
Se o tema 

Relacionamentos fosse 

algo simples, seja 

entre pessoas, pessoas 

e empresas ou mesmo 

entre empresas, não 

haveria a necessidade 

de contratos

Afi nal, se uma pessoa ama 
outra, qual a necessida-
de de se estabelecer a 

forma com que este amor deve 
se expressar? Eventualmente, 
dentro das empresas, escuto 
que contratos são instrumen-
tos de proteção. Me pergunto: 
proteção contra quem?! Afi nal, 
quem é que quer estabelecer 
uma relação próxima com os 
inimigos? Talvez Sun Tzu!

Se o cliente é o ‘inimigo’ 
talvez a relação comece na 
mão errada. Não quero dizer 
com isto que não devam existir 
contratos e leis. Estes me pare-
cem ótimos instrumentos para 
um início de conversa. É como 
um grupo de referências para 
quem vem chegando ao mundo 
dos relacionamentos. 

Trazendo para nossa conver-
sa, todo relacionamento terá 
seus desafi os. Relacionamento 
é a universidade da vida.

Descompasso na relação 
é um tema comum e parte 
da brincadeira. O que social-
mente viemos aprendendo, 
principalmente no Brasil, é 
que formas alternativas de 
acordos e entendimentos têm 
mostrado que quando busca-se 
tirar da mesa o vilão e a vítima, 
as relações tendem a chegar a 
um bom termo. Posso atestar 
por experiência própria que 
a forma como se encara os 
relacionamentos faz ‘só’ toda 
a diferença.

Se você olha o cliente como 
alguém que irá lhe atacar, então 
é isto que ele irá fazer. Se você 
olha para o cliente como um 
parceiro de negócios, então 
é isto que você irá encontrar. 
Isto não signifi ca uma atitude 
ingênua de que problemas não 
acontecerão. Talvez muito pelo 
contrário, mas isto permite que 
eventualmente você se colo-
que no lugar do seu cliente. 

Este ‘se colocar no lugar 
do cliente’ signifi ca que você 
tem mais do que simpatia ou 
empatia. Você vai além disto. 
Você chega ao nível da compai-
xão que é verdadeiramente se 
tornar um com o cliente. É um 
estágio avançado onde a em-

presa e o cliente se tornam um. 
Um não vive sem o outro. 

Trazendo um pouco de 
romantismo para a mesa, a 
abertura de capital de uma 
empresa deveria ter este sig-
nifi cado, onde o cliente tem 
a possibilidade de se tornar 
sócio (e naturalmente uma 
parte concreta) da empresa 
que ele admira.

Estes últimos anos têm sido 
extremamente desafiadores 
em muitos sentidos. Tenho 
visto um número crescente de 
acordos formais com multas e 
penalidade cada vez mais pe-
sadas. Parece que uma relação 
que excede o valor de uma bala 
precisa de acordos e termos de 
várias páginas. Talvez por isto 
tenha surgido o documentário 
(Terms and Conditions May 
Apply) que mostra  a situação 
estranha em que nos metemos 
dentro da Internet.

Tem sido natural a assinatura 
de contratos simples que che-
gam a ter entre 20 e 50 páginas. 
Parece que a Relação agora 
tem um ‘manual de boa con-
duta’. Dentro de um cenário 
como este, que tipo de espaço 
existe para a descoberta e para 
o crescimento? A expansão das 
relações não acontece em um 
terreno estritamente limitado. 
O tema relacionamento com 
clientes vem se tornando a bola 
da vez. Muito por conta das 
informações sobre o cliente e 
a relação que par e passo vêm 
sendo digitalizadas.

Cada movimento, cada click, 
cada interação com a marca 
estão sendo traduzidos em bits 
& bytes, o que tem facilitado 
a compreensão da chamada 
jornada do consumidor. Even-
tualmente, algumas empresas 
acabam traduzindo este mar de 
informações sobre seus clien-
tes como carta branca para 
fazer o que lhes apraz.

Talvez valha, antes de sair 
usando os dados em benefício 
próprio, abrir um diálogo com 
os clientes. Aliás, muito do que 
se fala hoje sobre privacidade 
de dados têm ligação com este 
uso inconsciente de todo e 
qualquer dado de cliente.

E em sua empresa o que 
vem antes, o contrato ou o 
relacionamento?

(*) - É CEO da youDb, blogueiro da 
Exame.com, autor do livro “Além 

do Lucro – Tocando o invisível no 
Relacionamento Empresa-Cliente”; 

e co-autor do livro “Mind The Gap 
– Porque o Relacionamento com 

Clientes vem antes do Marketing”.

Contrato
de Relacionamento 

com clientes
Leonardo Barci (*)

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br
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nosso espaço para 
suas publicações 
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DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO
S.O.S COMPUTADORES COMÉRICO E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF nº
52.202.553/0003-92 e Inscrição Estadual nº 117.173.377.115, comunica o extravio
das Notas Fiscais Fatura Mod.1 a seguir, já inutilizadas de nº 0001 à 12800 e em
branco de nº 12.801 à 14.000.                                                    (25, 27 e 28/01)

2ª Vara Cível - Regional Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1001359-88.2016.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - 
Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Antonio Marcelo Cunzolo Rimola, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) SEVERINA S.S. TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO ME, CNPJ. 14.989.639/0001-56, na 
pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por 
parte de CARGA PESADA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, objetivando a cobrança 
de R$ 7.069,76 (Jan/2016), oriundos das parcelas vencidas em Nov/2013, Julho e Agosto de 2014, no 
valor de R$ 1.787,02 cada, conforme Contrato de Venda e Compra C/C Reserva de Domínio e Outras 
Avenças, firmado entre as partes em 24/06/2013. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua 
citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, apresente contestação. 
Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 18 de 
novembro de 2016. 

1ª Vara de Registros Públicos. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação 
de Usucapião, PROCESSO Nº 0034946-38.2013.8.26.0100 ( USUC 600 ) O(A) Doutor(a) Paulo César 
Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da 
Comarca de de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) herdeiro 
de Carmen Fidelis e de Sylvia Fidelis, a saber: Francisco Lima Borges; herdeiros de Francisco 
Torquato Avólio; réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Valmir de Souza Almeida e Valdirene 
Rodrigues Almeida ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel 
localizado na Rua Elias Casseb, nº 195, Jardim Santa Mônica, Subdistrito Pirituba, São Paulo, SP, com 
área de 174,24 m2, inscrito no cadastro municipal sob o nº 124.092.0089-2, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. 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. 

5ª Vara Cível – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
4004910-45.2013.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
Alexandre Marcondes Cabral Pereira de Souza, CPF. 359.746.948-56 que VSTP Educação Ltda, 
CNPJ nº 43.045.772/0001-52, ajuizou-lhe uma ação Monitória para cobrança de R$ 7.806,14 (Dez/2013) 
acrescidos de juros e correção monetária, decorrentes do inadimplemento do Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais firmado entre as partes. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, foi deferida a 
sua citação por edital para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou oponha 
embargos, ficando isento de custas, e honorários advocatícios em caso de pagamento, sob pena de 
converter-se o mandado inicial em mandado executivo (701 do CPC). Não sendo apresentado embargos 
monitórios à 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 14 de dezembro de 2016. 

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA
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BENEFÍCIO FISCAL POR INSCRIÇÃO NO PAT
Empresa optante pelo Simples Nacional pretende se inscrever no PAT, terá 
algum benefício fiscal? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

AVISO PRÉVIO NO REGIME PARCIAL DE TRABALHO
Qual o número de dias de aviso prévio por demissão sem justa causa no 
regime parcial de trabalho? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO CONTRATADO A TÍTULO DE EXPERIÊNCIA TEM 
DIREITO A DAR ENTRADA NO SEGURO DESEMPREGO NA RESCISÃO?  

Informamos que sendo a rescisão contratual por término de contrato 
de experiência, o empregado não faz jus ao seguro-desemprego, uma 
vez que conforme art.3º da Lei nº 7.998/90 terá direito à percepção 
do seguro-desemprego o trabalhador dispensado sem justa causa.

CARÊNCIA PARA RECEBER A LICENÇA MATERNIDADE
Qual o prazo de carência para a licença maternidade de funcionária do 
MEI, funcionária grávida pode ser registrada? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPREGADAS DOMÉSTICAS QUE POSSUEM MAIS DE 01 ANO DE REGIS-
TRO SERÁ OBRIGATÓRIO FAZER A HOMOLOGAÇÃO NA DEMISSÃO?

Informamos que a Lei Complementar nº 150/2015, que regulamenta 
o trabalho do empregado doméstico, não determina sobre a homolo-
gação da rescisão do contrato de trabalho bem como a contribuição 
sindical, portanto, se nem mesmo a lei que regulamenta esses 
trabalhadores determinam obrigatoriedade em ambas as situações, 
consequentemente não são obrigatórias.

CONDIÇÕES PARA O RECOLHIMENTO DO INSS
Empresa prestadora de serviços de jardinagem executou serviços 
para outra empresa retendo INSS da tomadora dos serviços. A 
empresa tomadora deverá recolher este INSS usando qual código de 
recolhimento. A guia de INSS é recolhida com o CNPJ da prestadora de 
serviços? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Pesquisadores, empresas de consul-
toria e representantes de órgãos 
ambientais participaram de um 

seminário que deu início às discussões. 
O evento foi organizado pela Fundação 
Renova, criada pela mineradora Samarco 
para gerir as ações de reparação dos danos 
causados pelo episódio. Novos encontros 
ocorrerão nas próximas semanas.

A Secretaria de Meio Ambiente precisará 
apontar o que será feito com toda a lama 
dispersa. Não haverá uma única solução e 
nem todo o rejeito será retirado. Medidas 
diferentes deverão ser adotadas, levando 
em conta que a região afetada é composta 
por áreas com características distintas. 
Um acordo assinado entre a Samarco, suas 
acionistas Vale e BHP Billiton, o governo 
federal e os governos de Minas Gerais e do 
Espírito Santo estabeleceu que toda a área 
que sofreu impacto deverá ser recuperada 
pelas empresas. 

Entre as obrigações defi nidas está o ma-
nejo dos rejeitos. Embora esse acordo te-
nha sido contestado pelo Ministério Público 
Federal (MPF) e ainda não tenha validade 
judicial, as partes signatárias estão cum-
prindo o combinado. Segundo a Fundação 
Renova, 39 milhões de metros cúbicos de 
rejeitos escaparam dos limites do complexo 
minerário da Samarco. Desses, 20 milhões 
estão depositados no trecho que vai até 
a Usina de Candonga, em Santa Cruz do 
Escalvado (MG). Em um desdobramento 
do acordo, a Fundação Renova protocolou 
nos órgãos ambientais um ofício assumindo 
o compromisso de retirar 11 milhões de 
metros cúbicos de lama.

No município de Barra Longa, foram 
recolhidos 170 mil metros cúbicos. Além 
disso, está em curso uma dragagem na 
Usina de Candonga. Cerca de 500 mil me-
tros cúbicos já foram retirados e a meta é 
chegar a 10 milhões. Nos próximos meses 
também terão início os trabalhos na região 
de Bento Rodrigues. O objetivo será tirar 
do local aproximadamente 1 milhão de 
metros cúbicos. Não há previsão para a 
conclusão de todo o trabalho, que deverá 
levar alguns anos.

Thiago Marchese, gerente de Programas 
Socioambientais da Fundação Renova, des-
tacou a importância de convidar pessoas 
de notório saber, com múltiplas visões, 
para contribuir na elaboração do plano. 
Para Zuleika Torquetti, superintendente de 
Gestão Ambiental da Semad, o seminário é 
também uma forma de ouvir a sociedade, ali 
representada pela comunidade científi ca, 
especialistas e consultores. Ela também vê 
benefícios para o processo de tramitação 
do plano de manejo. 

O principal desafi o na elaboração do pla-
no é levar em conta as peculiaridades das 

Área afetada pelo rompimento de barragem no distrito de Bento Rodrigues.

Destino de rejeitos da tragédia de 
Mariana será decidido em 45 dias
O plano de manejo dos rejeitos de mineração espalhados após a tragédia de Mariana começou a 
ser discutido e deverá ser entregue em 45 dias à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad) de Minas Gerais
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diferentes áreas atingidas. Neste sentido, 
parece consenso entre os especialistas 
que o rejeito não deve ser retirado inte-
gralmente. Parte dele seria manejada de 
outra forma. O pesquisador Luiz Eduardo 
Dias, engenheiro agrônomo da Universi-
dade Federal de Viçosa (UFV), acredita 
que mobilizar especialistas de diferentes 
áreas é o caminho certo e que é possível 
chegar a um plano que sirva até como 
modelo internacional para recuperação 
ambiental. 

Segundo o engenheiro agrônomo, a 
decisão de retirar ou não o rejeito deve 
levar em conta alguns fatores. “Que tipo de 
solo existia embaixo do local onde ocorreu 
a deposição? Qual a espessura do rejeito 
que está por cima do solo original? São 
questões a serem observadas. Em função 
do tipo de uso do solo, muitas vezes não 
há necessidade dessa retirada”. Ele acres-
centa que não há nenhum impedimento 
químico para manter o rejeito no local, 
uma vez que ele é um material inerte, isto 
é, não interage como o meio ambiente e 
tem baixa toxicidade.

O impacto da retirada de rejeitos em 
áreas agricultáveis é uma das maiores pre-
ocupações do especialista em solos Carlos 
Ernesto Schaefer, pesquisador de pedolo-
gia e morfologia da UFV. Ele defende o uso 
do bom senso para encontrar soluções mais 
simples, economicamente mais exequíveis 
e com resultados práticos mais rápidos 
que atendam, sobretudo, os interesses de 
populações que foram afetadas, como os 
agricultores e ribeirinhos.

“A remoção do rejeito nas áreas agricultá-
veis próximas aos rios gera problemas que 
multiplicam o impacto ambiental. Quando 

passou o tsunami de lama, a planície fl uvial 
foi decapitada, isto é, ela perdeu um volu-
me enorme de material. E no lugar desse 
material, o rejeito fi cou depositado. Quando 
observamos as margens dos rios, vemos 
inclusive que esse rejeito não é puro. É 
uma mistura com o solo que já existia no 
local. Portanto, ali não há mais o material 
antigo e se você tirar o rejeito, o que vai 
sobrar será algo praticamente ao nível do 
rio. No primeiro verão chuvoso em que o 
nível do rio oscilar, ele irá inundar todas 
essas áreas. É possível imaginar problemas 
até de saúde, porque vão se formar lagoas 
que poderão facilitar a proliferação de 
mosquitos”.

A proposta apresentada por Carlos 
Ernesto é cobrir o rejeito com o solo do 
próprio entorno, possibilitando que o 
agricultor tenha de imediato a chance de 
voltar a produzir nessas áreas adjacentes ao 
Rio Carmo, ao Rio Gualaxo e ao Rio Doce. 
Essas áreas, segundo ele, são geralmente 
as melhores que os proprietários têm dis-
poníveis em suas terras. “Os agricultores 
precisa voltar a ter suas casas, pomares, 
suas roças de subsistência, o pasto para as 
vacas, a horta, as plantações. E essa técnica 
de recobrimento do solo já está aconte-
cendo com sucesso em algumas áreas, por 
iniciativa de alguns poucos proprietários”, 
acrescenta o pesquisador.

Carlos Ernesto lembra que suas conside-
rações valem para áreas rurais. Em áreas 
urbanas e adjacentes às cidades e às vilas, 
a remoção do rejeito deve ocorrer resga-
tando as características mais próximas do 
original, uma vez que as pessoas nesses 
locais não dependem desse solo para sua 
subsistência (ABr).

1ª Vara de Registros Públicos. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da 
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0180652-28.2008.8.26.0100 ( USUC 748 ) O(A) Doutor(a) Paulo 
César Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central 
Cível, da Comarca de de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o)(s) Victorio Finzetto; herdeiros de Beatriz Casari Finzetto ou Beatriz Casari; Aramifício 
Avilândia S.A. Importação, Indústria e Comércio, por seu representante legal; réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, 
herdeiros e/ou sucessores, que Atacadão - Distribuição, Comércio e Indústria Ltda. ajuizou ação 
de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Avenida Raimundo 
Pereira de Magalhães (antiga Estrada de São Paulo a Campinas), nº 11.980 e Avenida Elisio Teixeira 
Leite, fundos, no bairro Parada de Taipas, Distrito de Jaraguá, São Paulo, SP, com área de 32.206,96 
m², contribuinte n. 190.060.0108-1 (parte de uma área maior), alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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. 

MAKRO ATACADISTA S.A. torna público que requereunaCETESB  a Renovação de
Licença de Operação para Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes, sito à
Rua Carlos Leal Evans, nº 252. Jardim Santa Francisca. Guarulhos/SP.
CONTECH ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA EPP. torna público que solicitou junto à
SVMA - Secretaria do Verde e Meio Ambiente/CETESB a Renovação de Licença de
Operação para Fabricação de Estruturas Metálicas, n.e., sito à Rua Suzana, nº 570.
Jardim Independência. São Paulo/SP.

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEIS
HENRI ZYLBERSTAJN, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP nº 1014, com escritório à Rua Tenente
Negrão, 140 - 3º andar - CEP: 04530-030- São Paulo - SP, devidamente autorizado pelo(s)
Comitente(s) Vendedor(es) SW09 Panamby Empreendimento Imobiliário SPE LTDA. e
Stuhlberger - Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscritos, respectivamente, nos CNPJs sob
nºs 09.129.955/0001-18 e 59.751.982/0001-04, com sede nesta capital do Estado de São Paulo, na
Alameda Santos, nº 1.343 - 18º andar - Cerqueira César, CEP: 01419-002, venderão em Leilão
Extrajudicial os seguintes imóveis: LOTE 1 - Unidades nº 1.104 e 1.105, localizadas no 11º andar do
Edifício Siqueira Campos, situados à Alameda Santos nº 1.347 (entrada pelo nº 1.343), no 17º
Subdistrito - Bela Vista, inscritos nas Matrículas nºs 122.910 e 122.911 do 4º CRI de São Paulo/SP.
Lance Inicial: R$387.000,00. LOTE 2 - Apto. nº 82, localizado no 8º andar ou 11º pavimento do
Condomínio Edifício Itapeva Park, situado à Rua Alcantarilla, nº 363, na Vila Andrade, 29º Subdistrito
- Santo Amaro, 2 vagas indeterminadas na garagem coletiva. Matrícula nº 265.841 do 11º CRI de
São Paulo/SP. Lance Inicial: R$304.500,00. LOTE 3 - Apto. nº 52, localizado no 5º andar ou 7º
pavimento do Edifício Jardin De Provence, situado na Rua Nelson Gama de Oliveira, nº 38 e Rua
José Ramon Urtiza, na Vila Andrade, incluídas as vagas nºs 12 e 13. Matrícula nº 294.436 do 11º
CRI de São Paulo/SP. Lance Inicial: R$360.500,00. LEILÃO em 07/02/2017 às 10h30. Correrão por
conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição dos imóveis no leilão, como: pagamento
à vista de comissão do Leiloeiro de 5% sobre o valor de arrematação, despesas com Escritura
Pública, Imposto de Transmissão de Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários,
registrários etc. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram, não podendo o
arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação. Os
imóveis serão entregues desocupados. Leilão online através do site www.sold.com.br.

Consulte o edital completo no site:WWW.SOLD.COM.BR
Informações: (11) 3296-7555 - R. Tenente Negrão, 140 - 3º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.

Qua, 01/fev/17 - 11h30Qua, 01/fev/17 - 11h30Qua, 01/fev/17 - 11h30Qua, 01/fev/17 - 11h30Qua, 01/fev/17 - 11h30
Inform., Eletrôn. e Telefonia

Nobreaks, Switches,
Caixas de Som, Centrais

Telefônicas, Etc

SexSexSexSexSex, , , , , 0303030303/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 0909090909hhhhh
Móveis, Inform., Enf. e Eletros

Arquivos Deslizantes,
Armários, Vasos, TVs,

Notebooks, Etc

SegSegSegSegSeg, , , , , 0606060606/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 0909090909hhhhh
Móveis, Utensílios e Inform.

Cadeiras, Mesas,
Televisores, CPUS,
Impressoras, Etc

Seg, 06/fev/17 - 1Seg, 06/fev/17 - 1Seg, 06/fev/17 - 1Seg, 06/fev/17 - 1Seg, 06/fev/17 - 144444h30h30h30h30h30
Industrial e Informática

Torres de Iluminação,
Impressoras, Notebooks,
Desktops, Switches, Etc

TTTTTererererer,,,,, 0 0 0 0 077777/f/f/f/f/feeeeev/17 - 1v/17 - 1v/17 - 1v/17 - 1v/17 - 100000h3h3h3h3h355555
Móveis, Utensílios e Eletros

Ares Condicionados,
Armários, Cadeiras,

Colchões, Etc

QuiQuiQuiQuiQui, , , , , 0909090909/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 0909090909hhhhh
Celulares e Informática

Iphones, Samsungs,
Motorolas, Fechadoras de

Caixa, Placas, HDs, Etc

SeSeSeSeSexxxxx, , , , , 1010101010/////fevfevfevfevfev/17 - 1/17 - 1/17 - 1/17 - 1/17 - 111111hhhhh
Imóveis

Casa e Salas Comerciais
Pagto: até 8x s/Juros ou

em até 240x c/Juros + IPCA

SegSegSegSegSeg, , , , , 1313131313/////fevfevfevfevfev/17 - 1/17 - 1/17 - 1/17 - 1/17 - 144444hhhhh
Vending Machines

Máquinas de
Refrigerantes, Máquinas

de Café, Etc

SegSegSegSegSeg, , , , , 1313131313/////fevfevfevfevfev/17 - 1/17 - 1/17 - 1/17 - 1/17 - 177777hhhhh
Desativação de Escola

Carteiras, Mesas,
Brinquedos, Etc

(Prédio Jd. Infância)

TTTTTererererer,,,,,      1414141414/////fffffeeeeevvvvv/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1111111111hhhhh
Desativação de Escola

Brinquedos, Carteiras e
Cadeiras, Etc

(Prédio Ensino Fund.)

QuaQuaQuaQuaQua, , , , , 1515151515///// fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1212121212hhhhh
Industrial, Eletros e Inform.

Cafeteira, Nobreaks,
Geladeiras, Balanças,

Telefones, Etc

QuaQuaQuaQuaQua, , , , , 1515151515/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1515151515hhhhh
Geradores e Equip. Indust.

Geradores, Manipuladores
Telescópicos, Mini
Carregadeiras, Etc

QuiQuiQuiQuiQui, , , , , 1616161616/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1010101010hhhhh
Mat. de Const., Inds. e Eletros

Cxs. D’agua, Lavadoras de
Alta Pressão, Tubos PVC,

Pisos, Ares , TVs, Etc

SegSegSegSegSeg, , , , , 2020202020/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1414141414hhhhh
Industrial

Tratores, Bombas de
Abastecimento, Motocana,
Redutores, Aero Solo, Etc

Comissão do Leiloeiro
O arrematante pagará

ao leiloeiro
 5% sobre  o valor da

arrematação.

MAXCASA XVII - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - CNPJ/MF nº 10.439.154/0001-38 - NIRE 
35.300.477.642 - Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária  a ser realizada em 09 de fevereiro de 
2017 às 10:00h - Ficam por meio desse os Srs. Acionistas da Maxcasa XVII Empreendimentos Imobiliários S/A devida-
mente convocados a comparecem na sede da Companhia, no dia 09/02/2017, às 10h para participarem de assembleia 
geral extraordinária que terá a seguinte ordem do dia: deliberar a respeito da Proposta de aditamento à Escritura de 
Primeira Emissão de Colocação Privada de Debêntures com garantia real e fidejussória da Companhia encaminhada 
pelo credor no dia 24/01/2017, bem como as consequências de sua não aceitação, além das alternativas da Companhia 
para a obtenção dos recursos necessários à liquidação dos passivos, inclusive a propositura de eventuais medidas 
judiciais. Os Srs. Acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por procuradores constituídos na forma 
do Artigo 126, § 1º e 2º da Lei 6.404/76. Os instrumentos de mandato deverão ser depositados na sede da Sociedade, 
com antecedência de 48 horas da realização da Assembleia, aos cuidados do Sr. Luiz Henrique Vasconcellos, no 
mesmo endereço da Companhia. A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 10h, com a presença da 
maioria dos acionistas e, em segunda convocação, com qualquer número, meia hora depois. Encontram-se à disposição 
dos acionistas, na sede social da Companhia, cópias dos documentos a serem discutidos na Assembleia. A Direção.


