
É possível, sim, 

utilizar as redes 

sociais como fonte de 

inspiração para uma 

vida melhor

Uma instituição de saú-
de pública do Reino 
Unido concluiu que 

as redes sociais têm sido 
prejudiciais à saúde mental 
de milhares de pessoas no 
mundo todo, principalmente 
dos jovens, com aumento nas 
taxas de depressão e ansieda-
de, baixa autoestima, insônia, 
sentimento de insegurança 
e medo.

O motivo? A impressão de 
“vida perfeita” nas publica-
ções, principalmente dos fa-
mosos, celebridades, grandes 
empresários, empreendedo-
res e demais personalidades 
que sempre mostram suas 
viagens luxuosas, conquistas 
materiais ou até mesmo os 
corpões sarados. 

De acordo com os pesquisa-
dores, isso cria nos seguidores 
expectativas irreais sobre suas 
próprias vivências. Por isso, os 
usuários que passam mais de 
duas horas por dia conectados 
em mídias sociais são mais 
propensos a desenvolverem 
distúrbios de saúde mental.

Quanto mais tempo você 
passa conectado, mais tempo 
você quer fi car. Afi nal, vamos 
ser sinceros, é gostoso! A 
informação é rápida, diversi-
fi cada, em poucos segundos 
você vai de uma foto de paisa-
gem a uma mensagem motiva-
cional, um vídeo engraçado, 
etc. E isso tem sido cada 
vez mais viciante! De acordo 
com a pesquisa, é como uma 
droga – só que mais viciante 
que o álcool.

Eu concordo que o uso 
sem limites realmente é pre-
judicial, pois perder tempo 
não é bom, principalmente 
num mundo onde tudo está 
mudando a cada segundo e 

a competitividade em todas 
as áreas está cada vez mais 
acirrada. Mas, ao invés de 
fi car de baixo astral, pensan-
do que não consegue nada 
e culpando seu trabalho, a 
falta de dinheiro, o univer-
so, o passado, a família, o 
cachorro, etc., que tal mudar 
seu pensamento para: se eles 
conseguiram, eu também 
consigo?

É evidente que não estou 
aqui falando em ter uma “vida 
perfeita”, até porque sabemos 
que isso não existe. Todos 
temos problemas e difi culda-
des! Porém, é possível, sim, 
utilizar as redes sociais como 
fonte de inspiração para uma 
vida melhor, que ajude você 
a alimentar os seus sonhos 
de realizar grandes viagens, 
adquirir bens materiais, fi car 
com o corpo fi t, ajudar as pes-
soas, e muitas outras coisas. 

E muito mais do que isso, 
realizar tudo com propósitos 
bem defi nidos, que tragam 
algum signifi cado para a sua 
vida. Em outras palavras, 
utilizar as redes sociais para 
uma saúde mental positiva.

Muitos podem se pergun-
tar “Mas como faço isso?”. 
Não vou dizer que seja algo 
simples e que acontece da 
noite para o dia. O processo 
envolve alterações em nossos 
pensamentos, crenças, ati-
tudes e comportamentos. A 
primeira delas é exatamente 
cultivar a crença fortalece-
dora: se eles conseguiram, 
eu também consigo! E com 
isso em mente, construir um 
projeto de mudança de vida, 
pessoal e profi ssional, focado 
na realização dos seus sonhos 
e objetivos! 

Ninguém é uma ilha que não 
possa mudar e protagonizar 
a sua história! Todos somos 
capazes de criar uma vida 
diferente e de sucesso.

(*) - É economista, Mestre e 

empreendedor e empresário.

Chegou a hora de
usar as redes sociais 

para se inspirar
Rodrigo Mancini (*)
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Débora Lima da Cunha (*)

Não importa o quanto o candidato se esforce para mostrar 
na entrevista seus melhores resultados, sabemos que 
existem algumas histórias que não saíram como planejado. 

Mas apesar de parecer assustador falar sobre os projetos que não 
deram certo o que realmente conta durante o processo seletivo 
é a maneira como você ressignifi ca seus fracassos, erros e falhas.

A melhor maneira de dar um novo sentido aos projetos que 
não saíram como planejado é antes de mais nada se responsabi-
lizar pelos resultados. Muitos candidatos colocam o fracasso nas 
mãos de fatores externos, enquanto tomar consciência de sua 
parcela de culpa é fundamental para aprender com as falhas e 
principalmente transformar essas situações em fatores de cres-
cimento profi ssional.

É claro que os fracassos são amargos e muitas vezes custam 
caro para o profi ssional e para a empresa, mas é indispensável 
ressignifi car esses momentos e transformá-los em oportunida-
des de aprendizado para que o mesmo erro não seja cometido 
futuramente.

Durante o processo seletivo é comum o recrutador buscar 
entender mais do que o resultado obtido em cada projeto. No 
momento da entrevista, queremos saber o passo a passo, a maneira 
como o planejamento foi executado. É geralmente nessa hora 
que os candidatos mostram quem eles são e como se comportam 
diante dos desafi os diários nas cadeiras que ocupam.

Não é comum o recrutador questionar diretamente sobre um 
projeto que não deu certo, mas muitas vezes a maneira como 
o profi ssional se comporta, e como ele conta a história acaba 
entregando sua visão pessimista, orgulhosa, centralizadora, 
irresponsável, entre ouros adjetivos. Nesse caso manter uma 
atitude e uma postura voltada para a resolução dos problemas e 
para o aprendizado em cada etapa do processo é indispensável.

Minha principal dica é, mantenha seu discurso em seus pontos 
forte, busque sempre destacar aquilo que tem de melhor sem 

Os ensinamentos do fracasso: 

que não deram certo?
quando se trata de carreira ninguém é 100% feito 

de sucessos

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1010285-47.2017.8.26.0161. O MM. Juiz de
Direito da 2ª VC, do Foro de Diadema, Estado de SP, Dr. Andre Pasquale Rocco Scavone, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Brandão & Cioffetti Comercio De Pedras E Transportes
Rodoviários Ltda. - Me, CNPJ Nº 08.576.422/0001-11, que lhe foi proposta ação monitória por
Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia
de R$9.724,33, referente a fatura de nº 211297491, com vencimento em 07/12/2015, fatura de nº
214969458, com vencimento em 05/01/2016 e Fatura de nº 218695124, com vencimento em 05/02/2016,
vencidas e não pagas. Considerando que o requerente, encontrasse em lugar ignorado, fica o
mesmo, por meio do presente edital, citado para os termos e atos da ação proposta, ficando
advertido de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos.
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. Nada Mais. Dado
e passado nesta cidade de Diadema, aos 13/03/2018.                                                             (03 e 04)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1055931-74.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 41ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Anna Paula Dias da Costa, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) Odelia Cardoso Machado, Douglas Junior De Oliveira Pinto Mei, Patrícia
Andrade Da Silva Mei, Adriano Luiz Pereira Confecções Me, Eburaim Comércio De Roupas
Ltda Me, qualificações ignoradas, , que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum c/c
Pedido de Reparação perdas e Danos Materiais e Morais, por parte de ADIDAS AG e outros,
alegando em síntese: que a(s) requerida(s) está(ão) reproduzindo suas marcas Adidas e variações,
para assinalar produtos falsificados, objetivam indenização por danos materiais e morais e pelos
prejuízos . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por
Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta, sob pena de serem aceitos como verdadeiros
os fatos narrados na inicial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de janeiro de 2018.                                  (03 e 04)

LBS Brasil Participações S.A.
CNPJ/MF n. 26.907.654/0001-97 - NIRE 35.300.500.20-2

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 02/01/18
Aos 02/01/18, às 10hs, na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Moacir Mário Kang; e Secretário: Frederico Guilherme 
Padula Hohagen. Deliberação: (i) aprovar a destituição da Catia Priscilla Dimov Anselmo Biscalquim, CPF/MF n. 
219.492.958-42, do cargo de Diretora sem designação específica da Companhia, e (ii) reeleger os seguintes diretores 
para um novo mandato unificado de 1 (um) ano: (i) Moacir Mário Kang, CPF/MF n. 163.818.088-10, para o cargo de 
Diretor Presidente; e (ii) Frederico Guilherme Padula Hohagen, CPF/MF n. 271.697.998-71, para o cargo de Diretor 
sem designação específica. Os Diretores ora eleitos tomarão posse em seus cargos mediante assinatura dos respectivos 
termos de posse lavrados no livro de atas de reuniões de diretoria da Companhia e apresentação de declaração de 
desimpedimento, na forma da lei. 1. Autorizações à Diretoria. Fica a diretoria da Companhia, desde já, plenamente 
autorizada a praticar todos os atos necessários para a formalização e efetivação da deliberação tomada acima. Nada mais. 
SP/SP, 02/01/18. Jucesp nº 81.824/18-0 em 14/02/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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ALTERAR CONTRATO DE TRABALHO
Empresa pode alterar o contrato de mensalista para horista para 
alguns funcionários, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO DE FÉRIAS, ERROU A DATA DE RETORNO E DEU 
ENTRADA NO RELÓGIO DE PONTO, UM DIA ANTES DO TÉRMINO DO 
SEU PERÍODO DE GOZO, COMO PROCEDER?

O empregado trabalhou em um dia que foi o seu último dia de férias, e 
que por engano, acabou assinalando o ponto. Se trabalhou o dia todo 
sem atentar para o próprio engano o qual passou despercebido até pelo 
empregador, então para acertar isso, basta o empregador conceder-lhe 
um dia de folga, e sem prejuízo do salário.

ACIDENTE DE FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO
Funcionário terceirizado se acidentou no trajeto, a empresa contratante 
tem responsabilidade pela abertura da CAT? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

UTILIZAR EXAME DE OUTRA EMPRESA
Empresa pode utilizar o exame toxicológico demissional, de outra 
empresa para contratar funcionário? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

APOSENTADO PELO INSS ABRIU UM MEI, CASO SOFRA ACIDENTE 
RECEBERÁ AUXÍLIO ACIDENTE PELO MEI?

Não é permitido o recebimento conjunto de dois benefícios da 
previdência social, inclusive quando decorrentes de acidente de 
trabalho. Portanto, não é devido o pagamento de aposentadoria com 
auxílio-doença, pelo fato da pessoa ser aposentada. Base Legal: art. 
167, inciso I do Decreto nº 3.048/99.

AVISO PRÉVIO ACIMA DE 30 DIAS
Conforme as leis trabalhistas, no cumprimento do aviso prévio que 
ultrapassam os 30 dias terá que ser indenizado? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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LBS Local S.A.
CNPJ/MF n. 03.980.538/0001-06 - NIRE 35.300.358.392

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 02/01/18
Aos 02/01/18, às 10 hs, na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Moacir Mário Kang; e Secretário: Frederico 
Guilherme Padula Hohagen. Deliberação: Decidiram aprovar destituição da Catia Priscilla Dimov Anselmo 
Biscalquim, CPF/MF n. 219.492.958-42, do cargo de Diretora sem designação específica da Companhia. 1. 
Autorizações à Diretoria. Fica a diretoria da Companhia, desde já, plenamente autorizada a praticar todos 
os atos necessários para a formalização e efetivação da deliberação tomada acima. Nada mais. São Paulo/
SP, 02/01/18. Jucesp nº 81.825/18-3 em 14/02/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral. 

Ativo  2017/R$ 2016/R$
Circulante  5.891.387,81 5.837.623,44
Bancos com Movimento  59,38 40.611,91
Aplicação Financeira  635,72 -
Clientes  - 109.000,00
Arrendamentos a Receber  2.666,00 3.244,73
Estoques  134.410,46 134.410,46
Imóveis a Venda  5.753.616,25 5.550.356,34
Não Circulante  2.214.134,37 2.220.342,81
Depósitos e Cauções  180.251,98 181.501,48
Investimentos
Investimentos para Iniciativa Própria  2.005.623,77 2.005.623,77
Investimentos de Incentivos Fiscais  14.801,45 15.999,87
Imobilizado
Valores de Custo e Correção Monetária  285.886,76 285.886,76
(-) Depreciações Acumuladas  (282.219,14) (278.458,62)
Intangível
Marcas e Patentes  9.789,55 9.789,55
Total do Ativo  8.105.522,18 8.057.966,25

Passivo  2017/R$ 2016/R$

Circulante  1.059.430,32 1.062.399,82

Obrigações Tributarias  1.059.430,32 1.062.399,82

Não Circulante  112.317.034,94 100.814.665,78

Fornecedores  382.067,34 382.067,34

Adiantamentos de Clientes  - 103.300,00

Créditos de Pessoas Ligadas  102.467.259,17 87.123.473,57

Tributos Parcelados  9.467.708,43 13.205.824,87

Passivo a Descoberto  (105.270.943,08) (93.819.099,35)

Capital Social  42.600.442,00 42.600.442,00

(-) Prejuízos Acumulados  (147.871.385,08) (136.419.541,35)

Total do Passivo  8.105.522,18 8.057.966,25

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2017
  2017/R$ 2016/R$
Receita Operacional Bruta
Arrendamentos  338.874,00 317.762,00
(-) Impostos sobre Arrendamentos  12.368,93 11.598,33
Receita Operacional Líquida  326.505,07 306.163,67
Lucro Bruto  326.505,07 306.163,67
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas  575.124,99 446.066,83
Depreciações  3.760,52 4.782,20
Impostos e Taxas  2.109.551,44 125.457,02
Despesas Financeiras  9.893.605,76 2.274.619,90
Outras Receitas  831.126,11 1,50
Prejuizo Operacional  (11.424.411,53) (2.544.760,78)
Prejuizo antes dos Efeitos Fiscais  (11.424.411,53) (2.544.760,78)
Contribuição Social e I.R.  27.432,20 24.404,49
Prejuizo Líquido do Exercício  (11.451.843,73) (2.569.165,27)

Demonstração de Lucros ou Prejuizos Acumulados
  2017/R$ 2016/R$
1- Saldo no Início do Exercício  - -
2- Prejuizo Líquido do Exercício  (11.451.843,73) (2.569.165,27)
3- Prejuízos Acumulados  11.451.843,73 2.569.165,27
4- Saldo no Fim do Exercício  - -

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acôrdo
com a Lei nº 6404/76, estando o plano de contas adequado a
Lei 11638/2007 e 11941/2009. 2- As receitas e despesas são
reconhecidas no resultado pelo regime de competência. 3- Os 
estoques foram avaliados ao custo médio de aquisição e ou
produção, liquido de impostos e inferiores ao custo de reposição.
4- As depreciações e amortizações foram calculadas pelo método
linear as taxas permitidas pela legislação tributária.
5- Participações Societárias:
  Capital % de par- Patrimônio
Empresa  Social ticipação Líquido
Algodoeira Mascote Ltda.  323.015,00 25,50 (5.397.460,97)
Exatec Processamento de 
 Dados Ltda.  140.677,00 59,00 (5.106.025,58)
6- O Capital Social é de R$ 42.600.442,00 totalmente integralizados 
e representado por 30.786.877.282 ações ordinárias sem valor
nominal. 7- O Imposto de Renda e a Contribução Social são 
apurados com base no lucro presumido. 8- A suspensão das
atividades industriais da empresa ocorreu em Fevereiro de 2008,
situação que perdura até esta data.

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2017

Cotonifício Guilherme Giorgi S/A.
CNPJ nº 61.355.012/0001-23

Relatório de Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a 
Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. Estamos à disposição 
de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 28 de Fevereiro de 2018.

A Diretoria Flávio de Bernardi - TC CRC 1SP040977/O-3

17ª VC - Capital. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 1072717-96.2014.8.26.0100. O Dr. 
Aléssio Martins Gonçalves, Juiz de Direito da 17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz 
Saber a ADRIANA CRISTINA T. C. CERQUEIRA (CPF. 127.884.688-30), que MD EDUCACIONAL 
LTDA, lhe ajuizou ação Monitória objetivando condenar o(a)(s) réu(s) ao pagamento de R$ 
17.549,71 (15/05/2014), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente ao Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando o(s) requerido(s) 
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
efetue(m) o pagamento da quantia especificada devidamente atualizada e efetue o pagamento de 
honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente(m) embargos, nos 
termos do artigo 701 do CPC, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso 
IV, do CPC). O(s) réu(s) será(ão) isento(s) do pagamento de custas processuais se cumprir o 
mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, 
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. 
Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 05 de março de 2018. 

26ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1082228-16.2017. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 26ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Borges Fantacini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ESQUADRA 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ 19.375.331/0001-34, Rua Cristiano Viana, 72, Cerqueira 
Cesar, CEP 05411-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de Laticínios Camanducaia Ltda, alegando em síntese: lhe ajuizou uma ação 
de Execução para o recebimento de R$1.980,37 (Ago/2017), oriundos das duplicatas nºs 199681N02, 
099974N01 e 200800N01, vencidas e não pagas. Estando a executada em lugar ignorado, foi defer ida 
a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias 
embargue, ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da 
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 
parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de 
penhora e avaliação, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 
257, IV, do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

3ª VC – São Miguel Paulista. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0018836-16.2017.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). César Augusto Fernandes, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) JOY ALTAIR OLIVEIRA COSTA, RG 2992213, CPF 094.327.548-20, ora executado, que 
lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Associação Santos Dumont 
de Educação e Cultura, alegando em síntese que a(o) executada(o) não pagou a quantia devida, 
estabelecida em sentença proferida nos autos principais nº 0020123-58.2010.8.26.0005 - 
Procedimento Comum (Cobrança), cujo valor atualizado em 22/09/2017 é de R$ 19.371,25. Assim, foi 
determinada sua intimação nos termos dos arts. 513, I, e 523, cabeça e § 1º, CPC, para fazer o 
pagamento no prazo de 15 dias. Encontrando-se a(o) executada(o) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o valor devido; se não 
o fizer, responderá por multa de 10% e honorários advocatícios de 10% do que não for pago e for 
devido. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de fevereiro de 2018. 

7ª Vara da Família e Sucessões da Capital. PROCESSO 1019025-80.2017.8.26.0100 EDITAL DE 
INTERDIÇÃO - Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para DECRETAR a interdição de 
Eliberto Francisco Di Giaimo, RG 1.371.531-8, CPF 004.414.148-34, residente na Canario, 988, Ap 
53, Moema - CEP 04521-004, São Paulo-SP, para todos os atos da vida civil, nomeando Carolina 
Cozzi Di Giaimo curadora definitiva CPF 128.310.848-81, residente na Av. Doutor Cardoso de Melo, 
1060, Ap 21, Vila Olimpia - CEP 04548-004, São Paulo-SP. A causa da interdição é Demência na 
doença de Alzheimer no grau moderado a avançado (CID 10 F 00.9). ESTA SENTENÇA SERVIRÁ 
COMO EDITAL, publicado o dispositivo dela pela imprensa local e pelo órgão oficial por três vezes, 
com intervalo de dez dias. ESTA SENTENÇA SERVIRÁ COMO MANDADO, a ser inscri ta no 1º 
Registro de Pessoas Naturais, localizado na Sé, acompanhada das cópias necessárias ao seu 
cumprimento, inclusive da certidão de trânsito em julgado, para que o Sr. Oficial da Unidade do 
Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais competente proceda o seu cumprimento. No mais, 
registre-se a presente sentença, na forma do art. 93, e seu parágrafo único, da Lei nº 6.015/73. Nos 
termos do art. 1.757 do Código Civil, o curador deverá prestar contas anualmente. Após a coleta da 
ciência do curador, que deverá comparecer pessoalmente em cartório para tal fim, em até dez dias, 
esta sentença servirá como TERMO DE COMPROMISSO e CERTIDÃO DE CURATELA, para todos 
os fins legais. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. P.R.I 

precisar evitar as perguntas difíceis. Mostre para o recrutador 
que suas qualidades superam seus pontos de melhoria e fuja dos 
clichês em dizer que seu principal defeito é ser perfeccionista. 
A transparência e a verdade são as únicas formas de construir 
um elo de confi ança.

Sua linguagem não verbal, como postura, expressão, estilo, as 
roupas que está vestido, também falam muito sobre você. Seja 
simpático, autêntico, honesto e sincero. Se você for questionado 
sobre uma demissão em circunstâncias delicadas, nunca minta. 
A mentira é o prior inimigo de um candidato, mas, no caso de 
demissões delicadas, você também não precisa se expor, reve-
lando detalhes que podem queimar todas as suas chances com 
o mercado.

De modo geral mantenha-se positivo diante de um projeto que 
não deu certo, mostre seu empenho e dedicação, responsabilize-
-se pelos resultados, compartilhe os créditos e demonstre o 
quanto aprendeu ao longo do processo. Os recrutadores estão 
mais interessados em saber quem você é quem  pode se tornar, 
do que quem você foi no passado.

(*) - Formada em administração de empresas pela PUC-SP, é headhnter na Trend 
Recruitment, boutique de recrutamento e seleção para marketing e vendas 

(https://www.trendrecruitment.com/pt).

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866 

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleias 
Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas, em primeira convocação, no dia 19 de abril de 2018, às
10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida das Nações 
Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: em
Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações
Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (ii) fixação do
número de membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia; (iii) eleição dos
membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia, bem como a indicação do
Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iv) fixação do número de membros titulares e
suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; (v) eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal
da Companhia, bem como a indicação do Presidente do Conselho Fiscal; e em Assembleia Geral Extraordinária:
(vi) fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2018; (vii) fixação da 
remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2018; e (viii) instrução de 
voto da Companhia na condição de acionista única da Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 09.391.823/0001-60, para tomar todas as providências cabíveis no sentido de aprovar as mesmas matérias
constantes dos itens “i”, “ii”, “iii” e “vi” acima no âmbito de tal subsidiária integral. Instruções Gerais: Os acionistas
que desejarem ser representados por procurador deverão depositar os respectivos instrumentos de mandato,
na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência
“Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da
realização da Assembleia Geral. São Paulo, 04 de abril de 2018. Madeira Energia S.A. - MESA - Saulo Alves
Pereira Junior - Presidente do Conselho de Administração. 
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