 22/07/1981, residente e domiciliada em São João da Boa
Vista - SP, filha de Roberto Galvani e de Gyzelda Nogueira Machado de Oliveira Galvani.
O pretendente: EDUARDO NORIO GOYA, profissão: contador, estado civil: solteiro,
naturalidade: em Guarulhos - SP, nascidos aos: 20/01/1989, residente e domiciliado em
Guarulhos - SP, filho de Massahico Goya e de Yoko Iida Goya. A pretendente: LETÍCIA
YURIE IIZUKA, profissão: fonoaudióloga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital,
Consolação - SP, nascido aos: 21/09/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP,
filha de Antonio Kikuo Iizuka e de Jaci Yoko Yoshinaga Iizuka.
O pretendente: EMERSON LEIVA FERNANDES CAVALCANTE, profissão: motoboy,
estado civil: solteiro, naturalidade: em Alexandria - RN, Alexandria - RN, nascido aos:
01/10/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Edmilson Isidro
Cavalcante e de Maria José Fernandes Cavalcante. A pretendente: ARIANE DA SILVA
OLIVEIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova
Cachoeirinha - SP, nascido aos: 20/11/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito SP, filha de Mario Augusto de Oliveira e de Silvana Maria da Silva.
O pretendente: LUCAS DUARTE DE CAMARGO, profissão: copeiro, estado civil: solteiro,
naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 29/04/1995, residente e domiciliado
neste Subdistrito - SP, filho de Marcelo Silveira de Camargo e de Katia Regina Duarte. A pretendente: FERNANDA COELHO XAVIER, profissão: professora pedagoga, estado civil: solteira,
naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 12/08/1993, residente e domiciliada
neste Subdistrito - SP, filha de Wagner Felix Xavier e de Joselina Coelho Xavier.
O pretendente: RICARDO THOMAZ DAS NEVES SANT'ANNA, profissão: administrador
de sistemas, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Perdizes - SP, nascido
aos: 01/02/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Pedro Paulo de
Sant'Anna e de Marcia Regina das Neves Sant'Anna. A pretendente: LUIZENE ROSA
MENDES SANT'ANNA, profissão: secretária, estado civil: divorciada, naturalidade: em
Salinas - MG, nascido aos: 15/12/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP,
filha de Aurindo Ferreira Mendes e de Arquimima Rosa de Souza Mendes
O pretendente: RICARDO SOUSA LIMA, profissão: médico, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César - SP, nascido aos: 15/06/1989, residente e
domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Antonio Jaime Sousa Lima e de Dulce Aparecida da Silveira Lima. A pretendente: JULIANA TRAD KOCH, profissão: coordenadora
de recursos human, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP,
nascido aos: 30/03/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Luiz
Carlos Koch e de Rosangela Aparecida Trad Koch.
O pretendente: RICARDO FONSECA NASCIMENTO, profissão: auxiliar de manutenção,
estado civil: solteiro, naturalidade: em Feira de Santana - BA, nascido aos: 08/04/1993,
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de José Renato Moreira do Nascimento
e de Genice Fonseca Nascimento. A pretendente: MARILIA EMANUELE BRITO BARROS,
profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em Salvador - BA,
nascido aos: 22/02/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Wbirajara
Cavalcante Barros e de Sônia Maria Brito Barros.

O pretendente: RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DE LIRA, profissão: comerciante, estado
civil: solteiro, naturalidade: em Altos - PI, nascido aos: 26/11/1967, residente e domiciliado
neste Subdistrito - SP, filho de Bento Furtado de Lira e de Maria das Dores Ribeiro Lira.
A pretendente: MARINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA, profissão: comerciante, estado
civil: divorciada, naturalidade: em Laranjeiras do Sul - PR, nascido aos: 30/07/1986,
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Adilson Mendes de Oliveira e de
Dirce de Oliveira.
O pretendente: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, profissão: técnico eletrônico, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 07/02/1964,
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Antonio de Oliveira e de Nair
de Oliveira. A pretendente: DENISE DA CRUZ, profissão: modelista, estado civil:
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 21/03/1966,
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Antonio Mariano da Cruz e de
Maria Teresa Leça da Cruz.
O pretendente: RENATO NAVARRO MATIAS, profissão: analista financeiro,
estado civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, nascido aos: 30/03/1987,
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Reinaldo Lourenço Matias
e de Rosangela Aparecida Barrios Navarros Matias. A pretendente: THAÍS ROSE
ALVES PEREIRA, profissão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: em
Guarulhos - SP, nascido aos: 06/07/1986, residente e domiciliada em Guarulhos
- SP, filha de Jorge Manuel de Freitas Alves Pereira e de Conceição Aparecida
Trombetta Pereira.
O pretendente: JOÃO VITOR DA SILVA SANTOS, profissão: vendedor, estado civil:
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi - SP, nascido aos: 11/08/1998, residente
e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Valdir Tadeu dos Santos e de Nelli Alvina
da Silva. A pretendente: ANA CAROLINA DO VALLE BANDEIRA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, nascido aos:
14/07/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Joel do Valle Bandeira
e de Anamaria Mazzeto.
O pretendente: ROBERTO RODRIGUES CIOFFI, profissão: comprador, estado civil:
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 07/08/1976,
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Noé Erminio Cioffi e de Domingas
Rodrigues Cioffi. A pretendente: ADRIANA DE OLIVEIRA PESSÔA, profissão: analista
de franquias, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos:
26/12/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Manoel de Oliveira
Pessôa e de Ana Lucia Ravasi Pessôa.
O pretendente: NELSON MENDES CANTARINO, profissão: historiador, estado civil:
solteiro, naturalidade: em iterói - RJ, nascido aos: 24/08/1977, residente e domiciliado
neste Subdistrito - SP, filho de Paulo Sampaio Cantarino e de Sara Mendes Cantarino.
A pretendente: FLAVIA GHAZARIAN BARANA, profissão: farmacêutica, estado civil:
solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 30/03/1981, residente
e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Rubens Paulo Barana e de Asnif Ghazarian
Barana.

Aprenda a reconhecer
5 tipos de vendedores
Leandro Garcia (*)
A arte da venda
se renova com as
expectativas, táticas
e necessidades do dia
a dia, transformando
profissionais de
vendas em verdadeiros
psicólogos, políticos e até
comediantes
interessante pensar que
uma das profissões mais
antigas do mundo, partindo do pressuposto que uma
venda pode ser caracterizada
como uma troca de um produto
ou serviço por um determinado
valor, passa por constantes
mudanças e adaptações ao
decorrer dos anos para manterse viva e bem diferente da sua
essência, saindo do conceito
puro de troca, para atender
as necessidades e anseios dos
compradores.
Vários nomes nos dias de
hoje são utilizados, como
vendedor, assessor comercial, gestor comercial, gestor
de área, vendedor técnico,
vendedor milênio e outros.
São verdadeiros malabaristas
do capitalismo recessivo, cujo
único objetivo é atingir a sua
meta. Segundo estudiosos podemos resumir os seus estilos
existentes em cinco tipos de
vendedores.
• O amigão é caloroso, sedutor e está sempre tentando
se conectar emocionalmente com cada cliente.
Muitos do que têm esse
perfil não são realmente
vendedores, são tiradores
de pedido. Só vendem se o
cliente quiser mesmo comprar, já que, no geral, têm
medo de ouvir não. Isso
significa que raramente
oferecem alguma coisa ao
cliente e só esperam que
ele peça. Fugir do não é
bem diferente de correr
atrás do sim.
• O lógico tem uma abordagem totalmente racional,
praticamente sem emoção.
Tende a se tornar um especialista no que vende e só
vende aquilo que conhece
profundamente, para pessoas cuja necessidade é
capaz de compreender a
fundo. Se for lidar somente
com compradores racionais, terá grande chance

É

de sucesso.
• O consultor é uma mistura
dos dois perfis anteriores.
Conhece profundamente
o que vende e, com perguntas formuladas corretamente, consegue compreender as necessidades
do cliente, estabelecer
uma relação de confiança
e propor a melhor solução.
De forma geral, não tem
medo de ouvir não. Sabe
que para cada sim vai ter
que ouvir três, cinco ou
10 negativas e que isso faz
parte da vida.
• O manipulador faz quase
um bullying com o cliente.
Mente, faz pressão, praticando o que chamo de
“empurroterapia”. Infunde
no comprador medo de
fazer papel de bobo e de
se dar mal. Eu não quero
gente assim na minha
equipe, mas há gestores
que gostam dos resultados
de curto prazo que um profissional assim consegue
gerar.
• Outro tipo da era atual
é o vendedor coach, que
transcende todos os outros
tipos de vendedores. Ele é
aquele que reconhece que
o verdadeiro sucesso nas
vendas está em entender
o seu cliente, conhecer
bem o produto/serviço
com o qual vai trabalhar e
principalmente trabalhar
para atender às reais necessidades do cliente.
O vendedor coach utiliza
a lógica e o padrão amigão,
aliando racionalidade, técnica,
comportamento, emoção e
fluidez no acompanhamento
do seu cliente. O que faz é
um trabalho de guia da experiência do cliente com seu
produto/serviço, mas sempre
respeitando os valores e necessidades dele.
Acredito que o verdadeiro
profissional de vendas é aquele que consegue atender às
necessidades de cada cliente,
com rentabilidade, gerenciando a sua carteira e procurando
uma relação ganha-ganha,
quando tanto o comprador
quanto o vendedor saem satisfeitos com a negociação e
com sorriso no rosto.
(*) - É professor dos cursos de MBA,
Pós-Graduação e do Programa
CADEMP da IBE-FGV.

Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS
16º Subdistrito - Mooca

Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial
Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: LUCAS DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão programador,
nascido em Guarulhos - SP, no dia 19/10/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito,
São Paulo - SP, filho de José Arnaldo da Silva e de Maria Auxiliadora de Oliveira da
Silva. A pretendente: CAROLINE ARANTES FERREIRA, estado civil solteira, profissão
farmaceutica, nascida em Santa Isabel - SP, no dia 17/04/1990, residente e domiciliada
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Barreto Ferreira e de Benvinda Martins
de Arantes Ferreira.
O pretendente: JOSÉ RUBENS DE ABREU SAMPAIO, estado civil solteiro, profissão
taxista, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 02/07/1976, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Roberto Sampaio e de Sebastiana
Aparecida Correia de Abreu. A pretendente: LUIZA SEMCOVICI, estado civil solteira,
profissão operadora de caixa, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia 07/09/1976,
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Semcovici Filho
e de Solange Canaval Semcovici.
O pretendente: LUCIANO VARJÃO DE LIMA, estado civil solteiro, profissão operador de
rastreamento, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 19/05/1975, residente
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco Moreira Lima e de
Raquel Varjão Lima. A pretendente: DANIELLA GERARDO, estado civil solteira, profissão operadora de rastreamento, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia 17/03/1988,
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Gerardo e de
Giuseppa Consalvo Gerardo.
O pretendente: CESAR EIITI KOBAYASHI SGUILLARO, estado civil solteiro, profissão
consultor, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 18/11/1988, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valter Luiz Sguillaro e de Tomoko Kobayashi.
A pretendente: NATHANY DE SANTA BARBARA FERNANDES, estado civil solteira,
profissão jornalista, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 09/04/1992, residente
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Reinaldo José Fernandes e de
Maria Conceição Oliveira de Santa Barbara Fernandes.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal
Empresas & Negócios

CARTÓRIO
CARTÓRIO DE
DE REGISTRO
REGISTRO CIVIL
CIVIL

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial
Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
Conversão de União Estável em Casamento

O pretendente: MURILO FREDEGOTTO FUSCO, profissão: vendedor, estado civil:
solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 12/04/1988, residente e domiciliado nesta Capital - SP, filho de Haroldo Mieli Fusco e de Patricia Fredegotto Fusco. A
pretendente: STÉPHANIE SCHNEEBERGER ARINO, profissão: assistente de estilo,
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista - SP, nascido aos:
06/09/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Mario Arino e de
Denise Schneeberger Arino.

O convivente: MASSANORI MORIZONO, estado civil divorciado, profissão farmacêutico,
nascido em Bilac - SP, no dia (04/06/1942), residente e domiciliado neste Subdistrito SP, filho de Matsuiti Morizono e de Kiku Morizono. A convivente: ELAINE DOS SANTOS
LEAL, estado civil divorciada, profissão comerciante, nascida em Guarulhos - SP, no dia
(02/06/1976), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Manoel Pereira Leal e
de Clomilde Jesus dos Santos Leal. Obs.: Faço saber que pretendem se casar nos termos
do artigo 8º da Lei 9278 de 10 de maio de 1996, em Conversão de União Estável.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal
Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal
Empresas & Negócios

