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Sabe quem é o melhor 

líder? Aquele que possui 

o que chamamos de 

“sentimento de dono”. 

Você sabe o que isto 

signifi ca na prática?

É o executivo que cuida 
da empresa na qual 
trabalha como se fos-

se dele, compartilhando do 
mesmo sentimento e obje-
tivos que o dono daquela 
organização, ou a alta ad-
ministração, tem. Zela pelo 
dinheiro da empresa como 
se fosse dele, tratando tudo 
com muita responsabilidade. 

O líder que tem “sentimen-
to de dono” faz acontecer – e 
o faz de forma correta, afinal, 
a empresa “é dele”. Trabalha 
para que a empresa efetiva-
mente prospere, tenha lucro, 
seja estável e, claro, cresça. 
As empresas que querem 
atender às expectativas de 
seus acionistas, crescer mais 
rápido ou ser uma referência 
no mercado em que atuam, 
buscam executivos assim, 
que querem ser “donos da 
empresa. 

Elas esperam que este 
líder goste e saiba trabalhar 
em equipe. Que não tenha 
dificuldade de promover e 
se inserir em práticas cola-
borativas porque sabe olhar 
a empresa como um todo. E 
mais: que se disponha, até 
mesmo, a melhorar o desem-
penho de áreas e projetos 
que, a princípio, nem faziam 
parte de suas atribuições.

Este líder consegue in-
fluenciar sua equipe, e não 
simplesmente comandar e 
impor regras. Com isso, con-
segue tirar o melhor de cada 
liderado porque se coloca até 
mesmo como um facilitador. 
Ele tem motivação, produti-
vidade e interesse em evoluir 
junto com a organização que 
lidera. 

Há um aspecto que vai além 
de tudo isso. O líder “com 
sentimento de dono” é a 
pessoa de confiança do dono 
da empresa. Ser confiável é 
ter a capacidade de deixar o 
dono da empresa, seus sócios 
e acionistas, tranquilos. E 
essa tranquilidade vem da 

certeza de que o líder está de-
fendendo a empresa de forma 
ética e correta, respeitando, 
preservando – e até aumen-
tando – o investimento que 
foi feito nesta organização. 

Confiabilidade é algo que 
se desenvolve não só pela 
atuação cotidiana, mas tam-
bém pelo relacionamento do 
líder com o empresário que 
o contratou. Ao contrário 
do que muitos pensam, a 
confiança não vem apenas 
com o tempo de empresa, 
mas principalmente, pela 
sintonia e empatia que ali-
mentam esta relação.

Ser confiável se traduz 
em agir com honestidade 
e transparência em todos 
os sentidos. Trazer para a 
empresa colaboradores que 
também sejam confiáveis, 
além de agregar com suas ap-
tidões técnicas específicas, 
habilidades e conhecimento. 
É agir, sempre, com transpa-
rência e honestidade. 

Vale lembrar que não basta 
a empresa querer lideranças 
com “sentimento de dono”. 
É preciso criar um ambien-
te favorável para que estas 
pessoas atuem como donos, 
ou seja, dar espaço para 
que apresentem inovações 
e novas ideias; comunicar de 
forma clara e transparente 
os processos, as metas e ob-
jetivos a serem alcançados; 
promover uma política que 
inclua todos os colabora-
dores; e abolir a hierarquia 
cega que engessa e afasta 
lideranças de liderados. 

E já que não basta apenas 
conquistar líderes com senti-
mento de dono, mas também 
saber retê-los, é igualmente 
importante dar ao líder auto-
nomia, feedbacks e reconhe-
cimento às suas conquistas. 
Só assim ele permanecerá 
interessado na empresa e no 
seu desenvolvimento pesso-
al; motivado em formar boas 
equipes; resiliente quando 
se deparar com eventuais 
erros e insucessos; e o prin-
cipal:  comprometido com a 
sustentabilidade do negócio. 

 
(*) - Mestre em Administração de 
Empresas, está à frente da área 

fi nanceira de mineradora em 
Moçambique.

As empresas e o líder com 
“sentimento de dono”

Marcelo Tertuliano (*)
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TERMINAL QUÍMICO DE ARATU S.A. - TEQUIMAR
CNPJ Nº 14.688.220/0016-40  -  NIRE 35.300.492.897

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraodinária
Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária do Terminal Quími-
co de Aratu S.A. - Tequimar (“Companhia”), que se realizará no dia 30 de outubro de 2019, às 09 horas (“Assembleia”), na
sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 1.343, 4º andar, na Cidade e Estado de
São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Nos termos do Artigo 12, inciso (x), do Estatuto Social e do
artigo 59, caput, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, deliberar sobre a realização da 1ª
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia
Fidejussória Adicional (“Debêntures”), para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, nos termos da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“CVM”) (“Emissão” e
“Oferta Restrita”, respectivamente); (ii) deliberar pela autorização expressa para que a diretoria e os representantes le-
gais da Companhia pratiquem todos e quaisquer atos e adotem todas as medidas necessárias à: (a) formalização,
efetivação e administração das deliberações tomadas na Assembleia para a emissão das Debêntures, bem como a as-
sinatura de todos e quaisquer instrumentos, contratos e documentos relacionados à Emissão e a Oferta Restrita, incluin-
do, mas não se limitando, a celebração da Escritura de Emissão das Debêntures e do Contrato de Distribuição das De-
bêntures; (b) formalização e efetivação da contratação de todos os prestadores de serviços relacionados à Emissão, tais
como o coordenador líder, os assessores legais, o escriturador, o banco liquidante, o agente fiduciário, a B3 S.A. - Brasil,
Bolsa e Balcão - Segmento CETIP UTVM (“B3”), dentre outros, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos
instrumentos de contratação e eventuais alterações; (iii) ratificar os atos já praticados por seus diretores e/ou represen-
tantes legais da Companhia neste sentido relativo aos documentos aqui descritos, bem como aprovar a celebração de
aditamentos aos documentos da Emissão e da Oferta Restrita, independentemente de qualquer aprovação adicional, (a)
para refletir o resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento, a ser organizado pelo coordenador
líder para a definição da definição da taxa final dos juros remuneratórios das Debêntures; (b) em virtude da necessidade
de atendimento de exigências da B3, da CVM, da ANBIMA, ou em consequência de normas legais regulamentares; (c)
para correção de erros grosseiros, tais como, de digitação ou aritméticos; e/ou (d) para atualização dos dados cadastrais
das partes, tais como alteração na razão social, endereço e telefone, entre outros, se necessário. Participação na As-
sembleia: Os acionistas, para participar da presente Assembleia, devem apresentar declaração emitida pela instituição
prestadora dos serviços de ações escriturais ou da instituição custodiante, com a quantidade de ações de que consta-
vam como titulares até, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes da Assembleia. Poderão participar da Assembleia acionis-
tas titulares de ações ordinárias e preferenciais da Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, des-
de que cumpram com os requisitos formais de participação previstos na legislação aplicável.
Ratifica-se, para todos os fins, que a data correta para a realização da Assembleia será o dia 30 de outubro
de 2019, ao invés da data veiculada neste Jornal na data de ontem.

São Paulo, 22 de outubro de 2019.
Ricardo Isaac Catran - Presidente

UNIÃO BRASILEIRA DE VIDROS S.A.
(a “Companhia”) CNPJ/MF n° 60.837.689/0001-35 - NIRE 35300033205

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os senhores acionistas desta Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraor-
dinária, a realizar-se em sua sede social, à Avenida Senador Teotônio Vilela, s/n, km. 30, SP/SP, às 
10:00 do dia 01/11/2019, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) cancelamento de todas as 
ações ordinárias emitidas pela Companhia, todas nominativas e sem valor nominal, que se encon-
tram atualmente em tesouraria, sem redução do valor do capital social, com redução do número total 
de ações; (ii) redução do capital social da Companhia, sem cancelamento das ações, para, nesta 
ordem, (a) absorção dos prejuízos acumulados, nos termos do artigo 173 da Lei 6.404/76; e (b) devo-
lução de recursos aos acionistas por considerá-lo excessivo; (iii) o grupamento das ações ordinárias 
de emissão da Companhia, tendo em vista a redução considerável do valor patrimonial de cada ação 
em razão da redução do capital social previsto no item (ii); (iv) alteração do caput do artigo 5º do es-
tatuto social, a fim de refletir as alterações decorrentes das deliberações acima; Poderão participar da 
AGE os acionistas com inscrição de seus nomes nos livros próprios da Companhia ou representados 
por procuradores que atendam aos requisitos legais. Os acionistas deverão apresentar os docu-
mentos e comprovantes das ações da Companhia de sua titularidade, conforme dispõe o artigo 126 
da Lei n° 6.404/76. Na hipótese de acionista pessoa jurídica ou fundo de investimento, deverão ser 
apresentados os documentos que comprovem a sua representação legal, sendo: cópia autenticada 
do estatuto, contrato social ou do regulamento, e do instrumento de eleição ou indicação do repre-
sentante legal que comparecer AGE ou outorgar poderes a procurador. A representação por procu-
ração deverá obedecer às determinações do § 1° do artigo 126 da Lei n° 6.404/76. Encontram-se à 
disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, os documentos pertinentes às matérias a 
serem debatidas na AGE, conforme ordem do dia acima, em atenção ao disposto no artigo 135, §3º, 
da Lei 6.404/76. São Paulo, 22/10/2019. Odenir Antonio Valério - Diretor Presidente. (23, 24 e 25)

Processo Digital nº: 1003361-34.2016.8.26.0006 Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível – Com-
promisso. Requerente : Geordano Franco Ferreira. Requerido: Ana Paula de Marino Suda e Outros.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS.PROCESSO Nº 1003361-34.2016.8.26.0006) O.MM. Juiz
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo Dr. PAULO
DE TARSSO DA SILVA PINTO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos - 1) AMÉLIA COSTA DE MARINO,
brasileira, RG n.º 5.355.400-00,inscrita no CPF/MF sob o n.º 650.675.508-30, 2) ANA PAULA DE
MARINO SUDA,Brasileira, CPF 270.576.438-02, 3) CARLOS ALBERTO DE MARINO, Brasileiro,
Comerciante, RG 2992933, CPF 136.553.258-51, e 4) LUIS GUSTAVO DE MARINO, Brasileiro, RG
28685758-3, CPF 325.088.428-69,que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por
parte de Geordano Franco Ferreira, para julgar procedente a ação, condenando os REQUERIDOS, ao pa-
gamento das custas e honorários advocatíciosatualizados (R$ 80.000,00 - 07/2016), e requerendo a ou-
torga de escritura definitiva do imóvel,situado na Rua Jarauara, n.º 953-A, na Vila Ré, São Paulo-SP,
encravada em terreno medindo8,50m (oito metros e cinqüenta centímetros de frente e fundos por 10,00m
(dez metros lateraisesquerda e direita, perfazendo uma área de 185m² (cento e oitenta e cinco metros
quadrados)”,prenotado sob a matrícula 423.501 do 12º Cartório de Registro de Imóveis da Capital),
imóveleste ao qual o REQUERENTE ADQUIRIU DOS REQUERIDOS em 19 de junho de 2007,
nostermos do contrato de compromisso de compra e venda, por R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e confor-
me documentos juntado aos autos comprova o pagamento do requerente aos requeridos.Encontrando-se
os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, porEDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, quefluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente(m) resposta(s). Não sendo contestadaa ação, os réus serão considerados revéis, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da Lei.
Dado e passado nestacidade de São Paulo, aos 10 de outubro de 2019.

Clube Atlético Juventus
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária de 09 de Novembro de 2019

Ivan Antipov, Presidente do Egrégio Conselho Deliberativo do Clube Atlético Juventus, em obediência ao
que determina o Artigo 50, Inciso I, Alínea a do Estatuto Associativo convoca os todos os Associados (as)
maiores de 18 (dezoito) anos, titulares, em pleno gozo de seus direitos associativos, e em dia com os
cofres do Clube, e que tenham no mínimo 01 (um) ano completo de vínculo associativo contado até o ano
da eleição, para participarem da Assembleia Geral Ordinária que será realizada no Salão Grená da en-
tidade, situado na Rua Comendador Roberto Ugolini, nº 152, Parque da Mooca, nesta Capital, no dia 09 de
Novembro de 2019 no horário das 09:00 h às 17:00 h para cumprirem a seguinte Ordem do Dia: A- Em
estrita obediência ao que determina o Artigo 113 do Estatuto Associativo, eleger para o período de 22 de
Dezembro de 2019 a 21 de Dezembro de 2023 os 20 (vinte) Conselheiros Quadrienais e seus 05 (cinco)
Suplentes, que comporão o designado Grupo “A” do Conselho Deliberativo, tudo conforme explicitado no
Ofício nº 223/2019 de 04 de Setembro de 2019 no qual constam as Normas Disciplinadoras desta Eleição
publicadas no Sitio Eletrônico bem como afixadas na Portaria Central, na Sala do Conselho Deliberativo
bem como nos Murais Internos do Clube; B- Dar Posse aos eleitos para assumirem o Cargo no dia 22 de
Dezembro de 2019. Ivan Antipov - Presidente do Egrégio Conselho Deliberativo do Juventus

BFL S/A - Empreendimentos Gerais
CNPJ Nº 04.376.726/0001-84 - NIRE Nº 35300184530

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 11/04/2019. Horário: 11:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos nº 960 - 19º andar, Conjunto 1.906, nesta Capital. Presença: Acionistas repre-
sentando a totalidade do Capital Social, conforme se comprova por suas assinaturas
lançadas no livro de presença. Com as declarações exigidas por lei, assumiu a Presidên-
cia da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. André Kissajikian, Diretor Presiden-
te da empresa, que convidou a mim Milton da Silva, para Secretário. Iniciando-se os
trabalhos, informou o Sr. Presidente que o Edital de Convocação para a Assembléia
deixou de ser publicado de conformidade com o disposto no Parágrafo Quarto (§4º) do
artigo 124 da Lei 6.404/76. Em seguida, foram colocados em discussão e votação os
assuntos constantes da “Ordem do Dia”, tendo, no final sido deliberado pelos acionistas
presentes, por unanimidade de votos e observadas às abstenções legais, o seguinte:
Deliberações:- 1) - Foi aprovado o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais
Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2018, documentos esses publicados no Diário Oficial Empresarial e no Jornal Empresas
& Negócios nas edições do dia 04 de abril de 2019, sendo dispensado o aviso aos
acionistas face ao que trata o parágrafo quarto (§4º) do artigo 133, da Lei 6.404/76,
atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001; 2) - Foi decidido que a destinação do resul-
tado apurado no exercício social de 2018, ficará a critério da diretoria; 3) - Foram eleitos,
por unanimidade, os membros da diretoria, com mandato até a realização da Assembleia
Geral Ordinária de 2022 a)-Diretor-Presidente: Sr. André Kissajikian (RG nº 9.945.144-X-
SSP/SP e CPF/MF nº 075.542.968-09), brasileiro, casado, empresário, residente e domi-
ciliado nesta Capital, onde tem escritório na Alameda Santos, nº 960, 19º andar, Cerquei-
ra César, CEP 01418-100; b) Diretora sem designação especial: Sra. Suely Kissajiki-
an da Silveira, (RG nº 9.945.143-8-SSP/SP e CPF/MF nº 075.542.768-83), brasileira,
casada, empresária residente e domiciliada nesta Capital, com endereço comercial na
Alameda Santos, nº 960, 19º andar, Cerqueira César, CEP 01418-100. Tendo em vista o
que dispõe o § 1º do artigo 147 da Lei 6.404/76, os Diretores ora eleitos declaram que
não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que
possam impedi-los de exercer atividade mercantil; c) - Ficam vagos, para posterior de-
liberação, os Cargos de Diretor Superintendente e um de Diretor sem designação espe-
cial; d) - Fica mantida a remuneração mensal da Diretoria. Nada mais havendo a ser
tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como nin-
guém se manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo
tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e
achada conforme, foi assinada por todos os presentes, dando o Sr. Presidente por en-
cerrada a Assembleia. São Paulo, 11 de abril de 2019. André Kissajikian - Presidente da
Mesa. Milton da Silva - Secretário. Acionistas: André Kissajikian e Suely Kissajikian da
Silveira. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. André Kissajikian -
Presidente da Mesa, Milton da Silva - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob o
nº 398.461/19-3, em 24/07/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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QUINTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2019

CALCULAR O VALOR DO AFASTAMENTO
Funcionário que trabalha 03 dias por semana, caso fique afastado 15 
dias, como calcular o valor do afastamento? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO DEMITIDO TERÁ UM MÊS A MAIS PARA USO DO 
CONVENIO MÉDICO, PODEMOS DESCONTAR O VALOR DESSE MÊS 
NA RESCISÃO?

Esclarecemos que não há previsão legal específica expressa, porém, 
entende-se não haver impedimento no desconto da assistência médica 
na rescisão contratual. Contudo, lembramos que os descontos em res-
cisão, conforme art.477, §5º da CLT, não poderá exceder o equivalente 
a um mês de remuneração do empregado.

AVISO DE FÉRIAS NO ESOCIAL
O aviso de férias no eSocial é obrigatório avisar com 30 dias de antece-
dência? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

LICENÇA-MATERNIDADE NA ADOÇÃO
Como devemos proceder no afastamento por licença-maternidade por 
adoção? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ESPOSA DE FUNCIONÁRIO TEVE OCORRÊNCIA DE NATIMORTO, TERÁ 
DIREITO A LICENÇA-PATERNIDADE?

Esclarecemos que não existe previsão legal específica expressa, porém, 
entendemos que havendo o parto seja de natimorto ou não tem o pai 
direito a licença paternidade. Porém, visto a omissão legal específica, 
orientamos verificar o posicionamento do sindicato da categoria.

PAGAMENTO DO TRABALHO INTERMITENTE
Para o trabalhador cujo contrato de trabalho é intermitente, como 
devo considerar 1/12 avo de férias e 13º, como declarar na SEFIP o 
INSS do 13º. salário? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

CMN SOLUTIONS A149 PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 31.636.768/0001-80
BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em reais

ATIVO 31/12/18
CIRCULANTE .................................. 500,00
Disponibilidades ............................ 500,00

TOTAL DO ATIVO ........................... 500,00

PASSIVO 31/12/18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO .................. 500,00
Capital Social ................................... 500,00
TOTAL DO PASSIVO ...................... 500,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO

Valores expressos em reais

31/12/18
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 0,00
Serviços Prestados .......................... 0,00
RESULTADO OPERACIONAL ....... 0,00
LUCRO ANTES DO IRPJ / CSLL .. 0,00
Imposto de Renda/Contrib. Social . 0,00
LUCRO LÍQUIDO ............................ 0,00

São Paulo-SP, 31 de Dezembro de 2018

DIRETORIA

Argeu de Lima Géo Filho - Diretor

Rodrigo Medrado Géo - Diretor

José Andrade Neto - Contador:
CRC/MG 048134

1ª VC – Regional Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO: 20 DIAS. Processo nº 1000541-
70.2015.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Rogério Bojo Pellegrino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
LARISSA MAXIMO DE SOUZA, Brasileira, CPF 371.231.428-02, que lhe foi proposta uma ação 
Monitória por parte de AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, alegando em síntese: ser credora 
da requerida do valor de R$ 29.284,43 (Dez/2014), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais relativo as mensalidades não pagas no ano de 2010 e ao saldo de confissão de dívida, 
firmado entre as partes. Estando a requerida em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por 
EDITAL para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo do Edital, pague o débito, ou embargue a 
ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de 
mandado inicial em título executivo. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada 
revel, caso em que será nomeado curador especial. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 22 de agosto de 2019. 

4ª VC – Regional Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002300-
91.2012.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Mariana Dalla Bernardina, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LUCAS 
ROCHA NEVES, CPF: 314.477.868-07, RG: 42028132, que lhe(s) foi proposta uma ação Monitória 
por parte do AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese que é credora da 
importância original de R$ 3.265,04, em razão do contrato de prestação de serviços educacionais 
firmado com o requerido através das mensalidades não pagas, atribuindo o valor à causa de R$ 
6.575,10. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de vinte dias contados a 
partir da publicação deste edital, ofereçam embargos monitórios, nos termos do art. 702 do Novo 
Código de Processo Civil, ou paguem a importância supra, bem como os honorários advocatícios 
fixados em 5% do valor da causa, conforme art. 701, do NCPC, devidamente atualizada, ficando 
cientes, outrossim, de que neste último caso, ficarão isentos das custas processuais, bem como de 
que nos termos do artigo 701, § 5º do NCPC, resta deferido o pagamento parcelado do débito, na 
forma disposta no art. 916 do NCPC e de que, na hipótese do não oferecimento de embargos, será 
iniciada a execução, conforme previsto no Titulo II do Livro I da Parte Especial do NCPC. Em caso 
de revelia 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 São Paulo, aos 22 de agosto de 2019. 

6ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0029918-82.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - 
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIANE MATEUS DOS SANTOS, CPF 391.722.538- 78, que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por AMC - Serviços 
Educacionais LTDA. 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, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 
14.864,82 (em 12/09/2019) , 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. NADA MAIS. 

O corregedor nacional de 
Justiça, ministro Hum-
berto Martins, estabe-

leceu um fl uxo de atendimento 
emergencial, a ser implemen-
tado no âmbito do Tribunal de 
Justiça de Roraima (TJRR), 
para facilitar o trânsito de crian-
ças e adolescentes venezuela-
nos no território nacional. O 
fl uxo foi estabelecido por meio 
de prévio entendimento com 
o Poder Judiciário do estado.

Segundo o estabelecido pela 
Corregedoria Nacional de Jus-
tiça, o Núcleo da Divisão de 
Proteção do Juizado da Infância 
no aeroporto de Boa Vista (RR) 
deve ser ativado, inclusive com 
sistema de plantão, para a con-
cessão de autorização de viagem 
para crianças e adolescentes, no 
território nacional, que estiverem 
em trânsito no aeroporto, já que 
algumas viajam desde o exterior, 
bem como autorização para crian-
ças que viajam com os pais.

Além disso, fi cou estabeleci-
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Corregedoria defi ne fl uxo emergencial 
para trânsito de crianças venezuelanas
O fl uxo foi estabelecido por meio de prévio entendimento com o Poder Judiciário do estado

Medida visa facilitar o trânsito de crianças imigrantes 

em território nacional.

do o encaminhamento de todas 
as crianças e adolescentes que 
viajam desacompanhadas dos 
pais para o Juizado Itinerante 
de Boa Vista ou Pacaraima, que 

concederá aos ascendentes, 
colaterais ou outros adultos 
que as acompanham a guarda 
das referidas crianças para 
viabilizar, não só a guarda, mas 

também o exercício dos demais 
atos da vida civil no local para 
onde forem interiorizadas.

A corregedoria nacional 
estabeleceu também o encami-
nhamento de todas as crianças e 
adolescentes indocumentados 
para os Juizados Especiais da 
Infância e Adolescência de 
Pacaraima ou Boa Vista para 
as providências necessárias. 
O Unicef estima que 10 mil 
crianças venezuelanas vivam 
atualmente no Brasil.

A instituição destacou que, 
devido à grave crise econômica 
venezuelana, não estão sendo 
emitidas células de identida-
de para crianças a partir de 
nove anos, por ausência de 
papel-moeda e por ausência de 
previsão legal para as crianças 
menores de nove anos. 

Diante disso, foi recomen-
dado a alteração de normas 
infralegais, de modo a facilitar 
o trânsito dessas crianças imi-
grantes em território nacional 
(Ag.CNJ). 

O presidente do Conselho 
Europeu, Donald Tusk, de-
clarou que vai  recomendar 
à União Europeia (UE) que 
aceite o pedido do Reino Unido 
de adiar a data para a saída do 
bloco. Para ele, a decisão visa 
a evitar um Brexit sem acordo. 
Anteriormente, o primeiro-mi-
nistro britânico Boris Johnson 
havia decidido interromper os 
debates quanto à legislação do 
Brexit na Câmara dos Comuns, 
até que a UE decida como irá 
responder ao pedido.

Johnson tomou a decisão 
depois de os legisladores 
rejeitarem o cronograma do 
governo, de três dias, para 

O
liv

ie
r H

os
le

t/E
PA

/A
g.

Lu
sa

Conselho Europeu vai recomendar novo adiamento do Brexit
examinar a legislação do 
Brexit. Isso faz com que sua 
aprovação, até o fi m do mês, 
seja extremamente difícil. 
Uma decisão unânime da UE é 
necessária para a prorrogação 
do prazo para o Brexit. As 
atenções agora se voltam para 
a decisão do bloco, de aceitar 
ou não a extensão do prazo e 
por quanto tempo.

Segundo a imprensa bri-
tânica, Johnson vai apoiar a 
realização de eleições gerais, 
caso o prazo seja estendido até 
o fi m de janeiro. Ele visaria a 
ganhar maioria no Parlamento 
e assim liderar o processo de 
saída da UE (NHK/ABr). Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk.
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