
Conflitos são sempre 
um teste para verificar 
como anda nosso 
equilíbrio emocional

Diante de uma diver-
gência no ambiente 
corporativo é comum 

que profissionais se deixem 
levar pela ansiedade ou ten-
são do momento. Quando 
isso acontece, equívocos são 
cometidos e prejudicam obje-
tivos. Apesar disso, o sucesso 
de uma solução que atenda 
as duas partes depende da 
capacidade emter o melhor 
posicionamento possível no 
contexto no qual estamos 
inseridos. 

Ou seja, é necessário estar 
preparado. Conheça os pas-
sos para ser um expert na 
solução de conflitos:
	 •	Reconheça	e	identifique	-	

Antes de qualquer coisa, 
é preciso reconhecer que 
a situação em questão é 
um conflito ao invés de 
tentar mascarar, ten-
tando “tapar o sol com a 
peneira”, procrastinando 
ou fazendo de conta que 
ignorar irá diminuir o 
impacto, e tentar evitar 
um “confronto” para 
não ter que lidar com o 
desconforto;

	 •	Identifique	os	porquês	-	
Os porquês são o centro 
dessa questão e funcio-
nam como se fossem a 
espinha dorsal que sus-
tenta o conflito. Por isso, é 
importante identificá-los, 
para então chegar à causa 
raiz. Vale a pena citar que 
normalmente os conflitos 
têm quatro fontes princi-
pais diferentes: por bens, 
de relacionamentos, por 
território ou por princí-
pios e valores;

	 •	Convide	todos	para	criar	
soluções - Proponha 
uma reunião de brains-
torming para levantar 
possíveis hipóteses em 
conjunto. Com isso, fica 
mais fácil resolver a si-
tuação contemplando as 
necessidades de todos 
os envolvidos. Quando as 
pessoas se envolvem na 
construção da solução, 
a probabilidade dessa 
decisão ser realmente 
implementada aumen-
ta significativamente. 
Afinal, ninguém em sã 
consciência destrói o que 
ajudou a construir;

	 •	Estabeleça	critérios	-	Es-
ses elementos funcionam 
como filtros para escolher 
a melhor solução e para 
conferir a legitimidade 
da proposta em questão. 

Alguns exemplos que 
podem ser utilizados: 
tabelas, avaliação de 
mercado, opinião de 
um especialista neutro 
entre as partes, dados 
de institutos, legislação, 
indicadores sociais como 
tabelas de preços ou de 
outros aspectos aferidos 
por instituição neutra;

	 •	Tenha	seu	BATNA	-	Quan-
do mesmo com conversas 
parece impossível se 
chegar a uma conclusão, 
tenha sempre um plano 
B.	 Criada	 por	 Wiliam	
Ury,	 a	 BATNA	 é	 a	 sigla	
para	Best	Alternative	To	
a	Negotiated	Agreement,	
(em inglês, Melhor Al-
ternativa a um Acordo) 
e consiste na ideia de 
ter sempre ‘cartas na 
manga’ para diminuir o 
impacto da negociação. A 
quantidade e a qualidade 
dos seus argumentos irão 
calibrar o grau de ousadia 
ou de prudência ao longo 
do processo;

	 •	Comunicação	é	tudo	-	Não	
apenas nesse caso, mas 
em todos os momentos da 
vida, saber se comunicar 
é a chave do sucesso. Por 
isso, criar empatia é a 
melhor maneira de abrir 
espaço para um diálogo 
saudável e produtivo. 
Pensar, sentir e compre-
ender como o outro se 
sente é um dos primeiros 
passos para achar as pala-
vras certas ao lidar com os 
piores problemas. Afinal, 
é comum que a outra par-
te se sinta acolhido, sim-
plesmente pelo fato de 
se sentir compreendido. 
A escuta ativa também 
se faz necessário. Fixe 
o olhar, não interrompa 
o raciocínio do outro e 
controle prejulgamentos. 
Acredite: é possível ouvir, 
mesmo sem concordar.

	 •	Documentar	é	preciso	 -	
Depois de chegar a um 
resultado, formalize o que 
foi decidido para fazer 
possíveis alinhamentos 
que ainda sejam necessá-
rios.	Escreva	da	maneira	
mais clara e específica 
possível, tudo o que foi 
dito entre os partici-
pantes do diálogo. Com 
isso, a probabilidade do 
não cumprimento ou do 
ruído no entendimento é 
praticamente zero.

(*) - Especialista em gestão 
estratégica de conflitos e negociação, 

facilitação e treinamento para 
potencializar negócios através do 

desenvolvimento de pessoas, 
é sócia e palestrante da AlleaoLado, 

empresa focada em palestras, 
treinamentos e consultoria.

Como resolver conflitos e 
lidar com gerenciamento 

de crises no trabalho
Allessandra Canuto (*)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 
confiança, ou ligue paranetjen@netjen.

com.br

Tel: 3106-4171
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Concessionária SPMAR S.A. – CNPJ/MF nº 09.191.336/0001-53 – NIRE 35.300.388.186
Assembleia Geral Extraordinária Edital de Convocação

O Sr. Reinaldo Bertin, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Concessionária SPMAR S.A. (“Companhia”), 
no uso das atribuições que lhes conferem o Artigo 14 do estatuto social e os artigos 123 e 124 da Lei 6.404/76, conforme 
alterada (“LSA”) e conforme solicitado pelo Sr. Silmar Roberto Bertin, membro do Conselho de Administração da Companhia, 
nos termos do Artigo 14 do estatuto social , convoca os senhores acionistas a se reunirem em AGE, a ser realizada, em 1ª 
convocação, com a presença de acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, no dia 04/12/2017, 
às 10:00 horas, em 2ª convocação, com a presença de acionistas representando a totalidade do capital social com direito 
a voto, no dia 11/12/2017, às 10:00 horas e, em 3ª convocação, com a presença de acionistas representando a maioria do 
capital social com direito a voto da Companhia, no dia 18/12/2017, às 10:00 horas, todas na sede da Companhia, na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 2.012, 9º andar, conjunto 93, sala 3, Jardim Paulistano, São Paulo-SP, CEP 01451-000 a fim de deliberar 
sobre a ratificação da decisão da Reunião da Diretoria, realizada em 02/08/2017, que aprovou o ajuizamento do pedido de 
recuperação judicial da Companhia. São Paulo, 23/11/2017. Reinaldo Bertin, Presidente do Conselho de Administração da 
Companhia e Silmar Roberto Bertin, membro do Conselho de Administração da Companhia.  (24, 25 e 28/11/2017)

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 3ª emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia 
S.A. (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em primeira 
convocação, no dia 11 de dezembro de 2017, às 14:30 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º 
andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: aprovação 
para não manutenção, nos termos da cláusula 5.1, alínea “i”, subitem “ii”, do “Instrumento Particular de Escritura da 3ª (terceira) Emissão de 
Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, 
para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A.”, celebrado em 11 de março de 2014 e posteriormente aditado (“Escritura de 
Emissão”), de Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (“ICSD”), de, no mínimo, 1,2, apenas para a apuração que ocorrerá com base nas 
demonstrações financeiras relativas, exclusivamente, ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2017. Caso a Assembleia 
Geral não se instale em primeira convocação, a mesma será realizada, em segunda convocação, no dia 20 de dezembro de 2017, às 14:30 
horas, também na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de 
Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura 
dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta 
em nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de 
mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, 
localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, 
bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 
24 de novembro de 2017. Roberto Junqueira Filho - Diretor-Presidente.

Banco PSA Finance Brasil S.A.
CNPJ nº 03.502.961/0001-92 - NIRE 35.300.174.551

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de outubro de 2017
1) Data, Hora e Local: Aos 18 de outubro de 2017, às 10h00, na Avenida das Nações
Unidas, nº 12.495, 11º andar, Brooklin, CEP 04578-000, Cidade e Estado de São Paulo.
2) Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia em face da presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3) Mesa: Cezar
Augusto Janikian, como Presidente, e Adriana Garcia Passos do Sacramento, como
Secretária. 4) Deliberações: Tomadas pelos conselheiros presentes, por unanimidade de
votos e sem quaisquer restrições: 4.1. Autorizar, nos termos do Artigo 10, (w) do Esta-
tuto Social da Companhia, a assinatura de Contratos de Fiança com o Itaú Unibanco S.A.
de forma a possibilitar a apresentação de Cartas de Fiança em processos judiciais em
curso perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO e a 17ª Vara do Trabalho de São
Paulo /SP - Zona Sul. 5) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Reunião foi
suspensa para lavratura da presente ata em livro próprio que foi lida e assinada pelos
presentes. 6) Assinaturas: Mesa: Presidente: Cezar augusto Janikian; e Secretária:
Adriana Garcia Passos do Sacramento. Conselheiros presentes: Cezar augusto Janikian,
Alexandre Guy Jean Marie Sorel, Patrice Jean Claude Volovik, e Alexandre Grossmann
Zancani. Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 18 de outubro de
2017. Adriana Garcia Passos do Sacramento - Secretária. JUCESP nº 504.769/17-0 em
01.11.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ATIVO R$
Circulante 1.011.707,41
Disponibilidades 603.330,88

Caixa 541.524,85
Bancos Conta Movimento 61.806,03

Disponib. em moeda Estrang. 237.764,25
Espécie 237.764,25

Outros Créditos 114.592,62
Negociação e Interm. Valores 114.300,00
Imp. e Contrib. a Compensar   292,62

Outros Valores e Bens   56.019,66
Despesas Antecipadas   56.019,66

Não Circulante 21.911,27

Permanente 21.911,27

Imobilizado de Uso 21.911,27
Imobilizações em Curso 7.485,52
Instalações 4.000,00
Moveis e Equipam. de Uso 20.010,00
Sistema Comunic. - Equipam. 9.800,00
Sist. de Processam. de Dados 15.745,80
Sustema de Segurança   875,00
(-) Depreciação Acumulada (36.005,05)

Outros Ativos Intangíveis -
Gastos de Org. e Expansão  2.506,00
(-) Amortização Acumulada   (2.506,00)

TOTAL DO ATIVO 1.033.618,68

PASSIVO R$
Circulante 200.387,49
Outras Obrigações 200.387,49
Cobrança e Arrec. Tributos (IOF) 10.973,02
Fiscais e Previdenciárias 24.628,60

Imposto Renda e Contr.Social -
Impostos e Contr. a Recolher 24.628,60

Negociação e Interm. Valores -
Diversos 164.785,87

Obrig. p/aquis. bens e direitos 2.096,43
Prov. p/Pagtos. a Efetuar 162.689,44

Não Circulante -
Patrimônio Líquido 833.231,19
Capital Social 1.036.381,00

Domiciliados no País 1.036.381,00
Reservas de Lucros 0,86

Reservas de lucros especiais 0,86
Lucros ou Prej. Acumulados (160.008,04)

Prejuízo Exercício Anterior (81.887,01)
Prejuízo Ex. Atual (1º Sem/17) (78.121,03)

Contas de Resultado (43.142,63)
Receitas Operacionais 584.208,55
Despesas Operacionais (627.624,70)
Receitas não Operacionais   273,52
(-) Despesas não Operacion. -
Imposto Renda e Contr.Social -

TOTAL PASSIVO E PATR. LÍQUIDO 1.033.618,68

SAGITUR  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 61.444.949/0001-75

BALANCETE PATRIMONIAL - 31 de Outubro de 2017

ANA MARIA COELHO DA MATA
Sócia-Administradora

ELIANA CASTRO DOS SANTOS BONDEZAN
Contadora   -   CRC: 1SP 141.225/O-6

O assunto foi discutido 
em audiência pública da 
Comissão	de	Educação	

da Câmara.
Em	 57,5%	 das	 escolas	 pú-

blicas brasileiras, ao menos 
2 professores relataram ter 
sofrido algum tipo de violência, 
na maioria, agressão verbal. Os 
dados são da pesquisa Prova 
Brasil	que	entrevistou	direto-
res,	alunos	e	professores	do	5º	
e	9º	anos	do	ensino	fundamental	
em	2015.	“Chama	muita	atenção	
que esse percentual em 2013 
era	 de	 52%”,	 observou	 Caio	
Callegari, representante do 
movimento	 Todos	 pela	 Edu-
cação. Segundo ele, em um 
estudo realizado pela institui-
ção	em	2016,	com	1500	jovens	
de	15	a	19	anos,	 a	 segurança	
no ambiente escolar foi apon-
tada como o maior atrativo da 
escola, atrás da acessibilidade 
e da infraestrutura, sobretudo 
pelos alunos do Centro-oeste, 
Sul	e	Nordeste.

O mesmo estudo mostrou que 
a falta de segurança preocupa a 
maioria dos estudantes no Sul, 
Sudeste	 e	 Norte.	 “Uma	 parte	
do quebra-cabeça é a falta de 
integração entre as famílias e a 
comunidade	com	a	escola.	Têm	
de trazê-las para o debate, por-
que (a violência) é um problema 
que	existe	fora	da	escola.	Não	dá	
para fazer um trabalho em que 
a escola olhe só para o próprio 
umbigo”, afirmou.

Callegari citou uma política 
pública bem-sucedida de in-
tegração da comunidade com 
a	 escola	 aplicada	 em	 Taboão	

Audiência pública da Comissão de Educação reuniu especialistas para debater violência nas 
escolas públicas e possíveis soluções a serem adotadas.

Especialistas alertam para aumento 
da violência nas escolas públicas

Especialistas em educação fizeram um alerta na quinta-feira (23) sobre os diversos tipos de violência 
em sala de aula, que envolvem agressão contra professores, preconceito contra alunos, cobrança 
excessiva por alto desempenho escolar e ausência de diálogo entre escola e comunidade
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da Serra (SP). “Ao levar os 
professores para a casa dos 
estudantes, para que eles con-
versassem com as famílias, e ao 
trazer as famílias para dentro da 
escola, para participar efetiva-
mente das decisões escolares, 
o resultado foi a resolução de 
muitos conflitos domésticos e 
também de conflitos dentro da 
escola”, relatou.

A necessidade de reunir edu-
cadores e familiares em torno 
de assuntos polêmicos, como 
orientação sexual, foi destacada 
pela deputada Pollyana Gama 
(PPS/SP), que solicitou a audi-
ência.	Ela	falou	sobre	sua	expe-
riência	como	professora.	“Era	
importante ouvir essas famílias 
antes mesmo de apresentar o 
conteúdo na sala de aula. É algo 
que sempre orientei, ainda mais 

num momento em que a gente 
tem ainda muitos tabus a serem 
vencidos”, opinou. 

Já a representante do Con-
selho Federal de Psicologia, 
Ângela Soligo, destacou o in-
centivo ao uso indiscriminado 
de remédios para aumento da 
performance escolar, como 
exemplo de violência contra 
crianças	 e	 adolescentes.	 “No	
Brasil,	o	uso	de	Ritalina	(psico-
ativo de tarja preta), só é menor 
do	que	nos	Estados	Unidos	e	o	
crescimento é exponencial: em 
dez anos nós tivemos um cresci-
mento do consumo de mais de 
700%.	E	muito	desse	consumo	é	
aplicado no ambiente escolar”, 
alertou.

Segundo a pesquisa “Violên-
cia	e	Preconceitos	na	Escola”	
realizada pelo Conselho entre 

2013	 e	 2015,	 os	 alvos	 da	 vio-
lência são aqueles que sofrem 
preconceito dos colegas, pro-
fessores e administração esco-
lar. “Verificamos, em especial, 
a presença de preconceitos 
racial, de gênero, de orientação 
sexual	 e,	 no	 Norte,	 contra	 os	
indígenas”, disse Ângela Soligo. 
“Uma outra coisa é a presença 
de todas as formas de violência: 
física, verbal, isolamento e des-
criminação”, continuou.

Ainda segundo a psicóloga, os 
alunos denunciam a ausência de 
diálogo com a direção das escolas 
e os coordenadores pedagógicos, 
o que, em sua visão, resulta em 
uma política de “silenciamen-
to”.	 “Eles	 querem	 ser	 ouvidos	
(os estudantes) e denunciam a 
omissão da escola”, assinalou a 
especialista (Ag.Câmara).

6ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0181320-
70.2006.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Alfer 
Quimica Importação e Comércio Ltda, CNPJ 96.423.264/0001-27, que por este Juízo, tramita de 
uma ação de Execução de Título Extrajudicial, movida por Central Ativo Fomento Comercial 
Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, 
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir do 
prazo deste edital, pague a quantia de 39.634,52 (em março/2017), devidamente atualizada, sob pena 
de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, 
do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo 
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

 

Agustín Durán (*)

Porém, não é possível trabalhar 
com todos nesse modelo sendo 
fundamental que sua companhia 

defina quais devem se tornar parceiros 
estratégicos. Geralmente os escolhi-
dos são aqueles que afetam o negócio 
diretamente, seja pelo risco de abas-
tecimento ou pelo impacto financeiro 
gerado. 

Quando a dependência é grande, 
é necessário estreitar as parcerias 
e promover um relacionamento de 
caráter colaborativo, ou fomentar ini-
ciativas internas que consigam reduzir 
a criticidade desse cenário de risco. 
Confira quatro dicas que vão te você 
a escolher quais são os fornecedores 
mais indicados, de acordo com o perfil 
de cada negócio:

.   Verifique o histórico - Ao analisar 
os fornecedores, é importante levan-

tar dados relacionados com a saúde 
financeira da empresa e também o 
nível de dependência com o contrato 
de trabalho. Os que possuem histórico 
de problemas ou alguma tendência 
de riscos nesses aspectos, devem ser 
abordados de maneiras diferentes, 
para evitar possíveis falhas de abas-
tecimento;

.   Mensure a relevância - É importante 
mensurar a relevância de cada um na 
cadeia de suprimentos, por meio da 
análise das categorias de compras e da 
definição do tipo de relacionamento. 
Assim é possível estruturar um plane-
jamento de acordo com a atuação do 
parceiro e garantindo, menores preços, 
melhores prazos de entrega e de paga-
mento, maior qualidade, garantias, etc;

.   Conte com uma consultoria ter-
ceirizada - Muitas empresas recorrem 
a ajuda externa para potencializar 
todas as etapas do processo e garantir 

operações mais assertivas. A parti-
cipação de uma consultoria que seja 
capaz de ajudar tanto na definição de 
estratégias quanto na implantação do 
processo aumentará significativamente 
as chances de sucesso, garantindo a 
sustentabilidade do negócio sem a 
perda de foco no negócio;

.   Homologação e controle - Um dos 
maiores desafios é a implementação 
de processos colaborativos de homo-
logação entre diferentes setores da 
empresa, sem desencadear diversos 
problemas na rotina corporativa. 
Para isso, é necessária a definição de 
exigências e requisitos, como certifi-
cados técnicos, licenças sanitárias, e 
relatórios financeiros. Dessa forma, é 
possível dar fluidez aos procedimentos 
sem que tragam impactos na rotina dos 
colaboradores.

(*) - É sócio-diretor da Nimbi, empresa especializada 
em tecnologia para gestão da cadeia de suprimentos 

(www.nimbi.com.br).

Como escolher um fornecedor estratégico
Para garantir vantagens competitivas em relação ao mercado é de grande importância construir planos 
de negócios junto aos fornecedores


