
Elevador. Você ali, 

aguardando aqueles 

poucos segundos, 

pensando no dia a dia, 

tarefas que tem para 

realizar ou assunto que 

pode introduzir caso 

a porta se abra e entre 

alguém

Dentre os infindáveis 
assuntos de elevador, 
amenidades como o cli-

ma estão no topo do ranking. 
Porém, no momento em que a 
porta se abre, não é qualquer 
pessoa que entra, e sim aquela 
que você estava há meses ten-
tando encontrar, para vender, 
passar uma mensagem, buscar 
uma parceria ou apresentar seu 
negócio. É o seu momento, che-
gou sua vez de tomar a frente de 
uma apresentação “relâmpago”, 
no entanto, precisa ser clara e 
objetiva. 

E aí? E agora? Como fechamos 
essa conta? Como marcar, ser 
impactante, mas, ainda assim, 
com uma exatidão, uma pre-
cisão cirúrgica, sem faltas ou 
excessos?

Durante muito tempo, o termo 
pitch fi cou restrito às start-ups, 
ao mundo digital, da tecnologia, 
onde você tinha uma brilhante 
ideia, porém, precisava de 
investidores, pessoas que es-
tivessem convictas de que era 
realmente um bom negócio e 
que se dispusessem a investir. 
Apesar de o conceito de start-up 
e, consequentemente, o pitch 
estarem ligados à tecnologia, 
isso não é regra. O fato é que 
esse conceito, hábito comum no 
mundo digital, já caiu no mundo 
real, e hoje podemos vivenciar 
o pitch em diversas situações. 
Porque ele pode surgir a todo 
público e momento. Afi nal, boas 
oportunidades não escolhem 
hora nem lugar.

É importante você saber que 
seu negócio deve estar bem 
claro, no que diz respeito a 
estratégia, operação e modelo 
econômico. E a ideia de escalo-
namento e repetição visa atingir 
um grande número de pessoas. 
Afi nal de contas, quanto maior 
a abrangência de sua ideia, 
mais interesse vai despertar no 
investidor. Concorda?

Essa escalabilidade nada mais é 
do que atingir um grande número 
de pessoas sem que, para isso, o 
custo inicial aumente demasiada-
mente. Assim, ser escalável signi-
fi ca potencial de crescimento sem 
limites, o que faz crescer, e muito, 
o interesse de um investidor.

É bom você ter sempre em 
mente que um investidor não 
vai investir onde não sente se-
gurança, ou quando percebe que 
o planejamento da ideia não está 
muito claro, ou, ainda, que vai 
abranger um número pequeno 
de pessoas. Por isso, estratégia, 
conhecimento do que você fala e 
um bom toque pessoal para en-
volver os presentes são fatores 
tão importantes.

E por que pitch? Pitch é 
conhecido como arremesso 
no beisebol, e, apesar de não 
termos tanta familiaridade com 
esse esporte no Brasil, fi ca cla-
ro que pitch é uma jogada. E é 
exatamente isso, o arremesso, 
o lançamento de uma boa ideia. 
É a limpeza de todo o excesso, 
todo blá, blá, blá, a concentração 
apenas do que importa. 

Certo dia, meu fi lho, me ou-
vindo explicar o que era pitch 
a um cliente, disse: ? Mãe, esse 
pitch é o famoso “vai que cola”. 
Joga a ideia, planta a semente, 
vai que pega. E é bem isso: Vai 
que cola? O tempo é curto e você 
tem muito a dizer, um minuto, 
talvez menos. O curto espaço 
de tempo não permite erro, por 
isso, o interesse deve ser gerado 
rapidamente, a atenção manti-
da, o entendimento sobre sua 
ideia criado e, assim, acontece 
a adesão. 

E o que era difícil acontecer 
antes, uma enorme coincidência, 
hoje, diante da proliferação de 
novos negócios, a queda de 
fronteiras, resultado da internet 
ou um encontro improvisado 
pode defi nir uma venda, uma 
avaliação de um projeto ou um 
parceiro para sua ideia. Isso 
não se restringe somente a um 
ambiente de elevador, que é 
apenas uma denominação, pode 
acontecer no momento do café, 
em salas de reuniões, quando 
você busca seu fi lho na escola ou 
até mesmo em um auditório para 
uma grande plateia. O que defi ne 
um pitch é sua clareza, objetivi-
dade e concisão. E a situação é a 
vida e, junto com ela, vem toda 
sua imprevisibilidade.

Se existem vários ambientes 
para que um pitch ocorra, claro 
que também existem muitos 
tipos e tempos para que ele 
aconteça. No fundo, você vai 
perceber que o pitch está no 
seu dia a dia, e é muito mais 
do que um bate-papo rápido de 
elevador.

(*) - É Personal & Professional Coach, 
palestrante e jornalista. Especialista em 

comportamento, liderança feminina, 
gestão pública e comunicação (www.

julianaalbanez.com.br).
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34ª Vara Cível - Edital de Citação. Processo Físico nº:  0186440-86.2009.8.26.0100. Classe: Assunto: 
Procedimento Comum - Protesto Indevido de Título. Requerente: Essentra Industria e Comercio 
Ltda. Requerido: Condesp e Lisfônica Guias e Listas Ltda. e outro. Edital de Citação - Prazo de  
20 Dias. Processo nº 0186440-86.2009.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 34ª Vara Cível, do 
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Adilson  Aparecido Rodrigues Cruz, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Endtel Lista de Endereços do Estado de São Paulo - CNPJ 05.413.970/0001-32 e 
a Condesp e Lisfônica Guias e Listas Ltda. - CNPJ 03.695.507/0001-03 e a , que a Essentra Industria 
e Comercio Ltda., lhe ajuizou uma demanda declaratória de inexistência de relação juridica cumulada 
com pedido de repetição de indébito, objetivando que seja declarada a inexistência de relação juridica 
entre a Autora e as Rés, que as Res sejam condenadas a restituir à Autora, o valor histórico, 
correspondente a R$ 10.795,00, bem como, em relação a duplicata mercantil nº E010128D, que seja 
declarada nula e haja a sua sustação definitiva. Assim, visto que os reus estão em lugar incerto e não 
sabido, expede-se edital para que contestem a demanda em 20 dias, contados a partir do dia útil 
seguinte ao fim da dilação assinada pelo Juiz, sob pena de confissão e revelia. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 29 de novembro de 2016. 

HOSPITAL NESTOR GOULART REIS
O Diretor Técnico de Saúde III do Hospital Nestor Goulart Reis, COMUNICA que encontra-se aberto PREGÃO ELETRÔNICO nº 
01/2017, Oferta de Compras 090128000012017OC00001, destinado a “PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 
HOSPITALAR E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E/OU EMPREGADOS” , do 
tipo MENOR PREÇO, a realização da sessão será no dia 31/01/2017 às 09h30min., na sala do Núcleo de Gestão de Contratos do 
Hospital Nestor Goulart Reis, sito a Rua Pedro Frigeri, nº 10 - Santa Terezinha - Américo Brasiliense/SP, através do sistema eletrônico 
BEC no site www.bec.sp.gov.br, sendo que a vistoria deverá ser realizada nos dias úteis que antecedem a sessão pública do Pregão 
Eletrônico, dias 17/01, 18/01, 19/01, 20/01, 23/01,24/01, 25/01, 26/01, 27/01 e 30/01, mediante agendamento prévio com Núcleo 
de Gestão de Contratos , através do telefone (16) 3392-1914 Ramais 204 ou 210, com as Sr(as). Lúcia, Edna ou Adriana, e será 
acompanhada por responsável da unidade licitante, que atestará a sua realização. O certame será conduzido pela pregoeira Lúcia 
Helena de Oliveira Maduro, como suplente Elaine Cristina Roberto Antônio, como equipe de apoio Edna Silva Ferreira. 

Com as altas temperaturas 
batendo recorde em todo 
o País, quem resiste a uma 
piscina ou a um mergulho no 
mar? É preciso, no entanto, 
tomar alguns cuidados após 
a ingestão de alimentos. De 
acordo com o gastroenterolo-
gista do Complexo Hospitalar 
Edmundo Vasconcelos, Edu-
ardo Berger, qualquer pessoa 
pode entrar na água após as 
refeições, desde que não seja 
praticada nenhuma atividade 
física exaustiva. 

“É mito achar que comer 
e entrar na água faz mal. O 
problema é praticar atividades 
esportivas que exijam demais 
do corpo, principalmente da 
função cardíaca. O coração pre-
cisa mandar mais sangue para 
os músculos, só que a digestão 
também requer energia”, com-
plementa. O esforço realizado 
na água, por exemplo, pode 
provocar câimbras ou a falta 
de sangue no cérebro, gerando 
desmaios e afogamentos. 

Berger explica ainda que, 
quando o alimento é digerido, 
o estômago precisa receber 
fl uxo sanguíneo, mas ao fazer 
exercícios, o organismo passa 
a priorizar a distribuição do 
sangue para os músculos. “Para 
qualquer atividade é indicado 
esperar ao menos 30 minutos 
para iniciar um exercício após 
se alimentar”.

O especialista reforça que 
o cuidado deve ser tomado 
principalmente com crianças 
que gostam de pular e fazer 
piruetas na água. “Estes movi-
mentos também exigem esforço 
do corpo e podem gerar algum 
mal-estar”, afi rma o médico. 
Para o gastroenterologista, a 
recomendação é aproveitar 
a estação sem exageros. “Se 
for se exercitar por um longo 
período, coma alimentos leve e 
evite abusar de comidas pesa-
das, gordurosas ou com muito 
açúcar”, fi naliza.

Fonte e mais informações: 
(www.hpev.com.br).

Entrar na água 
depois de comer faz 
mal para a saúde?

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE
Houve mudança na compensação do saldo credor de salário mater-
nidade, podemos descontar mais do que os 30% CEF artigo 89 da lei 
8.21l/91? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FÉRIAS DA EMPREGADA DOMÉSTICA PODEM SER FRACIONADAS?  
O período de férias poderá, a critério do empregador, ser fracionado 
em até 2 (dois) períodos, sendo 1 (um) deles de, no mínimo 14 (qua-
torze) dias corridos. Portanto, é possível o fracionamento das férias da 
doméstica, conforme informado anteriormente. Base Legal: art. 17, § 
2º da Lei Complementar nº 150/2015.

CONTRATAÇÃO DE DEFICIENTES
Quais os procedimentos para contratação de deficiente deve-se 
informar na SEFIP, CAGED. Qual o prazo para repor as vagas? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FÉRIAS COLETIVAS E O APRENDIZ
Quando a empresa concede férias coletivas, como proceder com o apren-
diz e o estagiário? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES, HÁ MAIS DE UM 
ANO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MILITAR E ATÉ O MOMENTO 
NÃO HOUVE SEU RETORNO, COMO DEVEMOS PROCEDER?

Informamos que neste caso deve o empregado retornar a empresa 
e fazer seu pedido de demissão sob pena de caracterização do 
abandono de emprego. Orientamos que a empresa envie telegrama 
com aviso de recebimento ao empregado pedindo que entre em 
contato para justificar a ausência do período.

CÁLCULO DO VALOR DA HORA REDUZIDA NOTURNA
Como calcular do valor da hora reduzida noturna? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® JANEIRO/ 17
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

• • •
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Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
Presidente: Gildo Freire de Araujo – Gestão 2016-2017
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909
Tel.: 11 3824.5400 - Fax: 11 3824-5486
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br - Site: www.crcsp.org.br

PRAZO PARA A ENTREGA DE DECLARAÇÃO
AO COAF VAI ATÉ 31 DE JANEIRO

“Meu olhar é es-
trangeiro, mas nos 
dois episódios [no 

Amazonas e em Roraima] vi-
mos como ponto comum a luta 
entre as gangues para controle 
interno e externo sobre o mer-
cado de drogas”, disse o juiz 
federal norte-americano Peter 
Messitte. 

Ele viveu no Brasil na juven-
tude, participou de projetos 
no Conselho Nacional de Jus-
tiça e acompanha o sistema 
judiciário brasileiro. Messitte 
acompanhou a repercussão dos 
dois massacres no Brasil - o de 
Manaus, no Amazonas, e de Boa 
Vista, em Roraima. “O que mais 
chamou a atenção foi a extrema 
violência nos dois casos, em que 
houve, por exemplo, decapita-
ção de corpos”, observou.

A população encarcerada é 
de cerca de 2,3 milhões nos 
Estados Unidos. país com o 
maior número de presos no 
mundo - são 753 para cada 
100 mil habitantes. O Brasil 
é o quarto colocado na lista 
dos países com mais detentos. 
Messitte lembrou que ambos 
têm presídios superlotados e 
problemas derivados desse fato, 
entre eles má-condição de vida, 
precariedade de saúde e higiene 
e difi culdade de tornar efetivos 
os programas existentes de 
ressocialização dos presos.

O juiz acrescentou que, em 
curto prazo, a iniciativa mais 

Superlotação e gangues são problemas 
comuns a prisões do Brasil e dos EUA

Assim como no Brasil, nos Estados Unidos a superlotação e a disputa de gangues, além da difi culdade 
de ressocialização, estão entre os principais problemas do sistema penitenciário

os serviços que as companhias 
oferecem não são melhores 
que os oferecidos pelas admi-
nistradas pelo Poder Público”, 
comentou.

Messitte disse que na esfera 
federal o número de prisões 
administradas por empresas 
privadas é bem menor que nos 
estados. Mas uma decisão da 
Justiça Federal, de agosto do 
ano passado, pode diminuir ain-
da mais os contratos privados. 
“A decisão foi de que os contra-
tos privados para administração 
de presídios federais não serão 
renovados”.

Embora ainda não se saiba 
qual será a diretriz para os 
presídios no governo do presi-
dente eleito Donald Trump, a 
decisão mostrou que a gestão 
privada não estava atendendo 
às expectativas. “As promessas 
que foram feitas pelas compa-
nhias particulares, sobre di-
minuir custos, promover mais 
segurança e criar programas 
educativos de qualidade, não 
foram cumpridas. E vimos a 
busca do lucro em detrimento 
da prestação de serviço efi cien-
te”, relatou.

O juiz disse que o formato vem 
sendo muito criticado, porque 
houve denúncias de corrupção 
e superfaturamento em algu-
mas concessões. “No meu ponto 
de vista, administrar a prisão 
é uma obrigação do Estado”, 
declarou (ABr).

importante seria mapear as 
gangues formadas no interior 
das prisões e separá-las. “É pre-
ciso separar os integrantes das 
gangues para diminuir o poder 
de ação delas e neutralizá-las”. 
Peter Messitte destacou uma 
diferença entre os dois países. 
“Aqui nos Estado Unidos, as 
gangues nas prisões se dividem 
também pela raça e etnia”.  
Segundo o Federal Bureau of 
Prisions (Agência Federal de 
Prisões), a maioria dos de-
tentos do país é formada por 
pessoas da raça branca (69%), 
12% são negros e 12,5% são 
hispânicos.

Privatização e Estatização
Os Estados Unidos têm mais 

de 6 mil presídios, entre fede-
rais, estaduais e locais, além de 

centros de detenção militares 
para adolescentes e imigran-
tes. Boa parte dos presídios 
estaduais é administrada por 
empresas privadas, em um for-
mato semelhante ao do presídio 
de Manaus. 

O juiz explicou que o formato 
vem sendo muito criticado, 
porque houve denúncias de 
corrupção e superfaturamento 
em algumas concessões, e o 
modelo privado deixou a dese-
jar nos quesitos de segurança, 
saúde e reinserção (programas 
educativas para os presos).

“Temos experiência em mui-
tos estados que contrataram 
o setor privado.  São grandes 
companhias, contratadas para 
os serviços de segurança,  edu-
cação e alimentação. Mas vimos, 
com algumas experiências, que 
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RSBF PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS  DE ESCRITÓRIO S.A.
CNPJ nº 61.787.776/0001-98 - NIRE 35300030206

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 09/12/2016
Data: 09 de dezembro de 2016, às 10:00 horas. Local: Sede social, Rua Líbero Badaró, nº 293 - 23º 
andar - conj. 23D - Centro - São Paulo - SP. Presença: Acionistas representando 100% (cem por cento) do 
capital social, atendendo desta forma o prescrito no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, com a nova redação 
dada pela Lei nº 10.303/01. Mesa: Presidente: Mariana Botelho de Souza Barros, Secretário: Eduardo Lobo 
Fonseca. Ordem do Dia: Deliberar sobre a alteração do Objetivo Social. Deliberações e Discussões: Após 
os debates, acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue: 
1. Excluir do objetivo social, os serviços de contabilidade, constantes no item “b” do Artigo 3º do Estatuto 
Social. 1.1. Reformar o Artigo 3º do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 
3º - A Sociedade tem por objetivo social: a) Participação em outras sociedades, como acionista ou sócia; 
b) Fornecimento de uma combinação ou pacote de serviços administrativos de rotina, tais como: serviços 
de recepção, planejamento financeiro, arquivamento, preparação de material para envio por correio; 
c) Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros, exceto imóveis; e d) Centros de 
prestação de serviços às empresas clientes ou escritórios virtuais. 2. Para efeito de arquivamento na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo, o Estatuto Social, devidamente consolidado, é apensado ao final da 
presente ata. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos 
pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio, a qual logo após foi lida, aprovada e por 
todos assinada. São Paulo, 09 de dezembro de 2016. Assinaturas: Mariana Botelho de Souza Barros - 
Presidente; Eduardo Lobo Fonseca - Secretário. Acionistas: Marcos de Souza Barros, p/p. Carlos Alberto 
Botelho de Souza Barros; Carlos Alberto Botelho de Souza Barros. JUCESP - 1.290/17-4 em 04/01/2017.  
Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

BT LOGÍSTICA INTEGRADA EIRELI
CNPJ: 06.218.182/0001-58 – NIRE: 35.601.184.458

EDITAL DE TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 129/2016
A Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP torna público que o fiel depositário dos
gêneros e mercadorias recebidos pela filial da sociedade empresária “BT Logística Integrada
Eireli”, NIRE 35905102184, localizada na Rua Domingos Jorge, nº 670/714, Vila Socorro, São Paulo/
SP, CEP: 04761-000, o Sr. Daniel de Oliveira Toloni, brasileiro, casado, empresário, portador da
cédula de identidade RG n° 22.241.972-6 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 165.312.668-05,
residente e domiciliado na Rua Justino Paixão, nº 317, bloco 2, apartamento 172, Bairro Jardim São
Caetano, São Caetano do Sul/SP, CEP: 09580-780, por meio de seu procurador (nº de registro
JUCESP 470.400/16-0) Luiz Pereira Nakaharada, brasileiro, divorciado, bacharel em direito, portador
da cédula de identidade RG n° 18.809.005-8 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 143.632.738-52,
assinou em 19/12/2016 o Termo de Responsabilidade nº 129/2016, com fulcro nos arts. 1º, § 2º,
do Decreto Federal nº 1.102/1903 e 4º, da Instrução Normativa 17/2013, do Departamento de
Registro Empresarial e Integração, devendo ser publicado e arquivado na JUCESP o presente
edital, nos termos do art. 8º da supracitada Instrução Normativa. Jânio Benith, Presidente da JUCESP.

Companhia Brasileira de Cartuchos
CNPJ/MF nº 57.494.031/0001-63 - NIRE 35.300.025.083

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29/12/16
Data, Hora e Local: 29/12/16, às 09 hs, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Humberto de Campos, nº 
3.220, Guapituba, na Cidade de Ribeirão Pires/SP. Presença: Presentes os Acionistas representando mais de 2/3 do 
capital social votante, conforme assinaturas constantes da Lista de Presença de Acionistas arquivada em livro próprio 
na sede da Companhia e constante na presente Ata como Anexo I. Convocação: Edital de Convocação publicado no 
“DOESP” e no “Jornal Empresas e Negócios” nos dias 21, 22 e 23/12/16. Mesa: Presidente: Salesio Nuhs; Secretário: 
Fabio Luiz Munhoz Mazzaro. Ordem do Dia: (i) deliberação acerca de proposta de contratação de financiamento junto 
ao Banco do Brasil S/A, no valor de até US$ 42.900.000,00; e, (ii) outros assuntos de interesse dos Acionistas e/ou da 
Companhia. Deliberações: Os acionistas deliberaram, por unanimidade, em observâncias às regras de votação previstas 
no Artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, aprovar: (i) proposta para contratação de financiamento no valor de até US$ 
42.900.000,00, junto ao Banco do Brasil S/A com intuito de assegurar a pré-exportação de produtos da Companhia aos 
seus clientes estrangeiros, nos termos da minuta do Pre-Export Financing Agreement a ser firmado com a mencionada 
instituição, cuja cópia fiel foi apresentada e lida por todos os presentes, os quais não apresentaram nenhuma objeção 
quanto à sua forma e suas disposições. Em consequência da aprovação, os acionistas autorizaram os administradores 
da Companhia a assinar mencionado contrato, bem como a aprovar a concessão de aval para garantia de pagamento 
do referido financiamento pela CBC Brasil Comércio e Distribuição Ltda., sociedade empresária limitada, CNPJ/MF nº 
61.482.725/0001-58, com sede na Rodovia Anhanguera, s/n, km 15,5, Centro Logístico Anhanguera, Módulo 32, Parque 
São Domingos, em SP/SP, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCESP sob o NIRE 3522301877-4, em 
sessão de 02/02/09, garantia essa no valor equivalente a até 150% do valor do financiamento; (ii) concedida a palavra 
aos presentes, não houve outros assuntos a serem discutidos. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo 
a ser tratado,  Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, 
declarou encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, a qual, reaberta 
a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Presidente: Salesio Nuhs; Secretário: Fabio Luiz Munhoz 
Mazzaro. Acionistas: CBC Ammo LLC; Bernardo Simões Birmann. Ribeirão Pires, 29/12/16. Salesio Nuhs - Presidente 
da Mesa; Fabio Luiz Munhoz Mazzaro - Secretário da Mesa. Jucesp nº 3.899/17-2 em 18/01/2017. Flávia Regina Britto 
Gonçalves - Secretária Geral.


