
A revolução digital está 

transformando nossas 

vidas de maneira 

sistêmica

A tecnologia está inserida 
tanto no ambiente pro-
fi ssional quanto em nos-

sos comportamentos e hábitos 
sociais, e não há dúvidas de que 
ela está infl uenciando nossas 
vidas de maneira positiva. Seja 
facilitando os processos do dia 
a dia, aproximando as pessoas, 
mudando o jeito como nos 
comunicamos, aumentando o 
acesso à informação ou trans-
formando nosso relacionamen-
to com o dinheiro. 

O fato é que a tecnologia 
revolucionou a maneira como 
vivemos e trabalhamos. Ela  
substituiu grande parte dos 
processos analógicos (vamos 
explicar aqui como ‘mundo 
off-line’) por digitais (‘mundo 
online’ pós internet), diluiu as 
barreiras físicas e permitiu que 
estivéssemos disponíveis full 
time para o trabalho, tornando 
possível transformar qualquer 
dispositivo conectado à inter-
net em nossa mesa de trabalho 
ou sala de reunião. 

Segundo a Associação Ame-
ricana de Psicologia, 53% dos 
americanos trabalham no fi m 
de semana, 52% fora das horas 
de trabalho designadas e 54% 
trabalham mesmo quando 
estão doentes. No entanto, 
mesmo a revolução digital 
sendo algo inerente à nossa 
época, alguns profissionais 
são resistentes às mudanças. 
Desde abandonar o papel para 
fazer anotação e impressões 
de documentos, até uma difi -
culdade em marcar reuniões 
por vídeo conferência. Apesar 
de parecer pura teimosia será 
que opor-se a algumas dessas 
tendências é algo ruim?

Um estudo feito com alunos 
da universidade de Princeton e 
UCLA, e publicado pela revista 
Phychological Science, indica 
que tomar notas no papel é 
melhor para a memorização de 
conceitos do que o ato de digi-
tar. Segundo os pesquisadores, 
umas das possíveis explicações 
é que as pessoas que anotam à 
mão prestam mais atenção às 
informações, enquanto as que 
usam o computador acabam 
por tentar anotar literalmente 
tudo o que está sendo dito, 
sem se ater ao conceito ou 
sem entender o que está sendo 
discutido. 

Outra vantagem dos pro-
fi ssionais analógicos é que 
cultivar o hábito da escrita 
faz bem para desenvolver a 
concentração, a criatividade, 
além de aumentar a tranquili-
dade e diminuir os índices de 

estresse. Entretanto, aderir 
à tecnologia é libertador em 
alguns aspectos. Ela não só 
diminuiu barreiras físicas 
como também construiu 
pontes. A revolução digital 
empoderou todos os tipos de 
profi ssionais, dando-lhes mais 
tempo produtivo. Hoje em dia 
é possível termos à mão, na 
distância de um clique, tudo 
o que precisamos: desde do-
cumentos salvos na nuvem, 
acesso às notícias, agilidade, 
facilidade de comunicação e 
até mesmo entretenimento. 

É inegável que a tecnologia 
a e conexão full time facilitou 
os processos de trabalho e em 
alguns casos aumentou nossa 
produtividade, mas também 
fez com que desenvolvêsse-
mos uma grande dependência 
das tecnologias digitais. A 
chamada ‘nomofobia’, ou - o 
pavor de fi car sem celular - é 
uma das consequências des-
sa nossa dependência. Uma 
pesquisa feita nos Estados 
Unidos com usuários de ce-
lulares Android apontou que 
checamos as atualizações do 
smartphone, em média, 2.617 
vezes ao dia e gastamos algo 
em torno de 2 horas e 25 mi-
nutos no aparelho no mesmo 
período.

Algumas pessoas temem 
essa dependência, enquanto 
outras já admitem o vício em 
tecnologias digitais. Apesar 
da tecnologia, muitas vezes, 
ser uma vilã de nosso tempo e 
atenção não temos como fugir 
da digitalização. Nossa maior 
preocupação deve ser encon-
trar equilíbrio para extrair o 
melhor de ambos os mundos: 
analógico e digital. Enquanto 
líderes e organizações, deve-
mos projetar tecnologias in-
clusivas que facilitem o acesso 
e encurtem as distâncias ao 
mesmo tempo, e sejam capazes 
de cultivar hábitos saudáveis e 
não viciantes. 

Com o mindset e disposições 
corretas é possível construir 
ambientes de trabalho onde a 
tecnologia seja aliada e onde 
profi ssionais de diversos perfi s 
consigam coexistir de maneira 
integrada e respeitosa, dando 
lugar para a coexistência de 
hábitos analógicos e digitais 
e não apenas a escolha de um 
perfi l e a exclusão de outro. 

Mais uma vez, eu defendo o 
direito à diversidade profi ssio-
nal, é papel de cada empresa 
e gestor observar e defender 
os processos de memorização, 
aprendizado e desenvolvimen-
to de cada indivíduo que inte-
gre suas diferentes equipes.

(*) - É headhunter da Yoctoo
e tem mais de 7 anos de experiência 

no recrutamento e seleção para
as áreas técnicas. 

Analógico x digital:
como integrar as 

habilidades de cada perfi l?
Marina Brandão (*)
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Electrocell Indústria, Comércio e Serviços de Manutenção de 
Equipamentos Elétricos Ltda. (Sociedade)

CNPJ/MF nº 04.334.872/0001-47 – NIRE 35.216.780.607
Edital de Convocação de Reunião de Sócios

Nos termos do artigo 1073, do Código Civil, ficam convocados os sócios da Sociedade, para a reunião de sócios, a ser 
realizada na Avenida Prof. Lineu Prestes, nº 2242, Edifício Cietec, Cidade Universitária, São Paulo-SP, em 29/10/2018, em 1ª 
chamada às 10h30 com a presença de ¾ do capital social, e em 2ª chamada às 11h00, com qualquer número de sócios, 
para a deliberação da ordem do dia: (i) situação econômico-financeira da Sociedade, considerando suas receitas, despesas 
e investimentos; (ii) situação da Sociedade em relação aos compromissos já assumidos, considerando os recursos em caixa, 
as receitas atuais e futuras, os aportes de capitais já comprometidos e eventuais financiamentos; (iii) situação da Sociedade 
em relação a um eventual plano de negócios, considerando a necessidade de recursos; (iv) a existência de alternativas 
para viabilizar os compromissos já assumidos e os planos da Sociedade; e (v) outros assuntos de interesse da Sociedade. 
São Paulo, 16/10/2018. De Saint Seigne – Desenvolvimento de Mercados Ltda. – Sócia.  (18, 19 e 20/10/2018)

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 0248409-08.2009.8.26.0002. O Doutor Carlos 
Eduardo Santos Pontes de Miranda, Meritíssimo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional 
II da Capital/SP, na forma da lei, faz saber a Manoel Grilo Correia Botelho, identidade nº 5.882.961 
SSP SP, CPF nº 567.031.558-87, réu, que GILBERTO CARDOSO LINS, autor, propôs Ação de 
Arbitramento de Honorários Advocatícios, rito sumario convertido em ordinário, valor da causa R$ 
5.000,00 (outubro/2009), que determinou a citação por edital do réu, que se encontra em local 
ignorado para, no prazo de 15 dias uteis, apresentar contestação, contado da data da publicação 
do edital e mais o prazo de 20 dias do edital, sob pena de revelia e nomeação de curador especial. 
O edital e publicado na forma da lei. 2º Oficio Cível do Fórum Regional II Santo Amaro SP Foro 
Regional II Santo Amaro Comarca de São Paulo. 

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO
Empresa cadastrada no PAT tem limite de valor para conceder para 
seus funcionários como vale alimentação? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIOS DEVERÃO FAZER O EXAME DE RETORNO DAS FÉRIAS 
SEMPRE NO PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS O RETORNO, INDEPENDENTE 
SE O MESMO GOZAR 5 DIAS / 15 DIAS OU 30 DIAS? 

Não consta na NR7 exame médico do trabalho, ASO de retorno de 
férias, o que fica a critério do empregador conforme Itens 7.4.2 
e 7.4.3.3 da citada norma.

INFORMAÇÕES DO ESTAGIÁRIO NO E-SOCIAL
Empresa deve mandar as informações do estagiário todos os meses 
para o eSocial, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

NÃO POSSUI FUNCIONÁRIO
O MEI que não possui funcionários tem obrigação em aderir o Esocial, 
qual o prazo? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRAZO PARA A ENTREGA DO E-SOCIAL DE IGREJAS IMUNES E 
ISENTAS SEM EMPREGADOS E SEM REMUNERAÇÃO DE PASTOR, 
INCLUSIVE O SIMPLES NACIONAL?

Igrejas e Templos, ainda que imunes e/ou isentas, devem enviar os even-
tos de tabelas S-1000 a S-1080, normalmente quanto ao cadastro, mesmo 
que pastores ou seus representantes não tenha remuneração declarada. A 
Resolução CDES 04 estabelece que empresas EPP/ME do Simples Nacional 
podem optar para enviar as informações em novembro deste ano.

COMPROVANTE DE REGISTRO DE PONTO
Ocorreu alteração na legislação que desobrigue a empresa de emitir 
o comprovante de registro do ponto (entrada e saída) ao funcionário? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0028408-75.2012.8.26.0100 (USUC 699) A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Mary Agnes 
Holland, Walter Rodrigues de Andrade, Geraldo Rodrigues de Andrade, Josmari Aparecida 
Alves de Andrade, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Éder Moreira da Fonseca e Fernanda 
Benedito Couto, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel 
localizado na Avenida Guarapiranga, nº 1.548 Guarapiranga - 32º Subdistrito Capela do Socorro - São 
Paulo SP, com área de 586,14 m², contribuinte nº 094.166.0016-4, 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. 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1088281-52.2013.8.26.0100 (USUC 1397) O Doutor Luiz Gustavo 
Esteves, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de 
SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) João Raymundi, 
Virginia Raymundi, Antônio Pereira de Mello, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Lourenço 
Carlos Santinelli, Suely Magda Di Lourezo Santinelli, Adripam Eletromecânica Comércio e 
Serviços Ltda, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel 
localizado na Rua Anhaia, nº 942 - 15º Subdistrito Bom Retiro - São Paulo SP, com área de 108,89 
m², contribuinte nº 019.032.0001-6, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expedese 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. 

13ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0198872-06.2010. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Luiz Antonio Carrer, na forma da lei, etc. FAZ SABER aos executados CLÓVIS BRITO DA ROCHA, 
CPF. 435.377.406-97 e ROBERT CHARLES BRANDAU, CPF. 229.406.148-90, que foi deferida a 
desconsideração de personalidade jurídica de Visual Presence Marketing Integrado LTDA, para a 
inclusão dos sócios no polo passivo da ação de DESPEJO ora em fase de CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA proposta por SÃO BENEDITO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA para o 
recebimento de R$ 375.845,50 (Nov/2010), que deverá ser atualizado até a data do efetivo 
pagamento, oriundos dos alugueres e demais encargos vencidos da locação de sete conjuntos de 
escritórios nºs. 131, 132, 133, 134, 135, 136 e 138, na Alameda Rio Negro, 585 Ed. Jaçari, Bloco A, 
no Município de Barueri, Estado de São Paulo. Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida 
a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, paguem o débito atualizado ou em 15 dias 
embarguem, ou reconheçam 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 advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, 
IV, do CPC). NADA MAIS. - ADV: CAMILA SANTOS CURY (OAB 276969/SP), DANIEL DIAS SCARPILLE 
(OAB 164436/SP), WELESSON JOSE REUTERS DE FREITAS (OAB 160641/SP) 

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 13/11/2018 às 08h50/2º Público Leilão: 14/11/2018 às 14h00

HENRI ZYLBERSTAJN , leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 1014, com escritório à Rua Tenente Negrão, 140, 3° andar, 
CEP: 04530-030, São Paulo/SP, autorizado por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 
1º ou 2º Leilão  Público  Extrajudicial,  nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar 
com Sistema de Financiamento Imobiliário, o  seguinte imóvel APARTAMENTO Nº 106, localizado no 10º pavimento do 
SUBCONDOMÍNIO FL RESIDENCE, parte integrante do CONDOMÍNIO FL FARIA LIMA, situado na Rua Elvira Ferraz nºs 
250 e 256, no 28º Subsdistrito – Jardim Paulista, possui a área privativa de 65,300m² e a área comum 99,679m² (incluído o 
direito ao uso com auxílio de manobrista de 02 vagas de garagem indeterminadas para veículos de passeio, localizadas no 
1º subsolo), totalizando a área de 164,979m², correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 0,003695. O terreno onde se 
assenta referido condomínio encerra a área de 6.880,00m². Conforme AV. 04 foi averbada a construção do “CONDOMÍNIO FL 

nº 188.542 referindo-se ao APARTAMENTO nº 106,  localizado no 10º pavimento do SUBCONCOMÍNIO FL RESIDENCE, 
integrante do referido condomínio que recebeu os nºs 250 e 256 da Rua Elvira Ferraz, no 28º Subdistrito – Jardim Paulista, já 
concluído. Conforme AV. 05 o imóvel da matricula  188.542 esta cadastrado nº 299.051.0262-9 (maior área), conforme prova 
a Certidão de Dados cadastrais expedida pela Prefeitura do Município de São Paulo/SP. Imóvel devidamente matriculado 

1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 
R$ 1.324.389,14 (Hum milhão, trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos); 
2º leilão: R$ 766.588,31 (Setecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos). 
O arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, 
impostos de transmissão para lavratura e registro de escritura, e com todas as despesas que vencerem a  partir da 
data de arrematação. O  imóvel  será entregue no estado em que se encontra. Venda  ad corpus. Imóvel ocupado, 
desocupação a cargo do arrematante, nos termos do  art. 30  da l ei 9 . 514 / 97. Ficam os Fiduciantes RONALDO 
GOULART DUARTE, CPF nº 055.973.218-03, RG nº 5.248.505-5 e PATRICIA CUCE DUARTE CPF nº 166.640.768-
29, RG nº 
comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários 

dos encargos, despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da 
Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, 
os interessados deverão obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital completo através do site www.sold.com.br.

Luciana Franco (*)

O Brasil precisa se pre-
parar para um novo 
fenômeno. O número 

de idosos cresceu 50% na úl-
tima década, segundo dados 
do IBGE, e o País possui 8,5 
milhões de cidadãos acima 
dos 60 anos. Com isso, existem 
hoje 26 milhões de pessoas na 
terceira idade e essa fatia deve 
chegar a 38 milhões em 2027. 
Em 50 anos, metade da popu-
lação brasileira será de pessoas 
mais velhas. O envelhecimento 
populacional é um fenômeno 
global, está associado ao au-
mento da expectativa de vida 
das pessoas e à redução nos 
índices de natalidade. 

O tema é um desafi o para o 
Brasil, que vai envelhecer antes 
de se tornar um país rico ou 
socialmente equilibrado. Outro 
obstáculo será acomodar essa 
faixa da população, uma vez que 
irão responder por importante 
parte do consumo e do merca-
do de trabalho. Com isso, uma 
nova onda de startups deve 
surgir, criadas por profi ssionais 
experientes que buscam novas 
frentes de atuação.

No Brasil, viver de aposen-
taria é ilusão. Portanto, em-
preender pode ser a melhor 
solução para trabalhar nas áreas 
de interesse e ter uma fonte 
de renda. Pesquisas indicam 
que a terceira idade brasileira 
movimenta mais de R$ 1,5 tri-
lhão ao ano. Já que os 50 são 
os novos 30 e, certamente, os 
60 deverão ser os novos 40, é 
possível afi rmar que essa fatia 
da população deverá também 
ser uma importante geradora 
de receita. Há, logicamente, 
uma grande diferença entre 
expectativas, necessidades e 
desejos em relação aos mais 
jovens, mas as possibilidades 
para terceira idade são imensas.

É muito provável que se-
guiremos os passos de outros 
países mais avançados. Uma 
pesquisa internacional feita 
pela Global Entrepreneurship 
Monitor mostra que 30% dos 
novos empreendedores já têm 
entre 49 e 64 anos, enquanto 
59% dos negócios globais já 
são comandados por pessoas 
da terceira idade. 

Profissionais dessa faixa 

Cinco dicas para empreender 
na terceira idade

O envelhecimento populacional é um fenômeno global, está associado ao aumento da expectativa de 
vida das pessoas e à redução nos índices de natalidade

ambientes colaborativos 
para receber novas ideias 
e criar uma relação pro-
veitosa para os dois lados. 
Pode ser muito divertido 
ter jovens por perto, 
energizando o trabalho e 
tendo você como mentor.

 4. Invista em tecnologia 

– O mundo passa por 
um momento único de 
Transformação Digital e 
sua nova empresa não 
pode fi car de fora desse 
movimento. Antes de 
replicar modelos antigos, 
veja as novidades no País 
e no mundo. Faça uma 
cuidadosa pesquisa na 
Internet e veja o que há de 
novo em termos de apli-
cativos, sistemas, robôs e 
dispositivos de Internet 
das Coisas que podem 
ajudar sua startup a ge-
rar mais resultados em 
menos tempo. Soluções 
de Inteligência Artifi cial 
podem custar menos do 
que você imagina. A tec-
nologia pode ajudar sua 
nova empresa em todas 
as atividades repetitivas 
e, também, na geração de 
negócios inovadores.

 5. Arrisque - A grande 
vantagem da idade é a 
experiência adquirida 
em toda a trajetória de 
vida. Por isso, idosos têm 
menos medo de riscos e 
estão mais preocupados 
com a realização pessoal 
do que com a rentabilida-
de imediata. Empreende-
dores da terceira idade se 
preocupam menos com a 
segurança fi nanceira de 
suas famílias porque elas 
já estão estruturadas. 
Essa segurança permite 
arriscar mais e aumenta 
a chance de startups de 
pessoas com mais de 60 
anos serem mais bem-
-sucedidas do que em-
presas comandadas por 
jovens recém-formados. 
Mas não se esqueça: o 
dinheiro da aposentado-
ria precisa ser guardado 
e não pode entrar na 
diversão do dia a dia.

(*) - É sócia da Improve Human 
Consulting.

etária são mais experientes, 
mais focados em resultados 
e tão ambiciosos quanto os 
jovens. Como temos notado 
em diversas ofi cinas e cursos, 
o empreendedorismo tem sido 
um caminho escolhido por mui-
tos brasileiros da terceira idade 
como alternativa para ter uma 
vida mais ativa, inclusive após 
a aposentadoria. Há, de fato, 
espaço no mercado brasileiro 
para startups com profi ssionais 
da terceira idade por serem 
qualifi cados, maduros e com 
alto senso de responsabilidade.

Se você tem mais de 50 anos e 
pretende se manter com suces-
so no mercado, recomendamos 
as seguintes dicas para criar 
sua startup:
 1. Planeje o novo negócio 

– Para que um novo ne-
gócio dê certo, é preciso 
desenvolver um perfil 
empreendedor, conhecer 
a realidade do mercado e 
organizar um bom plano 
de negócios. Elabore 
seu projeto prevendo 
cenários futuros e apli-
cando seu conhecimento 
na área de interesse. A 
experiência e a matu-
ridade profi ssional são 
favoráveis para acertar na 
criação de startups e de 
novos projetos. A decisão 
de abrir uma empresa 
passa pela análise de 
vantagens e desvanta-
gens. Por isso, demanda 
planejamento e avaliação 
de oportunidades. As ca-
racterísticas da terceira 
idade trazem valor aos 
negócios de consultoria, 
assessoria e prestação 

de serviços. Em geral, 
pessoas que começam a 
empreender depois dos 
60 anos podem desen-
volver essas atividades 
de forma autônoma, inde-
pendentemente do setor. 

 2. Estude – Estudar é 
importante para o nosso 
desenvolvimento na vida 
pessoal e profissional. 
Mais do que simplesmen-
te contar os anos, é preci-
so saber envelhecer com 
qualidade e saúde, man-
tendo a mente sempre 
ativa. Antigamente, os 
estudos eram muito ca-
ros e estavam acessíveis 
a uma pequena fatia da 
população. Agora, exis-
tem workshops, ofi cinas 
e até cursos à distância 
sobre novos temas do 
momento, fundamentais 
para ajudar no sucesso 
de startups e para manter 
a agenda ocupada, sem 
ociosidade.

 3. Crie equipes com jo-

vens – A idade contribui 
para as negociações, pois 
a experiência de mercado 
ajuda na argumentação 
de vendas. No entanto, 
empresas bem-sucedidas 
estão descobrindo que é 
positivo mesclar jovens 
com profi ssionais mais 
maduros e especializados 
para ter negócios bem 
estabelecidos, mas, ao 
mesmo tempo, inovado-
res. Chame jovens para 
funções ligadas à tec-
nologia ou para comple-
mentar suas habilidades 
em outros setores. Crie 
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1ª Vara da Família e Sucessões - Regional Pinheiros. EDITAL PARA CONHECIMENTO 
GERAL - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1006908-96.2018.8.26.0011. O(A) MM. Juiz (a) 
de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XI – Pinheiros, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Fabio Eduardo Basso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a quem possa 
interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração do Regime de Bens movida por 
Laetitia Maria Alice Pablo D’Hanens, RG. nº 19.755.214-SSP/SP, CPF/MF. 253.585.218-79 e 
Caio Bacci Marin, RG. nº 21.816.813, CPF/MF. 118.318.798-08, por meio da qual os 
requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento do atual regime da 
comunhão parcial de bens, para o regime de separação total de bens. O presente edital é 
expedido nos termos do artigo 734, §1° do CPC, no prazo de 30 dias. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 18 de setembro de 2018. 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0118798-04.2006.8.26.0100 (USUC 165) O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO 
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Herdeiros de José Maria 
Cardoso, a saber: Antônio Pinto Ramalho, Maria da Gloria, Preciosa Pinto Ramalho, Manoel 
Monteiro da Silva, Maria Pinto Ramalho, Manoel Colaço Ricardo, Ana Pinto Ramalho ou Ana 
Pinto Tenda; Carlota Cardoso, Celestino Lopes Gonçalves, Maria Helena Franzotti Lopes, réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados 
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Pedro Peres Martins e Dina Maria Ciuccio Peres, ajuizaram 
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na casa de vila nº 
02, com entrada pela Avenida Sapopemba, nº 1376 Vila Leme 33º Subdistrito Alto da Mooca - São 
Paulo SP, com área de 72,00 m², contribuinte nº 052.078.0042-6, 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. 

2ª VFP - Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO 
DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1046858-20.2017.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Lais Helena Bresser Lang, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS 
INTERESSADOS NA LIDE que o(a) PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO move uma ação 
de Desapropriação contra MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, CELSO DA SILVA e MARGARIDA 
FERRAZ DA SILVA, objetivando a área com 116,19m² (terreno e benfeitorias), concernente a parte 
do imóvel situado na rua João Perestrello (antiga rua Amilcar), nº 98 e 100, bairro Vila Nova Mazzei, 
São Paulo/ SP, Cep 02314-040, contribuinte nº 067.045.0025-1, declarada de utilidade pública, pelo 
DUP nº 55.141 de 26/05/2014. E, para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a 
expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos 
e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de março de 2018. 

3ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. Processo nº 
0054600-14.2013.8.26.0002. O Exmo. Dr. Claudio Salvetti D’Ângelo, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível 
do Foro Regional de Santo Amaro – Ibirapuera da Comarca de São Paulo. Faz Saber especialmente 
à RIMA COBRANÇAS MERCANTIS S/C, inscrita no CNPJ nº 66.054.149/0001-61, que por parte de 
EDMAR DA SILVA GIMENES, portador do Rg nº 14.177.283-9, inscrito no CPF nº 025.763.388-01, 
foi ajuizada Ação Declaratória cumulado com pedido de Indenização de Danos Morais, com 
valor da causa de R$ 15.209,02 na época do ajuizamento. Encontrando-se a Requerida em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a citação por edital para que, no prazo de 15 dias, a fluir após o 
prazo supra, apresente defesa, sob pena de não o fazendo, ser considerada revel e confessa, 
submetendo-se as penalidades da lei. Termos em quem, espera deferimento.  
Dr. Claudio Salvetti D’Ângelo – Juiz de Direito. 
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