
Esta é uma das mais conhecidas e repetidas frases 

pronunciadas em cada casamento: “Se alguém se opõe 
a este matrimônio, fale agora ou cale-se para sempre”! 
É o momento próprio para quem quiser dar uma de 

Wanderleia e exclamar: “Senhor juiz, pare, agora! Por 
favor, pare, agora”!

Padre Ivan, que há 32 anos realiza cerimônias de casa-
mento, conta que em todo esse tempo já viu muita coisa 
acontecer, mas ainda não presenciou nada desse tipo, 

que chegasse a interromper um casamento. “Além das pala-

vras, são necessárias provas, como uma foto, por exemplo. 

Diante das provas, sou obrigado a parar a cerimônia”, diz 
ele, e narra o caso de um casamento que terminou antes de 
começar, porque ainda no curso de noivos uma pessoa mostrou 
fotos da noiva com outro homem! Outro, ainda pior, ocorreu 
em um casamento que já estava acontecendo quando entrou 
na igreja ninguém menos que a atual esposa do noivo, acompa-
nhada da amante dele! “Parecia coisa de fi lme, mas foi tudo 

comprovado e não teve como continuar”. É bem verdade, 
lembra ele, que no mês que antecede o matrimônio, é afi xada 
na igreja em que a celebração vai acontecer uma espécie de 
aviso chamado proclama. “No proclama, avisamos que os 

noivos vão casar e perguntamos se alguém sabe de algo 

que impeça a cerimônia que vai acontecer. Isso ajuda a 

não haver transtornos no altar”, fi naliza ele. Agora, cá entre 
nós, quem é que lê proclamas de casamento? Só mesmo quem 
esteja diretamente interessado no casório... Mas ainda assim, 
pode ser que esse interessado – ou interessada – prefi ra fazer 
a impugnação no altar, em grande estilo...

Voltando à frase inicial “Fale agora ou cale-se para sem-

pre”, parece que a mulher, nesse instante, se lembra do velho 
axioma matemático preconizado pelo italiano Giuseppe Peario, 
no século XIX, que afi rma: “A ordem dos fatores não altera 

o produto” e então pensa: em vez de falar agora e calar para 
sempre, posso calar agora e falar para sempre!

E é o que ela faz! Durante toda a cerimônia, profere apenas 
um singelo “sim” e mantém-se calada. Então, a partir dali, vai 
falar para sempre!

Os índices variam, mas é pacifi camente aceito que a mulher 
dispõe de muito mais termos comunicacionais do que o homem! 
A relação mais razoável assegura que ela dispõe de cerca de 
11.000 contra 7.000 dele... Uma consequência direta desse fato 
é que, ao fi m do dia, ele terá esgotado seus 7.000 vocábulos, 
e só quer uma coisa, que Tim Maia, com seu vozeirão, assim 
cantava: “Eu quero SOSSEGO”! 

Ela, entretanto, ainda tem um estoque da ordem de 4.000 
vocábulos... para usar com ele! É quando pode acontecer o 
início de um confl ito conjugal: ele querendo sossego, silên-
cio e introspecção e ela tendo necessidade de falar, contar 
coisas do dia, dos fi lhos, da empregada, do supermercado, 
da relação...

Ricardo Fabrízio, meu fi lho, entre outras atividades que 
exerce, é mestre de cerimônias e celebrante de casamentos. 
Nas solenidades nupciais, preocupa-se em dar características 
próprias, individuais, a cada casamento. Para viabilizar isso, 
colhe informações dos nubentes sobre sua história, do namoro 
até o grande momento. Recentemente, pediu aos noivos que 
escrevessem um texto sobre 
como se deu relacionamento 
entre ambos. Ela lhe entregou 
três folhas, frente e verso. Ele, 
apenas meia! 

J. B. Oliveira é Consultor de Empresas, 
Professor Universitário, Advogado e 

Jornalista. É Autor do livro “Falar Bem 
é Bem Fácil”, e membro da Academia 

Cristã de Letras. - www.jboliveira.com.br – 
jboliveira@jbo.com.br.

Serviço: Livro “Mostrando a Lín-
gua”. Editora JBO. 163 páginas. 
Preço de capa: R$ 40,00. Valor 
especial de promoção: R$ 30,00. 
Pedidos exclusivamente pelo site 
www.jboliveira.com.br
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PAGAMENTO PELA REPOSIÇÃO DO UNIFORME
Funcionário que apresenta má conservação e destruição de uniformes, 
fardamentos e demais peças de vestimentas, exigidos para a execução 
do trabalho, na reposição a empresa pode descontar o valor na folha? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

JORNADA DE 06 HORAS COM SOBREAVISO
Funcionário que trabalha em escala de regime de 06 horas pode ficar 
de sobreaviso, inclusive fazer horas extras, como proceder? E caso ele 
precise fazer horário extraordinário, devo pagar as horas sobreaviso 
e a hora extra? Qual percentual das horas sobreaviso? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR AUTÔNOMO COM EXCLUSIVIDADE
Na nova reforma trabalhista a contratação de autônomo vai ser possível com 
exclusividade da prestação do serviço para uma empresa, qual a carga tri-
butária para a empresa? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DO VENDEDOR
Todos os vendedores devem ser comissionados, empresa pode adotar 
políticas de remuneração diferentes para vendedores internos e exter-
nos? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO DURANTE O RECEBIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO 
PODE RECOLHER INSS DE FORMA INDIVIDUAL, QUAL SERIA O CÓDIGO?

Informamos que o período que o desempregado está recebendo 
o seguro-desemprego não é contado como tempo de contri-
buição para aposentadoria. Portanto, entende-se que poderá 
contribuir como segurado facultativo com o código 1406 da 
GPS. Base Legal – Art. 60 do Decreto nº 3.048/99.

SEM OBRIGAÇÃO DE BATER O PONTO
Empresa possui coordenadores que são desobrigados de anotar o ponto 
eletrônico, como proceder para formalizar? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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F-4 Impressão e Publicidade em Plásticos Ltda. torna público que requereu à SVMA -
Secretaria do Verde e do Meio Ambiente a Licença de Operação (renovação/regulariza-
ção), para impressão de material plástico para outros usos, à Rua Serra de Capivaruçú,
33/43, São Paulo.

Impressão Comercial Serigráfica e Display Eireli, torna público que requereu à
SVMA - Secretaria do verde e do Meio Ambiente a Licença de Operação (renovação/
regularização), para impressão de material para outros usos, à Rua Custódio Cardoso,
337, São Paulo.

Sindicato das Entidades Representativas de Categorias de
Servidores Públicos no Estado de São Paulo - SESPESP

Fundado em 11 de março de 1993 - C.N.P.J. nº 71.580.435/0001-09
Código Sindical nº 000.000.89487-7

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Em cumprimento ao disposto nos Artigos 17, 1, “b”, II e 22, III e IV, do Estatuto Social,
Convoca as entidades filiadas por seus representantes a comparecer à Assembleia
Geral Extraordinária deste Sindicato Patronal a realizar-se no dia 28 de Novembro p.f.,
na sede deste SESPESP, situada na Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, nº 88, Conjunto
902, 9º Andar, Centro, nesta Capital, em 1ª convocação às 11hs00 e em 2ª convocação
às 11 hs30min. para discussão dos seguintes itens: 1-) Exame e discussão da Proposta
Orçamentária para o ano de 2018; 2-) Autorização à Diretoria para negociação salarial
com o Sindicato dos Empregados (SERCAPE) para fins de celebração de Convenção
Coletiva de Trabalho para o ano de 2018; 3-) Negociação sobre a continuidade do
pagamento da contribuição sindical patronal da categoria com a aprovação da tabela de
recolhimento, nos termos dos artigos 578 e 579 da CLT com a nova redação que lhe foi
dada pela Lei Federal nº 13.467, de 13/07/2017, em vigor desde o dia 11/11/2017 e com
fundamento no Artigo 22, IV, do Estatuto Social vigente.

São Paulo, 13 de Novembro de 2017.
Antônio Carlos Duarte Moreira - Presidente

Iasuey Homma - Tesoureiro
Maria Paula de Jesus Melo - Diretora Jurídica

Entidades convocadas: Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo -APESP
- CNPJ - 62.654.124/0001-48; Associação dos Ténicos da Fazenda do Estado de São
Paulo - ATEFESP - CNPJ - 59.619.163/0001-08; Associação Beneficiente dos Policiais
do Estado de São Paulo - ABPESP - CNPJ - 49.935.265/0001-70; Associação dos Es-
creventes dos Cartórios Oficializados do Estado de São Paulo - AECOESP - CNPJ -
47.176.656/0001-23; Associação dos Agentes Policiais Civis do Estado de São Paulo -
AGEPOL - CNPJ - 46.877.809/0001-05; - Associação dos Funcionários Públicos do Es-
tado de São Paulo - AFPESP - CNPJ - 62.149.000/0001-05; Associação dos Agentes
Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo - AFRESP - CNPJ - 62.635.990/0001-91
Associação dos Servidores da Secretaria do Estado de Relações do Trabalho-ASSERT
- CNPJ - 48.084.784/0001-00; Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo - ASSETJ - CNPJ - 54.284.146/0001-35; Associação Paulista Ser-
vidores Públicos - APSP - CNPJ - 62.800.222/0001-46; Associação dos Executivos
Públicos do Estado de São Paulo - AEPESP - CNPJ - 56.999.311/0001-60; Associação
dos Funcionários da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo -AFALESP - CNPJ
- 62.925.474/0001-00; Associação dos Serventuários da Justiça de Cartório Oficializa-
dos do Estado de São Paulo - ASJCOESP - CNPJ - 62.925.458/0001-09; Associação
Campineira dos Funcionários Públicos - ACFP - CNPJ - 46.080.669/0001-31; Associação
dos Servidores Municipais de São Paulo - ASMT - CNPJ - 62.228.697/0001-00; CAPESP -
Centro Associativo dos Profissionais de Ensino do Estado de São Paulo - CNPJ -
52.163.391/0001-69; União dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo -USPESP
- CNPJ - 62.336.276/0001-00; Federação das Entidades de Servidores Públicos do
Estado de São Paulo - FESPESP - CNPJ - 55.211.361/0001-79; Associação dos Servi-
dores do Departamento de Estradas de Rodagem - CNPJ - 63.061.170/0001-04; 20 -
Associação dos Serv. Instituto Agron. CPS - CNPJ - 46.384.400/0023-54; Assoc. dos
Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo - AFITAC - CNPJ -
01.425.329/0001-67; Associação Paulista de Defensores Públicos - APADEP - CNPJ -
08.078.890/0001-66; Associação dos Procuradores Autárquicos do Estado de São Paulo
- Apaesp - CNPJ - 66.869.389/0001-14.

1ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0075528-
17.2012.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) AUTOREDE CONSÓRCIO NACIONAL S/C LTDA
Av. Doutor Vital Brasil, 1133, (agência do Bradesco), Butanta, CEP 05503-001, São Paulo - SP, que 

ação de Procedimento Comum Ladisael Bernardo, ajuizou-lhe 

-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃ

a a ação, o 

aos 26 de outubro de 2017. 

3ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1017736-
20.2014.8.26.0003 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado 
de São Paulo, Dr. Rogério Aguiar Munhoz Soares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a COMCORP 
DIGITAL LTDA-ME -

ação de Embargos de Terceiro
PAULO SÉRGIO PAES DE BARROS e JOÃO OTÁVIO PAES DE BARROS JUNIOR objetivando 

-8, Agência 646-
titularidade exclusiva da genitora dos Embargantes, Sra. Marina Mazziotti Paes de Barros, inscrita no 

-

contes
 

36ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº -
08.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 36ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Stefânia Costa Amorim Requena, na forma da lei, etc. FAZ SABER a J.N.E. 
TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ. -

, que UNICOBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ajuizou-lhe uma ação de 
Monitória, que foi julgada procedente, estando em fase de Cumprimento de Sentença, 
condenando-a 88.108,12 (atualizado até – ). 
Estando a executada 

avaliação, nos termos do art. 523 do NCPC. ADVERTÊNCIA: a executada mente 
 Não sendo 

contestada a ação, a ré a 
257, IV do NCPC).  
MAIS. São Paulo, 28 de setembro de 2017. 

37ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - -  
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 37ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Adriana Cardoso dos Reis, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CEDRO COMÉRCIO DE 
ENXOVAIS LTDA -  

ação de Monitória Fábrica de Tapetes Tapelux Ltda, que foi julgada 
ndo-

(fls.176 dos autos). Estando a executada em lugar ignorado, foi deter

 

COMPANHIA DOCAS 
DE SÃO SEBASTIÃO

CNPJ 09.062.893/0001-74
Assembleia Geral Extraordinária 

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia Docas de São Sebastião, 
na forma do artigo 6º do Estatuto Social, a reunirem-se em Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se no dia 29 de novembro de 2017, às 15h, na Secretaria 
de Logística e Transportes, sita na Rua Iaiá, 126, 12º andar, Itaim Bibi, nesta Capital 
do Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 
1) Alteração do artigo 1º, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia Docas 
de São Sebastião, em virtude da mudança da sede da Companhia; 2) Eleição de 
membro para o Conselho de Administração, nos termos do artigo 9º, parágrafo 
1º, do Estatuto Social da Companhia Docas de São Sebastião. São Paulo/SP, 21 
de novembro de 2017. Luiz Felipe da Costa Santana Membro do Conselho de 
Administração. Zulaiê Cobra Ribeiro. Membro do Conselho de Administração.

Situações cotidianas das 
famílias como casamen-
tos, nascimento, criação 

e educação dos fi lhos, casais de 
meia-idade e o envelhecimento 
de seus membros normalmente 
infl uenciam no desempenho 
das empresas.

Segundo a advogada Monique 
de Souza Pereira, sócia do es-
critório Souza Pereira Advoga-
dos, em Curitiba e Nelson Luiz 
Paula de Oliveira, coordenador 
do Capítulo Paraná do IBGC 
(Instituto Brasileiro de Gover-
nança Corporativa), de forma 
geral, a maioria das empresas 
familiares passa por quatro 
estágios sequenciais, regidos 
pelo envelhecimento biológico 
de seus membros. “O primeiro 
deles, conhecido como estágio 
da jovem família empresária, 
é marcado pelo casamento e 
pelos primeiros anos de vida 
dos fi lhos. Nessa fase, fará parte 
dos planos do casal iniciar uma 
atividade empresarial, de forma 
que tempo, energia e dinheiro 
poderão ser escassos, o que 
exigirá muito esforço de ambos 
para que o negócio se desenvol-
va”, diz Monique.

O segundo estágio ocorre 

Fundada geralmente pelo patriarca, para uprir necessidade 

fi nanceira, a empresa de perfi l familiar representa

mais de 90% dos negócios.

Como as relações familiares interferem 
nos negócios de uma empresa?

O Brasil possui 21,4 milhões de empresas, sendo que 90% delas são compostas por integrantes de 

imagine quando as duas coisas andam juntas
teça de forma desestruturada 
e não planejada, por meio de 
doenças e falecimentos, por 
exemplo. “Para evitar surpresas 
desagradáveis, é importante 
que membros de empresas 
familiares se antecipem aos 
acontecimentos e já deixem 
tudo escrito e organizado de 
forma muito transparente, 
para que as próximas gerações 
conduzam com maestria as em-
presas e os negócios deixados 
pela família”, avalia.

O estabelecimento de uma 
governança e a organização da 
sucessão deve ser bem esta-
belecida para que a empresa 
passe pelo quarto estágio de 
forma tranquila. “Conhecido 
como a passagem do bastão, 
este estágio é marcado por 
um choque de forças opostas: 
a difi culdade da geração mais 
velha em sair da empresa e a da 
geração mais nova em esperar”, 
afi rma Oliveira, ressaltando que 
existe um grande temor do 
fundador de perder a estatura 
heroica alcançada ao longo de 
anos de dedicação à empresa e 
com ela também perder status, 
poder e outras recompensas 
que a posição lhe proporciona.

quando os fi lhos entram na 
empresa familiar. “É um mo-
mento delicado para os jovens, 
já que eles precisam optar por 
trabalhar na empresa da família 
ou desenvolver a carreira que 
escolheram para si, não neces-
sariamente dentro dos negócios 
familiares”, aponta a advogada, 
ressaltando que o terceiro está-
gio, descrito como trabalho em 
conjunto, é identifi cado quando 

1a e 2a gerações da família di-
videm o mesmo espaço dentro 
da empresa, somando esforços 
para potencializar o sucesso do 
negócio.

Na avaliação de Nelson, 
ambas as gerações podem ter 
difi culdade para pensar e falar 
sobre o assunto sucessão, sendo 
muito comum, infelizmente, 
ocorrer um evento inesperado 
para que essa transição acon-
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