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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
Distrito São Miguel Paulista
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

FILIPE ARAUJO CARINI, -

ELIENE QUIRINO 
DOS REIS DE AGUIAR,

WAGNER FRIAS DA SILVA PEREIRA,

MARCIA DA SILVA FERREIRA

CLAYTON SANTANA DE SOUZA, -

TAWANE ARAUJO SANTANA,

PAULO TARSIS VITORIANO DA SILVA,
-

CAROLINE DOS SANTOS CALIXTO, -

WELLINGTON MALAQUIAS PEREIRA,

JANAINA DA 
SILVA SOUSA,

ARLINDO NARDIM,

VILMA JOVINA DA SILVA 
FREITAS,

DIEGO DE ALMEIDA FRANCISCO,

-
ANGELA CHINYERE UMEH,

MMADUAKOR JOHN CHIBUIKE, -

JANETE 
DOS REIS,

RAFAEL ALVES DE ALMEIDA SILVA,
-

ARIANE ALVES PEREIRA,

LUIS JAMILSON DE SOUZA LIMA,

FLAVIA SOARES 
DA SILVA, 

EVERSON PEREIRA PAES,
-

EVELYN CRISTINA DE SOUZA 
DE MOURA,

MAURÍCIO DO CARMO ASSUNÇÃO,
-

TAMIRES SILVA COSTA,

JONATHAN CARDOSO SANTOS, -

-
LARISSA CAVALCANTE BATISTA,

EVALDO ANTONIO DE OLIVEIRA,
, -

MÔNICA BRÍGIDA PEREIRA IVO,
-

CICERO RAMOS SILVA,

ADRIANA LIDIO DE SOUSA,

PAULO LIMA ALENCAR,

ELIZÂNGELA DE 
JESUS ALVES DE BRITO,

MARCIO FRITSCHY ORTOÑO, -

LUCIANA DA SILVA SANTOS,

de Antonio dos Santos e de Angelita da Silva Santos.

EDIRAN DOS SANTOS SOUSA, -

-
DAIANE MENEZES SANTINO,

JOACY SILVA MARINHO,

-
MELISSA NELLIE ALVES DA SILVA, -

JOSÉ DA CRUZ SANTOS FILHO, -

CLAUDI-
MEIRE SANTOS MACEDO,

VINICIUS BARBOSA MENDES,
-

LAIS FERNANDA DA SILVA,

MARCO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR, -
-

ALICE MARIA DA SILVA, -

ELSIO DE SOUZA MORGADO, -

ROSANGELA SOUZA DOS SANTOS,

DIEGO DE SOUZA TORRES, -

PAMELA DIAS SOUZA,

FELIPE ALVES SILVA,

LUANA DE 
LIMA SILVA,

KALED LAKIS,

JAMILE SANTOS DA SILVA, 

JONNATAN DOS SANTOS,
-

OZENIR ALVES DOS SANTOS,

LUCAS CARDOSO DOS SANTOS,

QUEILA SOUSA MARÇAL,

JOELSON ALVES SANTA ROSA, -

VALDIVINA APARECIDA GONÇALVES ARAUJO,

FERNANDO LIMA DE ALMEIDA, -

-
KALLYGIANE DA SILVA OLIVEIRA,

JACÓ HIROSHI FERREIRA,

MARIA CAROLINA LAURENTINO OLIVEIRA,

JOSE LINDBERGH TIBURTINO SOUSA,

-
LUANA ALVES SANTOS,

JOSUE FARIA, -
-

VALERIA 
LIMA MOURA,
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QUARTA-FEIRA, 09 DE MAIO DE 2018

NÃO É DETENTOR DO CARGO DE CONFIANÇA
Empresa pretende contratar para o cargo de supervisor comercial, 
que irá trabalhar em um horário fixo das 08:00 as 18:00, com controle 
de jornada, será necessário o pagamento dos 40% de gratificação? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE RECEBE O CERTIFICADO DE REABILITAÇÃO PRO-
FISSIONAL DO INSS PODE SER INCLUÍDO NA COTA DE DEFICIENTES?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, mas entende-se 
que se o empregado possui o Certificado de Reabilitação Profissional 
poderá ser incluído na cota de portadores de necessidades especiais.

DEVERES E OBRIGAÇÕES DO ESTAGIÁRIO
Os estagiários precisam fazer exames admissional, periódico e demis-
sional, devem constar no PPRA e PCMSO, inclusive o recebimento de 
insalubridade e periculosidade? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EXERCENDO OUTRAS FUNÇÕES
Gerente de RH com formação de advogado, dentre outras atividades, 
poderá atuar em causas trabalhistas defendendo a empresa, há algum 
impedimento? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO PROCEDER COM A ANOTAÇÃO NA CTPS O CONTRATO DE 
TRABALHO INTERMITENTE?

Informamos que não há anotação específica para o contrato de trabalho 
intermitente nem mesmo um modelo específico, mas como é conside-
rado empregado, deve-se anotar na CTPS o registro deste empregado, 
na página relativa ao contrato de trabalho.

CONTRATAR COM OUTRA ATIVIDADE
Será contratado um funcionário para exercer a função de auxiliar de 
serviços gerais, exercendo a coleta de lixo com veículo, dentro do 
condomínio, deverá receber acumulo de função? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CIA TEXTIL NIAZI CHOHFI
CNPJ: 60.397.361/0001-45 - NIRE 35.300.067.860

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 18/04/2018
Data: 18 de Abril de 2018, às 10:00 horas. Local: À Rua Vinte e Cinco de Março, 702, Centro, Cep: 01021-100, nesta Capital
do Estado de São Paulo. Presença: Acionistas representando a Totalidade do Capital Social, dispensada a publicação dos
Editais de Convocação, de acordo com o Artigo 124, Parágrafo 4°., da Lei n° 6404 de 15/12/1976. Mesa Diretora: Presidente: 
Reginaldo Chohfi; Secretária: Solange Maria Nassif Chohfi Ordem do Dia: a) Relatório relativos ao último exercício; b)
Eleição da Diretoria; e c) Outros assuntos de interesse social. Deliberações: I) Os acionistas presentes, deliberam por unanimi-
dade e aprovado a) Aprovados os Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, referente ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017, e publicado no Diário Oficial do Estado na edição de 14/04/2018 e Jornal Empresas
& Negócios na edição de 14/04/2018 a 16/04/2018. II) Os acionistas presentes, deliberam por unanimidade b) Reeleição do
mandato da diretória prorrogado para mais três (3) anos terminando em abril de 2021, reeleitos para o próximo mandato de três 
(3) anos para Diretor Presidente o Sr. Reginaldo Chohfi, brasileiro, casado, administrador, portador do RG: 3.035.880-2 SSP/
SP, inscrito no CPF sob n° 032.083.898-68, residente e domiciliado à Alameda Fernão Cardim, 140 - 21° andar Apartamento
211, nesta Capital do Estado de São Paulo, assinando isoladamente; Diretora Vice Presidente Solange Maria Nassif Choh-
fi, brasileira, casada, empresária, portadora do RG: 4.425.084-8 SSP/SP, inscrita no CPF sob o n° 267.135.798-25, residente 
e domiciliada à Alameda Fernão Cardim, 140 - 21° andar Apartamento 211, nesta Capital do Estado de São Paulo, assinando
isoladamente. III) Os acionistas presentes, deliberam por unanimidade c) Conforme Artigo 8° do Estatuto Social, a sociedade
ficará obrigada apenas com a assinatura do Diretor Presidente e ou diretor Vice-Presidente, isoladamente, ou com assinatura de 
dois diretores gerentes, sempre em conjunto, ou ainda com assinatura de um ou mais procuradores constituídos no termo destes
estatutos para fins especiais. Aprovado por unanimidade de votos o Artigo 8° e 11° dos Estatutos Sociais passará a ter a seguinte 
redação Artigo 8° - A sociedade ficará obrigada apenas com assinatura do diretor presidente isoladamente, ou
diretor vice-presidente isolamente, ou com as assinaturas de dois diretores gerentes, sempre em conjunto, ou
ainda com a assinatura de um ou mais procuradores constituídos no termo deste estatuto para fins especiais. 
Artigo 11° - a sociedade será administrada por uma diretoria composta de três (3) diretores eleitos para os
cargos de presidente e vice-presidente, ficando o provimento dos demais cargos facultativos, a critério da
assembleia geral. IV) Os Diretores ora reeleitos Tomam Posse, desde já, no cargo para qual foram reeleitos para Presidente 
Reginaldo Chohfi e para Diretora Vice-Presidente Solange Maria Nassif Chohfi e se comprometem a assinar o termo de 
posse no “livro de atas de reunião de diretoria” dentro do prazo previsto no Artigo 149, da Lei n° 6.404 de 15/12/1976. V)
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como
ninguém se manifestasse, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, após lida e aprovada, 
vai assinada por todos os Acionistas presentes. São Paulo, 18 de abril de 2018. Assinaturas: Presidente: Reginaldo Chohfi;
Secretária: Solange Maria Nassif Chohfi; Acionistas: C.T.N.C Administração e Participações S/A., T.N.C Administração e Par-
ticipações S/A. Diretor Presidente: Reginaldo Chohfi; Diretora Vice Presidente: Solange Maria Nassif Chohfi. A presente
é cópia fiel dá original. Reginaldo Chohfi - Diretor Presidente; Solange Maria Nassif Chohfi - Diretora Vice Presidente;
Reginaldo Chohfi - Presidente da mesa; Solange Maria Nassif Chohfi - Secretária; C.T.N.C Administração e Participações
S/A. - Acionista - Representado por Reginaldo Chohfi e Solange Maria Nassif Chohfi; T.N.C Administração e Participações S/A. 
- Acionista - Representado por Reginaldo Chohfi e Solange Maria Nassif Chohfi. JUCESP sob n° 217.574/18-0 em 03.05.2018.

Hotel Majestic S/A
C.N.P.J - 43.121.946/0001-19

Convocação - Assembléia Geral Extraordinária
São convocados os Senhores Acionistas a se reunir em Assembléia Geral Extraordinária, 
que se realizará no dia 16 de junho de 2.018, às 10:30 horas, na sede social, na Praça Dr. 
Vicente Rizzo, 160, nesta cidade de Águas de Lindóia - SP, a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: Autorizar a diretoria a efetuar a recompra de até 10% (dez por cento) das ações 
em circulação equivalentes a 10% (dez por cento) do capital social da empresa. Águas de 
Lindóia, 07 de Maio de 2.018. José Artur Bernardi - Diretor Presidente. (08, 09 e 10/05/2018)

3ª VC – Reg. São Miguel Paulista. - 
- - 

ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA, - AMC - SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS LTDA ação Monitória 

 

 

COOPERGUARA - Cooperativa de Produção
de Materiais Recicláveis de São Paulo

CNPJ 14.464.825/0001-71 - NIRE : 35.400.140.984
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Convocamos todos os Cooperados para Assembleia Geral Extraordinária, que se
realizará no dia 18/11/2011, em sua sede na Estrada da Baronesa, nº 212 - u, com
horários de realização a seguir: 1ª convocação as 17:00 hs, 2ª convocação as 18:00 hs,
3ª convocação as 19:00 hs. a Ordem do Dia Será: 1) Recomposição dos Componentes
dos Conselhos Administrativo; 2) Outros Assuntos de Interesse da Cooperativa; a)
Alteração de Endereço da Sede Social. b) Alteração da Denominação Social. c) Reforma
do Estatuto Social. 3) Admissão de novos Cooperados e Demissão de Cooperados. O
presente foi expedido com a presença de 5 (cinco) Cooperados. São Paulo, 18/11/2011.

Ginaldo Otavio da Silva - Vice-Presidente

Mário Rodrigues (*)

Embora nem sempre seja 
uma verdade, essa frase 
pode ser aplicada em 

muitas situações do mundo das 
vendas. Isto porque a primeira 
abordagem pode determinar o 
rumo de uma negociação, le-
vando o cliente ao concorrente 
ou fazendo com que negocie 
uma boa compra onde é bem 
atendido.

Abaixo, listo algumas dicas 
para os vendedores abordarem 
os clientes, desde o básico “Bom 
dia, como vai?” até a técnica 
do espelhamento, muito utilizada tanto em estabelecimentos 
varejistas quando em mesas de reuniões corporativas:

O vendedor deve sempre manter sua 
aparência de acordo com o estilo da empresa em que atua, o que 
inclui roupa, cabelo, maquiagem e perfume. Usar terno e gravata 
é algo recomendável a quem trabalha em uma loja blacktie, 
mas não a quem vende artigos esportivos. As pessoas gostam 
de estar junto de quem é agradável, portanto estar perfumado, 
por exemplo, é algo positivo apenas quando não há excessos;

Embora seja algo básico e indicado a todos 
os tipos de relações interpessoais, muitos vendedores se es-
quecem de fazer a abordagem com um cumprimento. Dizer 
frases como “Bom dia, como vai?”, “Eu sou o fulano, como 
posso ajudar?” e “Seja bem-vindo à minha loja (ou empresa), 
estou à disposição para o que precisar” é fundamental para 
os próximos passos;

Este é um termo importante para nomear 
os primeiros momentos com o cliente, em que o vendedor, 
depois de se apresentar, espera a iniciativa do outro lado. 
Com esta técnica, o vendedor analisa se o comprador vai falar 
mais alto ou mais baixo, se o tom da conversa será formal 

Conheça 5 técnicas 
para abordar clientes

ou informal, se vai falar sobre o seu interesse de forma mais 
lenta ou mais imediatista, e, então, consegue definir o rumo 
da negociação;

Depois de ouvir o outro lado, o vendedor 
consegue, com base na análise do comportamento, identifi-
car o perfil do cliente, se é pragmático, analítico, afável ou 
expressivo. A partir dessa identificação, ele passa a agir de 
uma ou outra maneira, de modo que seu comportamento seja 
um espelho do estilo do comprador. O espelhamento é uma 
das grandes ferramentas de abordagem, para o vendedor se 
conectar com o cliente, deixar com que fale mais tranquila-
mente sobre suas necessidades e, então, ofereça o produto 
ou serviço que possa suprir essa necessidade;

Poucas pessoas que entram em uma loja 
gostam de um vendedor “grudento”, que se mantém próximo 
o tempo todo.  É importante que o espaço do comprador seja 
respeitado e o que vai determinar isso é o perfil dele, identificado 
num primeiro momento. Entretanto, é essencial que a distância 
também não seja muito longa. Ou seja, o vendedor deve deixar o 
cliente à vontade, porém deve estar sempre atento para oferecer 
ajuda rapidamente quando perceber um sinal.
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