
Uma tendência crescente 

é o consumidor se 

orientar não pela marca 

e sim pelo preço

Na construção de marcas 
e produtos, empresas 
como Nike, Samsung 

e G&E, entre tantas, têm um 
legado constituído pela soma 
de oportunidades, crescimen-
to do mercado, evolução do 
consumidor, comunicação e 
posicionamento. Além de ven-
der, era preciso ocupar espaço 
na mente das pessoas. Mas os 
tempos mudaram. 

Nos últimos 25 anos, a che-
gada da internet provocou 
um verdadeiro tsunami, com 
o surgimento de redes sociais 
como Orkut e Facebook, de 
buscadores como o Google, 
ao lado da popularização dos 
notebooks, smartphones e 
smartTVs. Logo se percebeu a 
oportunidade que todos esses 
meios ofereciam para coletar, 
entender e tratar dados. 

Com o tempo, redes sociais e 
gadgets se transformaram em 
Data providers, empresas que 
fornecem dados de audiência, 
ou plataformas de gerencia-
mento de dados (DMP, na sigla 
em inglês).

O surgimento de uma fer-
ramenta de busca abre a pos-
sibilidade de entregar aquilo 
que o usuário procura, com 
base em suas necessidades. 
Isso trouxe nova dimensão ao 
investimento de mídia online. 
Passou a imperar o discurso de 
“mídia de resultado”. Mas qual 
resultado? A resposta é quase 
sempre a mesma: volume de 
cliques. 

Essa busca por cliques 
deixou de fora a construção 
da marca (ou branding), fre-
quentemente sob a alegação de 
que o brand se constrói offl ine. 
Mas o consumidor online de 
hoje já nasceu e foi criado 
nesse ambiente; o contato dele 
com o offl ine pode ser muito 
reduzido.

O perfi l do consumidor mu-
dou. Ele não está mais interes-
sado em bens de longa duração. 
Prefere investir em internet de 
qualidade, em um device fácil 
de transportar para armazenar 
fotos, músicas e arquivos. A ge-
nialidade de Steve Jobs, aliás, 

foi entender a importância de 
incorporar o brand à perfor-
mance do produto e, assim, 
transformar a marca em sonho 
de consumo. Porsche, Omega 
e Harley Davidson já tinham 
feito o mesmo. A inovação da 
Apple foi fazer isso nesse novo 
modelo de negócios digital.

Uma tendência crescente é 
o consumidor se orientar não 
pela marca e sim pelo preço. 
Com a abertura para mercados 
como a China, isso se torna 
um grande problema, já que é 
bem difícil competir com eles 
quando o assunto são custos. 
As marcas precisarão ter algo 
a oferecer além do preço. 
Precisarão refl etir sobre sua 
presença digital e não se con-
centrar somente em número 
de cliques.

Pesquisa apresentada du-
rante o Programática I/O em 
NY pontuou que as marcas 
vão perder de 20% a 30% de 
mercado até 2022 justamente 
por não apostar no branding 
digital. Afi nal, o consumidor 
chega focando no preço e 
sabe que o bem adquirido vai 
durar pouco. Sendo assim, por 
que ele deve se preocupar em 
adquirir um produto que não 
é o mais barato?

Atualmente, o Big Data nos 
auxilia a entender melhor o 
que, como, quando e onde 
vender. Quem não tiver uma 
marca bem estruturada, bem 
posicionada e com todas as fer-
ramentas do marketing digital 
alinhadas, sentirá o baque. Ha-
verá um grande trabalho para 
desenvolver um bom produto 
e, no fi m, ver os consumidores 
optarem pelo menor preço. É 
indispensável empregar o Big 
Data para construir mensagens 
de impacto e se apropriar dos 
territórios relevantes para 
cada cliente.

Nos próximos três anos, ve-
remos uma verdadeira revolu-
ção de preço, a marca, produto 
e qualidade. Comparando com 
o que vivemos nas últimas dé-
cadas, é um tempo curto para 
nos preparamos. Precisamos 
começar já.

(*) - É CMO/CFO da FitMedia, uma das 
líderes de mercado em campanhas de 
mídia online programática, operando 

como Trading Desk ou DSP para 
agências e anunciantes
(http://fi tmedia.com.br/).

Branding digital: o que 
estamos esquecendo?

Bruno Pompeu (*)

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
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PRÉ-ASSINALAÇÃO DO PERÍODO DE REPOUSO 
Empresa pretende utilizar o horário de almoço do funcionário da forma 
de pré-assinalação, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

NO ESTÁGIO DE 12 MESES É DEVIDO O RECESSO DE 30 DIAS SOMENTE 
APÓS COMPLETAR O PERÍODO?

Esclarecemos, conforme lei nº11.788/08, que é assegurado ao estagiá-
rio, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, 
período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente 
durante suas férias escolares. Desta forma, ao completar 1 ano de 
estágio o recesso já será devido.

CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO
Quais os direitos do contrato de trabalho por Prazo Determinado? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR A TEMPO PARCIAL
Restaurante trabalha com garçons que prestam serviço apenas no 
sábado e no domingo, como enquadrar esse trabalho? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CASEIRO COMO EMPREGADO DOMÉSTICO
Caseiro de propriedade rural que tem exploração de atividade eco-
nômica, mas que cuidará da sede e de seu entorno sem qualquer 
participação nas mencionadas atividades é empregado doméstico? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

COOPERATIVAS DE TRABALHO
Quais empresas são obrigadas a recolher o INSS de Cooperativa de 
saúde? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

REGRAS PARA O CONTRATO DE SAFRA
Qual a normatização do contrato de safra e como efetuar? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Daniel Jose Drobiniche Lombardi - Ofi cial Interino

O pretendente: SÉRGIO LUIZ DE MELO PETRONI, solteiro, publicitário, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 22/08/1969, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Wilson Petroni e de Maria Lucia de Melo Petroni. A pretendente: CRISTINA 
MARIA MENESES MENDES, solteira, advogada, natural de São Paulo - SP, nascida em 
09/03/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Cezar Augusto Brito 
Mendes e de Mariana de Amorim Meneses Mendes.

O pretendente: FELIPE PAES DE OLIVEIRA, solteiro, engenheiro software, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 26/02/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Antonio Marcos de Oliveira e de Rosemary Paes da Silva de Oliveira. A pretendente: 
CAMILA CASTRO LEITE, solteira, analista de controladoria, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 26/01/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio 
Franquilino Leite e de Marcia Cristina de Castro Leite.

O pretendente: JONAS JOSÉ CLEMENTINO, solteiro, motorista, natural de Juazeiro - 
BA, nascido em 21/07/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José 
Clementino Neto e de Maria Josefa Clementino. A pretendente: CELMA HORÁCIO DO 
NASCIMENTO, solteira, do lar, natural de Corrente - PI, nascida em 06/12/1979, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, São Paulo - SP, fi lha de Cezarino Rodrigues 
do Nascimento e de Jemima Horácio do Nascimento.

O pretendente: JOLEM DORNELUS, solteiro, engenheiro civil, natural do Haiti, nascido 
em 15/10/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Dormelus Gesner 
e de Rosemina Charles. A pretendente: MARIE FLORA ST FLEUR, solteira, engenheira 
civil, natural do Haiti, nascida em 24/04/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Joachim St Fleur e de Manilia Joseph.

Ricardo Maila (*)

Então como fazer diferente e em 2019 
ter maiores chances de viabilizar? 

A primeira coisa é entender a 
sua realidade fi nanceira de hoje e traçar 
os objetivos futuros transformando-os em 
valores. Pensando em ver a sua realidade: 
a sugestão é traçar os 12 meses do ano e 
colocar nesse período a quantidade de 
receita que terá e em 4 caixinhas de saídas 
que somadas são iguais as receitas. Sendo: 
 • Caixinha 1: Fixas (luz, água, convê-

nio, condomínio, IPVA, IPTU, escola, 
diarista etc.) ;

 • Caixinha 2: Consumo Variável (Mer-
cado, padaria, farmácia, combustível, 
farmácia, vestuário, presentes, estéti-
ca, restaurante etc.)

 • Caixinha 3: Dívidas e compras parce-
ladas (compras parceladas no cartão 
de crédito, fi nanciamento do carro, 
empréstimos etc.)

 • Caixinha 4: Investimentos (fi nancia-
mento do imóvel, previdência privada, 
consórcio etc.).

Esse primeiro rascunho do seu orçamen-
to do ano de 2019 será muito importante, 
você verá o quão saudável está seu orça-
mento no sentido de o quanto vai para 
dívidas e o quanto vai para investimentos; 
ou então o quanto de despesa fi xa você 
tem e este faz com que já tenha uma fatia 
considerável comprometido no decorrer 
do mês e ano. 

Traçar objetivos e colocar valores neles 
é a segunda parte, cada objetivo que ti-
ver entrará na caixinha do investimento. 
Naturalmente, conforme essa caixinha 
fi ca mais “gorda” as demais terão que ser 
readequadas. Signifi ca às vezes abrir mão 
do plano completo de TV a cabo, reduzir 
tarifas de bancos, deixar de consumir tanto 
restaurantes etc 

Uma vez que já está ciente do seu orça-
mento futuro e colocou dentro dele mais 
peso dos investimentos, será preciso ter 

Como começar 2019 
diferente nas fi nanças

Virada do ano chegando e é normal as pessoas fazerem diversas promessas e traçarem objetivos, que 
por muitas vezes tem a necessidade do dinheiro

uma espécie de “gestão de prioridades”. 
Será necessário, por vezes, optar entre 
salvar para a reserva de emergência con-
tra a troca de celular pelo último modelo 
ou a viagem com curso contra consumos 
exagerados no fi m de semana. 

Agora vem a parte mais importante, como 
executar o que está no papel e tornar isso 
realidade? Lá vão as dicas que vejo com 
mais resultados: 

Evite compras parceladas sempre que 
possível, essas várias parcelinhas futuras 
difi cultam as pessoas saberem o limite do 
orçamento e exige muita disciplina para 
saber o quanto irá para cada caixinha;
 • A caixinha do consumo variável cos-

tuma ser a vilã, então isole o valor que 
irá consumir nela, como talvez em um 
banco digital que não terá custos ou 
dentro de um único cartão de crédito; 

 • Registre por alguns períodos os seus 
consumos variáveis. Assim você saberá 
para onde vai o seu dinheiro e com o 
que consome. Afi nal, terá que tomar 
decisão do que mudar para encaixar 
a salva dos objetivos, como aquela 
grande viagem com a família. 

 • Faça um pente fino nas despesas 
fixas a cada 6 meses: sempre tem 
taxas no banco desnecessárias, pa-

cote de tv, celular e academia sem 
uso, seguros contratos sem saber 
para que servem. 

 • Compre à vista e peça desconto 
 • Aprenda sobre investimentos para 

acelerar os ganhos e conquiste inde-
pendência na escolha de onde aplicar 
sem a fi gura do gerente ou assessor de 
corretora.

Combinando todas essas informações 
acima e desenvolvendo suas próprias 
técnicas sei que verá o quanto possível é 
atingir objetivos futuros com organização, 
planejamento, disciplina e conhecimento. 
Isso será muito motivador para mudanças 
de hábitos e confortos que não são bons no 
curto prazo, por isso enxergar o retorno 
será fundamental. 

Além disso, refl ita sobre o que realmen-
te é importante e verá que muitas coisas 
desnecessárias consumiram muito tempo, 
energia e dinheiro. Enquanto outras foram 
sempre adiadas. 

Bom 2019.

(*) - É administrador, pós-graduado em
gestão fi nanceira pela FGV e pós-graduado

em gestão de negócios pelo Mackenzie. Fundou a 
Plano Consultoria, empresa de consultoria

de fi nanças pessoais.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: WILLIAM CHEM WANG, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: no Paraguai, data-nascimento: 28/06/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Chen Hsueh Chin e de Wang Pei Chen. A pretendente: 
YEN RONG FU CABELLO, profi ssão: comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: 
do Paraguai, data-nascimento: 15/09/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Ching Fu e de Rosa Noemia Cabello de Fu.

O pretendente: BRUNO BOTTER PESSATO, profi ssão: arquiteto, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 16/05/1990, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio Pessato e de 
Cristina Botter. A pretendente: PATRICIA MUNHOZ, profi ssão: analista CRM, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 07/11/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Murilo Munhoz e de 
Vilma Ribeiro dos Santos Munhoz.

O pretendente: CARLOS EDUARDO PIMENTEL MOREIRA, profi ssão: frentista, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: em Mogi das Cruzes - SP, data-nascimento: 15/10/1983, 
residente e domiciliado em Mogi da Cruzes - SP, fi lho de José Elinilson Moreira e de 
Yolanda Pimentel Moreira. A pretendente: KELEN CRISTINA PRADO, profi ssão: te-
rapeuta holística, estado civil: divorciada, naturalidade: em Lins - SP, data-nascimento: 
30/03/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Prado 
e de Elza Hitomi Okamura Prado.

O pretendente: DAVID FERREIRA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, data-nascimento: 
18/08/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José 
Carlos da Silva e de Josineide Ferreira da Silva. A pretendente: CRISTIANE SANTOS 
DAMASCENO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, 
data-nascimento: 26/12/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Anderson Damasceno e de Joelma dos Santos Damasceno.

O pretendente: VINÍCIUS MUNHÕES, profi ssão: professor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista - SP, data-nascimento: 18/03/1985, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Vincente Munhões e de 
Sonia Maria Liberato Munhões. A pretendente: BRUNNA BARBOSA AIRES, profi ssão: 
psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi - SP, data-nascimento: 
29/12/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
Barbosa Aires e de Rosa Barbosa Aires.

O pretendente: THIAGO BALDIN LORETO, profi ssão: analista de suporte, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 17/01/1992, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Robson Loreto e de Denise Baldin 
Loreto. A pretendente: DEBORA VANESSA GONÇALVES RODRIGUES DE SOUSA, 
profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 
02/01/1994, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Roberto 
Rodrigues de Sousa e de Neide Gonçalves da Silva.

O pretendente: LAERTE VIEIRA ROCHA, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Guaianases - SP, data-nascimento: 05/11/1980, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rogerio Rocha e de Elyeti Vieira 
de Jesus Rocha. A pretendente: JOICE RAMOS MIRANDA, profi ssão: advogada, es-
tado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 
03/01/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adilson 
Garcia Miranda e de Yara Aparecida Ramos Miranda.

O pretendente: CARLOS ALBERTO MARQUES DE OLIVEIRA, profi ssão: bancário, 
estado civil: viúvo, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 11/07/1979, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Helio Antonio de Oliveira 
e de Maria do Carmo Marques. A pretendente: KARINE SIMONE DE PAULA, profi ssão: 
securitária, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, LIberdade - SP, data-
-nascimento: 24/03/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Romildo Carlos de Paula e de Sonia Maria Fumie Chimbata de Paula.

O pretendente: RAFAEL AUGUSTO LEITE EVANGELISTA, profi ssão: analista de 
infra-estrutura, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Alto da Mooca - SP, data-
-nascimento: 17/01/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Mario Augusto de Sá Evangelista e de Rosilda Morales Leite Evangelista. A pretendente: 
JULIANA ALVES DE SILVA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 19/04/1994, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jairo Cleber da Silva e de Andrea Alves.

O pretendente: FRANCINALDO SEBASTIÃO DA SILVA, profi ssão: chapeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Bodocó - PE, data-nascimento: 07/12/1979, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Joaquim da Silva 
e de Francisca Hozana da Silva. A pretendente: BEATRIZ DA ROCHA CARVALHO, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: em Antas - BA, data-nascimento: 
01/02/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Emilio 
de Carvalho e de Maria Regina da Rocha Carvalho.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

Pedreira Cachoeira S.A.
CNPJ/MF nº 62.310.644/0001-33

Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convidados os senhores acionistas desta Companhia a se reunirem em AGE, que se realizará no dia 27/12/2018, às 
11h00min, na Rua Padre João Manoel, 983, 9º andar, na cidade de São Paulo, Capital, CEP 01411-001, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) Análise e deliberação sobre as recomendações elaboradas pela auditoria a respeito 
da redução do prejuízo acumulado; (ii) Exame, discussão e votação da amortização do prejuízo acumulado com a 
redução do capital social da Companhia; e (iii) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 18/12/2018. A Diretoria.
 (19, 20 e 21/12/2018)

Disal - Distribuidores Associados de Livros S.A.
CNPJ - 62.277.041/0001-87 - NIRE - 35300131771

Edital de Convocação - Assembléia Geral Extraordinária 
São convocados os senhores acionistas da Companhia, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 
28 de dezembro de 2018, às 10:00 horas, na sede social, Avenida Marginal Direita do Tietê, 800, Vila Jaguara, São Pau-
lo/SP, CEP - 05118-100, para deliberarem sobre a seguinte ordem do Dia: 1) Deliberar sobre a Distribuição de Lucros a 
título de dividendos, no valor de R$ 6.142.387,96, que será debitado na conta de Lucros Acumulados. 2. Outros assun-
tos de interesse social. São Paulo, 19 de dezembro de 2018. Renato Guazzelli, Presidente.

1ª VC – Reg. SMP. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008205-76.2018. 
8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOYCE 
BARBOSA LOPES, Brasileiro, CPF 349.220.538-08, com endereço à Avenida Antartica, 233, Agua 
Branca, CEP 05003-020, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por AMC- Serviços Educacionais Ltda . Encontrando-se a ré 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, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
quantia de R$ 17.241,00, 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, publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de outubro de 2018. 

17ª VC - Capital. Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0074822-24.2018.8.26.0100. O Dr. 
Andre Luiz da Silva da Cunha, 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 a ação Monitória, ajuizada por 
MD Educacional LTDA foi julgada procedente, condenando-a ao pagamento de R$ 30.111,64 
(26/09/2018) corrigidos e acrescidos de encargos legais, referente ao Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais firmado pelas partes. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação por 
edital, tendo em vista que foi revel na fase de conhecimento e levando em consideração o disposto no 
novo Código de Processo Civil, na forma do artigo 513 § 2º, incisos II e IV, para que em 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, efetue o pagamento, ficando a parte executada advertida de que, transcorrido o 
prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não 
ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez 
por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, sendo nomeado curador especial em 
caso de revelia. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. SP, 01/11/2018. 

17ª VC - Capital. Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0074826-61.2018.8.26.0100. O Dr. 
Andre Luiz da Silva da Cunha, Juiz de Direito da 17ª Vara Cível, do Foro Central da Capital/SP, Faz 
Saber a Gibson da Silva Alves, (CPF. 135.971.078-77), que a ação Monitória, ajuizada por MD 
Educacional LTDA foi julgada procedente, condenando-o ao pagamento de R$ 45.728,72 (26/09/2018) 
corrigidos e acrescidos de encargos legais, referente ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 
firmado pelas partes. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, tendo 
em vista que foi revel na fase de conhecimento e levando em consideração o disposto no novo Código de 
Processo Civil, na forma do artigo 513 § 2º, incisos II e IV, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, efetue o pagamento, ficando a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 
art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 
pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento 
e, também, de honorários de advogado de dez por cento, sendo nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. SP, 01/11/2018 
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