
Atrair e reter talentos 

é um dos grandes 

desafi os das empresas

No entanto, apesar 
de muitas organiza-
ções enxergarem isso 

como uma das prioridades, a 
maioria ainda não entende a 
importância de recrutar pro-
fi ssionais que têm aderência 
a cultura corporativa. Uma 
vez que a empresa consegue 
montar um time coeso, que 
trabalha alinhado com os va-
lores da organização, atingir 
as metas e os resultados fi ca 
muito mais fácil, é nesse lu-
gar que surge a importância 
de recrutar e reter talentos 
que compartilham dos valo-
res empresariais.

Para entendermos como 
avaliar se os candidatos 
têm aderência a cultura 
organizacional primeiro pre-
cisamos entender o que é, e 
como se forma essa cultura 
interna. Em linhas gerais a 
cultura organizacional é a 
essência da empresa, aquilo 
que é percebido no dia a dia 
do trabalho, expressada na 
maneira como a organização 
se relaciona com o merca-
do, como trata seus clien-
tes, como desenvolve seus 
funcionários e como esses 
interagem entre si. Ou seja, 
é um conjunto de hábitos, 
valores e atitudes que estão 
implícitos e explícitos em 
todas as relações e pontos 
de contado do negócio.

Identifi car e construir essa 
cultura passa por observar 
atentamente um conjunto de 
fatores e infl uenciar positi-
vamente aquilo que estiver 
coerente com a identidade 
da organização, bem como 
descontruir hábitos que são 
nocivos e não têm afi nidade 
com os valores empresariais. 
O departamento de RH é um 
norteador dessa cultura, ele 
exerce papel indispensável 
no fomento dessas atitudes, 
no engajamento das pessoas 
e na formação de um time 
que esteja alinhado a esse 
conjunto de regras e valores.

Por isso, na hora de ava-
liar os candidatos, um dos 
principais fatores que te-
mos que ter clareza é quais 
são os valores da empresa 
que estamos trabalhando, 
bem como ter mapeado o 
que define a sua cultura 
organizacional. Da mesma 
forma, para identifi car se o 
profi ssional está alinhado o 
recrutador precisa entender 
o momento de carreira que 

essa pessoa está vivendo, 
e fazer perguntas abertas 
sobre as escolhas de carreira 
que essa pessoa fez. 

A medida que entendemos 
os motivadores de carreira, a 
maneira como a pessoa toma 
decisões, as circunstâncias e 
situações que o profi ssional 
vive ou já viveu em sua vida, 
fi ca mais fácil traçar um perfi l 
e entender se esse candidato 
tem o mesmo posicionamen-
to que a empresa. 

Perfis psicológicos são 
bons norteadores, mas o 
feeling e a experiência do 
recrutador ainda são indis-
pensáveis nesse processo. 
Quando ao assunto é recruta-
mento é muito difícil encon-
trar pessoas 100% alinhadas 
a cultura da empresa. Mas, 
quanto mais próximas essas 
estiverem dos valores, mais 
fácil incentivar internamen-
te algumas características 
e “plantar sementes” por 
meio da comunicação e do 
feedback.

É claro que um processo 
de contratação precisa fa-
zer sentido para ambos os 
lados, e por isso, o candidato 
também precisa avaliar se a 
empresa e a oportunidade 
estão de acordo com as suas 
expectativas de carreira. Isso 
vai além da descrição de tare-
fas da posição. O profi ssional 
deve avaliar o quanto o pro-
pósito da empresa conversa 
com seus valores pessoais 
e seus sonhos e objetivos 
de vida. 

É muito difícil nos entre-
garmos para um projeto o 
qual não acreditamos, por-
tanto, o autoconhecimento é 
uma ferramenta indispensá-
vel nesse processo. Quando 
a cultura organizacional não 
é levada em consideração as 
chances de contratação ser 
malfeita e gerar desgastes 
e prejuízo é muito grande. 
Nesse sentido as consulto-
rias de recrutamento são 
parceiros muito estratégicos 
para o RH. 

De forma que quanto 
mais próximos os clientes 
e as consultorias estiverem, 
maior será o grau de asserti-
vidade de uma contratação, 
já que as informações se 
tornam mais consistentes e 
alinhadas, o que minimiza e 
muito as chances de erros 
na contratação. 

(*) - É headhunter da Yoctoo e tem 
mais de 7 anos de experiência no 

recrutamento e seleção para as áreas 
técnicas. Formada em Administração 

de Empresas e é pós-graduada em 
Gestão de Pessoas e Negócios.

Como um candidato
se encaixa com a cultura 

da sua empresa
Marina Brandão (*)
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TRABALHANDO DURANTE O GOZO DE FÉRIAS
Empresa pode emitir advertências para funcionário que em gozo 
de férias, está trabalhando e fazendo propaganda do concorrente? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA GRÁVIDA PEDIU DEMISSÃO. PODEMOS FAZER A 
RESCISÃO POR ACORDO, LIBERANDO APENAS O FGTS?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, porém, entendemos 
que ao empregado estável não é possível rescisão por acordo, devendo, se 
for da vontade do empregado, pedir demissão conforme art.500 da CLT.

RESCISÃO POR ACORDO
Na rescisão por acordo entre as partes no caso do aviso prévio inde-
nizado, o trabalhador receberá 50% do aviso prévio. Caso ele cumpra 
aviso prévio trabalhado, a quantidade de dias será a mesma do pedido 
de demissão? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CÁLCULO DA MULTA DO CAGED
Como efetuar o cálculo da multa do CAGED, com atraso de dois anos, devemos 
emitir o DARF, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR POR SUBSTITUIÇÃO
Empresa possui apenas uma funcionária na área administrativa, e está 
grávida. Podemos contratar outro funcionário por prazo determinado, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

REFLEXO DAS HORAS EXTRAS
O reflexo das horas extras e do adicional noturno, sobre o DSR no mês, 
deve compor a base de cálculo para fins de 13º, Férias e aviso prévio 
indenizado? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FÉRIAS FRACIONADAS
Com a reforma trabalhista, as férias fracionadas podem ser solicitadas 
em dois períodos, sendo o primeiro de 5 dias e o segundo de 15 dias, 
inclusive solicitar a primeira parcela do 13º salário e a venda do abono 
(10 dias)? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0031430-31. 2004.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 9ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Raphael Garcia Pinto, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Ana Maria de Oliveira, RG 16660310, CPF 082.783.888-30, que 
por este Juízo, tramita de uma ação de Execução de Título Extrajudicial, movida por Nome da Parte 
Ativa Selecionada Sociedade Beneficente São Camilo. 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 sobre o 
valor bloqueado de R$ 307,46, em 15/05/2018, em suas contas no Banco Bradesco e Itaú 
Unibanco, nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi citado na forma do art. 256 da 
mesma lei, a pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias. E 
ciente(s) de que, nos termos da decisão, findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de 
advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de 
mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Para que 
produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, que será, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0005213-49. 2008.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a). Luciane Cristina 
Rodrigues Gadelho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Denia Tereza Oliveira Rodrigues da Silva - 
CPF 064.365.028-82, RG 13.254.837-0 que lhes foi proposta ação de Cobrança, requerida por 
Sociedade Beneficente São Camilo, objetivando o recebimento da quantia de R$ 3.779,61, referente 
as despesas de serviços Médicos - hospitalares. Considerando que a requerente, encontra-se em 
lugar ignorado, fica a mesma, por meio do presente edital Citada para os termos e atos da ação 
proposta. Ficando Advertida de que terá 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.  

Edital de Citação e Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001309-40.2017.8.26.0003 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Cristiane Vieira, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Henrique Sayuri Fujimoto, RG 76081151, CPF 01381125840, 
que União Social Camiliana ajuizou-lhe Ação Monitória objetivando a quantia de R$12.025,79 
(01/01/2017) referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e 
não cumprido. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação e Intimação por edital, 
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado e de 
honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao 
mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento 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, presumindo-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial, ficando 
advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1014636-23.20 15.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 22ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Fernando Henrique De Oliveira 
Biolcati, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Jung Industrial Ltda. EPP, CNPJ Nº: 04.816.144/0001-71 
que lhes foi proposta ação de Monitória requerida por Atlântica Equipamentos E Peças Ltda, 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 1.941,16, Referente aos cheques devolvidos e não 
pagos. Considerando que o requerente, encontra-se 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 

Edital de Intimação - prazo de 20 dias. Processo Nº 0088235-07.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 29ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Laura de Mattos Almeida, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Regina Celia Zacarias, CPF/MF SOB Nº 131.248.398-07, RG Nº 
23.377.626-6 que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de União 
Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o 
pagamento do valor de R$ 8.239,83, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo 
pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários 
Advocatícios de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. 
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.                                        

Edital de Intimação - Prazo de 01 (UM) Mês. Processo Nº 0002 209-19.2017.8.26.0010 O MM. Juiz 
de Direito da 3ª VC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP, Dr. Carlos Antonio da Costa, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Valdelice Theodoro Herrerias, CPF 859.080.618-91, que nos autos 
da ação de Procedimento Comum proposta por Sociedade Beneficente São Camilo, em fase de 
Cumprimento de Sentença, encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, e conforme o 
disposto no artigo 513, § 2º, inciso IV do NCPC, foi determinada a sua Intimação por Edital (NCPC, 
artigo 257, inciso III), para, no prazo de até 15 (quinze) dias a fluir após o prazo supra, liquidar o 
débito exequendo de R$ 3.314,73 (maio de 2017) atualizado monetariamente (tabela do TJSP) a 
partir de maio de 2017 e acrescido dos juros de mora legais (12% ao ano) a partir de junho de 2017 
e até o efetivo pagamento, ficando advertida de que, transcorrido tal prazo (de 15 dias) sem o 
pagamento voluntário, será automaticamente iniciado o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, 
apresentar impugnação independentemente de penhora ou de nova intimação (NCPC, art. 525), e 
ainda, que não ocorrendo pagamento voluntário (no prazo de 15 dias previsto no art. 523, "caput" do 
NCPC), o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 
10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais 

Citação Prazo 20 dias – Proc. 1104685-76.2016.8.26.0100. A Drª.  Carolina De Figueiredo Dorlhiac 
Nogueira, Juíza de direito da 38ª Vara Cível do Foro da Capital/SP. Faz Saber a Xangri-La 
Participações S.A, CNPJ Nº Nº: 10.267.594/0001-55 que lhes foi proposta ação de Monitória 
requerida por CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da 
quantia de R$  85.229,10, Referente a fatura de nº 211498411, com vencimento em 07/12/2015, 
Fatura de nº 215179641, com vencimento em 05/01/2016, e fatura nº 218912754, com vencimento 
em 05/02/2016 vencidas e não pagas. Considerando que o requerente, encontra-se 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.  

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMARCA DE SANTO ANDRÉ - FORO
DE SANTO ANDRÉ. 4ª VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Físico nº: 0029119-
13.2011.8.26.0554. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária. Reque-
rente: Banco Finasa Bmc S/A. Requerido: Sebastião Jose Teodoro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0029119-13.2011.8.26.0554. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara
Cível, do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandre Zanetti Stauber, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) SEBASTIÃO JOSE TEODORO, RG 674057494, CPF 635.086.058-68, que
lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Finasa Bmc Sa, ale-
gando em síntese: que celebrou em 29/10/2010 o Contrato de Alienação Fiduciária nº 0240105890, e
que cedeu ao requerido o bem a seguir descrito: Modelo: XT 660 R Marca: YAMAHA Ano: 2007/2007
Cor: AZUL Placa: DVV7969 Renavam: 938442023 UF: SP Chassi: 9C6KM003070006903 Revenda:
BANCO FINASA S/A; que por sua vez, recebeu o bem alienado e se obrigou a pagar em 36
contraprestações mensais, com vencimento a partir de 28/11/2010, o valor de R$ 15.175,16. Aduz ain-
da, que o requerido deixou de efetuar o pagamento das referidas parcelas mensais, a partir da que se
venceu em 28/12/2010. Iniciado o processamento do feito, em 08/08/2011, foi pelo MM. Juiz acatado o
pedido liminar de Busca e Apreensão, todavia o bem não foi encontrado; em 14/08/2015 a parte autora
requereu a conversão da presente demanda em execução de título extrajudicial, o pedido foi deferido
em 14/09/2015, porém, até a presente data, o requerido não foi encontrado no endereço constante dos
autos para a sua devida citação. 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 03 dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, e para que proceda ao pagamento da dívida de
R$ 22.116,15 (julho/2015); ao montante devido, deverá ser acrescido o percentual de dez por cento
(10%), ora fixados a título de honorários advocatícios (art. 652, “caput”, c.c. art. 652-A, “caput”, ambos
do CPC, com redação da Lei nº 11.382, de 06/12/06); em caso de integral pagamento da dívida no pra-
zo supra assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 652-A, § único, do CPC, com
redação da Lei nº 11.382, de 06/12/06). O(a) executado(a), poderá opor-se à execução por meio de
embargos, que deverão ser oferecidos no prazo de quinze (15) dias, contados da data juntada aos au-
tos do mandado de citação, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 736, c.c. art. 738,
do CPC, com redação da Lei nº 11.382, de 06/12/06). Observe-se, ainda, que reconhecendo o executa-
do o débito, poderá efetuar no prazo de embargos o depósito de 30% do valor da execução, incluídos
custas e honorários advocatícios, podendo pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária e juros de 1% ao mês (art. 745-A do CPC). Outrossim, diante da planilha apre-
sentada o valor da causa corresponde ao valor de R$ 22.116,15, procedendo-se às devidas anotações.
Não sendo embargada 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 Santo André, aos 15 de janeiro de 2019.                                               (06 e 07)

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0013539-34. 2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Adriana Cristina Paganini 
Dias Sarti, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Marcia Regina Gomes Leal, Brasileiro, RG 2236181, 
Rua Saioa, 239, aptº 185-B, Vila Firmiano Pinto, CEP 04124-120, - SP que por este Juízo, tramita 
de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social Camiliana. 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, pague a quantia de R$7.469,19, 
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.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000385-60. 2017.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Paulo Baccarat Filho, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Verônica Bondezan, Brasileiro, Solteira, RG 47.851.266-1, CPF 
331.610.408-99, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 12.135,12, ref. contrato de prestação de serviços educa 
cionais firmado entre as partes. 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 embargos monitórios ou pague a 
quantia reclamada. 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.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0171761-13.2011  .8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 29ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Valéria Longobardi, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Ademilson Kohatsu, brasileiro, casado, RG Nº 15.911.118, CPF Nº 027.604.938-
14, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de 
R$19.386,95. referente às da taxa de conservação do lote 24, da Quadra EZ, do Loteamento Ninho 
Verde - Gleba II, situado na zona urbana do município de Pardinho, comarca de Botucatu/SP. 
Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos 
alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. 
Será o edital afixado e publicado na forma da lei.                                      

Edital de Intimação Prazo 30 dias. Proc. 0020989-97.2018.8.26.0001.  O Dr. Adevanir Carlos Morei 
ra da Silveira, Juiz de Direito da 4ºVC do Foro Regional de Santana–S/P. Faz Saber a Anderson 
Barbosa, CPF/MF Nº177.402.348-26,que Sociedade Beneficente São Camilo, alegando em síntese  
foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 42.293,62, Nos 
termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi citado na forma do art. 256 da mesma lei, a 
pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, no prazo de 15 dias." e ciente(s) de que, nos 
termos da decisão, findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 
10% sobre o valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e 
avaliação(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Para que produza seus regulares 
efeitos de direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0021152-77. 2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª VC, do Foro Regional I-Santana, Estado de SP, Dr(a). Daniela Claudia Herrera 
Ximenes, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Flavia Cristina Nunes Moniz Sabino (CPF 194.602.298-
59) e João Bernardo (CPF 692.561.106-06), que Sociedade Beneficente São Camilo, alegando em 
síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que, no prazo de 15 dias, após o decurso do 
prazo deste edital, efetue o pagamento do valor de R$ 20.121,08(agosto de 2018), atualizado até a 
data do efetivo pagamento, nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi citado na forma 
do art. 256 da mesma lei, a pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe e ciente(s) de que, 
nos termos da decisão, findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos 
de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e 
avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Transcorrido o prazo sem 
pagamento inicia-se o prazo de 15 dias, para que apresente impugnação nos próprios autos(art.525 
CPC). Em caso de revelia será nomeado curador especial. Para que produza seus regulares efeitos 
de direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de outubro de 2018.                                        

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0024340-30. 2018.8.26.0405 O MM. Juiz de 
Direito da 7ªVC, do Foro de Osasco, Estado de SP, Dr. Wilson Lisboa Ribeiro, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber á Joaquim da Silva Reis, Brasileiro, Casado, Autônomo, RG 8906277, CPF 814.399.628-
04, que por este Juízo tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença oriunda de Ação 
Monitória, que lhes move CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A. Encontrando-se o 
devedor em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua Intimação, por edital, Edital da penhora 
judicial de R$ 8.150,53 + R$ 76,67, feitas em aplicações bancárias de sua titularidade para garantia 
da presente execução, no valor de R$ 20.391,36 (válido p/ dez/18), e cientificado de que poderá se 
manifestar nos termos do artigo 854, §§ e §§§, CPC, justificando em cinco dias eventual ocorrência 
de excesso de penhora ou de bloqueio sobre quantia de natureza impenhorável, bem como quanto 
ao do prazo de quinze dias úteis, contados da juntada do recibo que acompanha a presente aos 
autos, para a apresentação de defesa. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0617023-29.2008 .8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Jorge Alberto Quadros de 
Carvalho Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Wilson Martins Pires, Brasileiro, Solteiro, RG 
43.802.346-8, CPF 309.919.668-13, com endereço à Rua Barão de Itapetininga, 40, Republica, 
CEP 01042-000, - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de 
Sociedade Beneficente São Camilo, objetivando cobrança para recebimento da quantia de R$ 
1.775,11, referentes as despesas hospitalares. 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. 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.  

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1022510-25.2016.8.26.0100 - O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo Esteves, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Lourenço Chohfi e s/m Beatriz Jafet Chohfi, Nagib Chohfi e s/m Célia Cury 
Chohfi, Raul Ragueb Chohfi e s/m Sandra Sarruf Chohfi, José Mauricio Carvalho Cerqueira, José Jorge 
dos Santos Silva, Luiz Henrique Cembrero e s/m Catia Cristina de Mira Cembrero 124.925.398-57 e 
Gualter de Carvalho Andrade e s/m Marcia Cristina Vianna Andrade, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Luciani de 
Souza Soares e Vagner Antonio Soares ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de 
domínio sobre o imóvel situado na Rua Tomas Barbosa, 151, Jardim Santa Adélia, nesta Capital, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o 
prazo de 20 dias da publicação. 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. 

3ª VC – Regional Lapa. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0008738-
72.2017.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GABRIELA 
PEREIRA DE FARIA, Brasileiro, Solteira, RG 39773467, CPF 009.767.641-13, que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por VSTP Educação Ltda, procedeu-se 
o bloqueio através do sistema BACENJUD, no valor de R$ 2.127,26 junto ao Banco Itaú Unibanco 
S.A. (fls. 67 dos autos). Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, com fundamento no Art. 256, inciso II do CPC para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital da data da publicação única ou, havendo mais de um, da primeira (Art. 257, inciso  III 
do CPC), manifeste-se sobre o bloqueio on line junto ao Banco Itaú Unibanco S.A no valor de R$ 
2.127,26, nos termos do § 3º, do art. 854, do CPC. Não havendo manifestação, será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

GLA – Gestão e Logística Ambiental S.A.
CNPJ/MF n° 28.004.467/0001-29 - NIRE n° 35.300.504.950

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 31.10.2018
Data, Hora, Local: 31.10.2018 às 10 hs, na sede social, Avenida Gonçalo Madeira, 300, parte, São Paulo/SP. Presença: 
totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva, Secretário: Thiago Fernandes. Deliberações 
Aprovadas: 1. Aceitar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Ciro Cambi Gouveia, brasileiro, casado, engenheiro, RG 
22.289.381-3 SSP/SP, CPF/MF 285.441.418-70, com endereço comercial em São Paulo, ao cargo de Conselheiro Suplente. 2. 
A eleição do Sr. Pablo Ferraço Andreão, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 1.097.914 SPTC/ES, CPF/MF 002.073.317-
82, ao cargo de Conselheiro Suplente. 3. Por conseguinte, o Conselho de Administração da Companhia composto da seguinte 
forma, com mandato unifi cado até 10.07.2020: Presidente: (a) Sr. Thiago Fernandes, brasileiro, casado, administrador de 
empresas, RG 42.421.464-7 SSP/SP, CPF/MF 313.538838-76, e, como seu suplente, o Sr. Julio César de Sá Volotão, 
brasileiro, casado, advogado, RG MAER 433.473 e CPF/MF 029.429.037-08. Conselheiros: (b) Sr. Ângelo Teixeira de 
Castro Carvalho, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 05760995-03 SSP/BA e CPF/MF 949.174.935-87, e, como seu 
suplente, o Sr. Pablo Ferraço Andreão, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 1.097.914 SPTC/ES, CPF/MF 002.073.317-
82. (c) Sr. Anrafel Vargas Pereira da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, RG 19.969.925-2 SSP/SP e CPF/MF 
nº 161.481.318-38; e, como seu suplente, o Sr. Pablo Ferraço Andreão, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 1.097.914 
SPTC/ES, CPF/MF 002.073.317-82. (d) Sr. Daniel Fernando Mantovani, brasileiro, casado, administrador de empresa, RG 
284.623.45 SSP/SP e CPF/MF 289.823.138-00; e, como seu suplente, o Sr. Julio César de Sá Volotão, brasileiro, casado, 
advogado, RG  433.473 e CPF/MF 029.429.037-08, todos com endereço comercial em São Paulo/SP. 4. O Conselheiro ora 
eleito, presente na Assembleia, toma posse de seu cargo mediante assinatura desta ata, declarando não estar incurso em 
nenhum crime que o impeça por lei de exercer atividade mercantil. Encerramento: Nada mais. São Paulo/SP, 31.10.2018. 
Acionistas: Vega Valorização de Resíduos S.A. por: Anrafel Vargas Pereira da Silva e Carlos Alberto Nunes Bezerra e Estre 
Ambiental S.A., por: Júlio César de Sá Volotão e Thiago Fernandes. Conselheiro eleito: Pablo Ferraço Andreão (Suplente). 
JUCESP 58.142/19-8 em 30/01/2019. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Segundo o IBGE, em janeiro de 2019 
o número de desempregados no 
Brasil caiu de 12,7 milhões para 12,2 

milhões de pessoas, ao longo de 2018, um 
recuo de 4,8%.  Mas, apresar dessa margem 
ser um bom indicativo para o futuro, o 
índice de desempregados, que é de 11,3%, 
ainda assombra.

Outra pesquisa, dessa vez realizada pelo 
portal Trabalho Hoje, aponta que 17 dos 27 
estados brasileiros seguem abrindo postos 
de trabalho. Minas Gerais é destaque nessa 
lista por ocupar a segunda colocação, com 
oferta média de 51,8 mil vagas, perdendo 
apenas para São Paulo, com cerca de 92,3 
mil vagas.

Diante dessa realidade, surgem dúvidas 
incomuns: onde estão os profi ssionais para 
ocupar tais lugares e por que eles não estão 
sendo contratados? Diante deste quadro 
confuso, especialistas destacam que a falta 
de capacitação profi ssional, o aprimoramen-
to das técnicas e o pouco conhecimento 
acadêmico podem ser as respostas.

“Observamos que no Brasil a mão de 
obra ainda é bastante primária e vai na 
contramão do desenvolvimento do país. 
Acreditamos que cada vez mais o mercado 
demanda especialistas para desenvolverem 
funções muito específi cas, enquanto as pes-
soas nas fi las de espera ainda não buscaram 
capacitação sufi ciente para satisfazer essa 
demanda. Não havendo essa capacitação, 

Especialização pode colaborar para 
fomento de vagas de trabalho

as empresas optam por manter a equipe 
já contratada e aquela vaga permanece 
em aberto”, explica a empresária minei-
ra, diretora e consultora, da Leaders-HR 
Consultantes, Astrid Vieira.

Astrid menciona a Construção Civil para 
exemplifi car sua colocação. “Uma Constru-
tora acabou de angariar um projeto e sai em 
busca de uma pessoa que tenha experiência 
ou seja especializado na construção de 
pontes. Porém, a graduação em engenharia 
civil capacita o profi ssional de uma maneira 
geral e não oferece a ele a oportunidade de 
se especializar em construção de pontes. 
Portanto, esse profi ssional precisaria de 
buscar essa capacitação e, na maioria das 
vezes, isso não acontece. Em contrapar-

tida, a empresa acaba não contratando 
ninguém”, explica. 

Além disso, Astrid menciona que peque-
nos detalhes também são cruciais para a 
ocupação de boas vagas. “Estar bem conec-
tado com o meio digital ajuda bastante. Além 
disso, saber vários idiomas; em especial o 
inglês, apresentar certifi cação de cursos, 
ter boas referências de empregos anteriores 
e, acima de tudo, ter um bom domínio da 
língua portuguesa, porque hoje em dia em 
uma entrevista de emprego, o RH fi ca de 
olho – ou melhor, com os ouvidos apurados 
no linguajar do candidato. Seguindo essas 
dicas, poderemos ter uma mão de obra forte, 
e boas vagas ocupadas por bons profi ssio-
nais”, conclui (Leaders-HR Consultantes).
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