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inclusão no mercado de
trabalho é o tema mais
urgente para a população
negra, segundo a pesquisa Consciência entre Urgências: Pautas
e Potências da População Negra
no Brasil, divulgada pelo Google
Brasil. Na opinião de 46%, a
colocação profissional é um dos
assuntos prioritários para a vida
das pessoas negras. O estudo foi
realizado pela consultoria Mindset e pelo Instituto Datafolha e
ouviu 1,2 mil pessoas pretas e
pardas ao longo do último mês
de outubro.
O racismo estrutural - tema que
apareceu como mais discutido na
pesquisa - também é apontado
como um dos mais urgentes para
a população negra (44%). Em
relação ao racismo que permeia
as instituições públicas e privadas
no Brasil, foram levantados temas
como a representatividade na
política e o apagamento da história dos negros nos currículos
escolares e universitários.
Segundo o estudo, sete em
cada dez negros não se sentem
representados pelos governantes.
Votar em candidatos negros é
uma pauta importante para 61%
da população negra, tendo mais
apelo entre os menos favorecidos
economicamente (73% entre as
classes D e E) do que entre que
estão melhor colocados socialmente – 47% nas classes A e B.
Para 69%, as marcas comerciais
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O estudo foi realizado pela consultoria Mindset e pelo Instituto Datafolha e ouviu 1,2 mil pessoas
pretas e pardas ao longo do último mês de outubro

Racismo estrutural, feminismo e genocídio também aparecem na pesquisa.

tratam de forma superficial ou
oportunista temas relacionados
à negritude.
O feminismo negro foi apontado como tema urgente por
23% da população negra,
seguido pelo genocídio dos
negros (24%). O alto número de
mortes violentas entre negros é
uma preocupação maior para os
maios jovens, chegando a 28%
na faixa entre 16 e 34 anos de
idade, mas caindo para 18%
entre os com 60 anos ou mais.
O sentimento de urgência em
relação ao genocídio é maior entre aqueles com ensino superior

(30%) e menor para as pessoas
que estudaram apenas até o
ensino fundamental (14%).
Relação inversa ocorre com
o feminismo negro, apontado
como urgente para 18% das
pessoas que têm ensino superior e para 30% das que só
têm ensino fundamental. Em
quinto lugar ficaram as políticas
afirmativas, como cotas raciais,
vistas como prioritárias para
19%. O sentimento de urgência para esse tipo de política é
maior para os homens (23%) do
que entre as mulheres (17%).
A pesquisa mostrou que
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Ex-jogador afirmou que o problema deve ser combatido.

to mais você bane o açúcar, mais
elas vão procurar”, completou o
francês na apresentação do seu
livro, “O Rei Nu”.
O começo de temporada do

metade da população negra se
considera ativista pelos direitos
dessa parcela da sociedade.
Sendo que esse sentimento é
maior entre os mais pobres,
atingindo o patamar de 63% nas
classes D e E, do que entre os
com melhor situação financeira,
ficando em 31% nas classes A
e B. Para 91% da população
negra, o Dia da Consciência
Negra – lembrado no dia 20
de novembro – é uma data
importante para manter viva
as histórias de heroísmo de
negras e negros (Daniel Mello/
Agência Brasil).
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Fábio Zukerman/HLORHLUR2¿FLDO0DW-8&(63QGHYLGDPHQWHDXWRUL]DGRSHORFUHGRU¿GXFLiULRDEDL[RTXDOL¿FDGR
ID]VDEHUTXHQDIRUPDGD/HLQHGR'HFUHWROHLQOHYDUiD/(,/23Ò%/,&2GHPRGRPresencial e
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due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas
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DTXLVLomRGRLPyYHOSRUPHLRGRSUHVHQWHOHLOmR¿FDUiFDUDFWHUL]DGDDDFHLWDomRSHORDUUHPDWDQWHGHWRGDVDVFRQGLo}HV
HVWLSXODGDVQHVWHHGLWDO$VGHPDLVFRQGLo}HVREHGHFHUmRDRTXHUHJXODR'HFUHWRQGHGHRXWXEURGH
FRPDVDOWHUDo}HVLQWURGX]LGDVSHOR'HFUHWRQGHGHIHYHUHLURGHTXHUHJXODDSUR¿VVmRGH/HLORHLUR2¿FLDO
0DLRUHVLQIRUPDo}HV  FRQWDWR#]XNHUPDQFRPEU%HOR+RUL]RQWH0*08/11/2019.
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Campeonato Italiano foi manchado por diversos casos de racismo.
Entre os jogadores que já foram
vítimas estão Mario Balotelli,
Juan Jesus, Franck Kessié, Ro-

melu Lukaku e Ronaldo Vieira.O
ex-jogador da Juventus,que foi
detido em junho sob suspeita de
corrupção na escolha do Catar
como sede da Copa do Mundo
de 2022, ainda afirmou que foi
vítima de uma “conspiração”.
“Fui vítima de uma conspiração, de um processo violento
da mídia, mas a vida não acabou. Tenho que ter uma última
aventura, não consigo fechar
com a palavra ‘suspensa’ pela
Fifa. Me senti traído? Família
e amigos ficaram, perdi apenas
os cortesãos”, afirmou o francês. Aos 64 anos, Platini não
fecha as portas para nenhuma
hipótese, mas diz que não quer
voltar para a Velha Senhora,
porque “duas histórias de amor
não são vividas” com a mesma
pessoa (ANSA).
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Já é inegável dizer
que vivemos na era da
experiência.
ada vez mais vemos
que o consumidor tem
buscado se relacionar
de maneira profunda com
as marcas e não apenas
consumir seus produtos ou
serviços. Por conta disso,
nos últimos anos vimos um
amadurecimento acelerado
e a consolidação do conceito
de UX (user experience) nas
empresas.
Aprimorar a satisfação do
usuário é para os times de desenvolvimento e design um
grande desafio e, para muitas
das empresas atuais, o principal diferencial competitivo.
Porém, também é possível
observar que essa tendência
de consumo trouxe uma nova
realidade: a experiência do
usuário não pode ser tratada
como um momento único. E é
aqui que marcas que pretendem se manter na vanguarda
assimilam a necessidade de
avançar no campo do CX
(Customer Experience).
Em uma visão geral, o UX
é parte do CX, porém, este
segundo vai muito além e
trabalha com alguns aspectos
que o primeiro não resolve.
Pense comigo, você criou
um app, conseguiu atrair
seu público-alvo e até então,
tudo está dentro do planejado, mas por algum motivo, o
cliente precisa fazer um contato com a sua empresa - seja
por alguma dúvida ou algum
problema em seu sistema - e
não consegue.
Ou para ter a solução daquele problema, ele precisa
passar por diversas etapas
totalmente burocráticas e
acaba abandonando o processo. Pronto, a excelência
da usabilidade perfeita vai
por água abaixo. O CX nesse
caso, é quem vai trabalhar na
experiência do usuário como
um todo, complementando
todo o trabalho de UX. É
ele quem vai garantir que
seu produto continue a ser
consumido e vou além, que
seja recomendado para que
outras pessoas vivam isso
também.
E por que acredito que
investir apenas em UX seja
negligenciar o crescimento
do negócio? A resposta é
simples, a execução dela,
nem tanto. Mas vamos parar
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Platini: casos de racismo no futebol são ‘absurdos’
O ex-presidente da Uefa
(2007-2015) Michel Platini
afirmou ontem (18) que os
recentes casos de racismo no
futebol são “absurdos” e devem
ser “combatidos”. O ex-jogador
francês ainda comparou o racismo com a homofobia e disse que
as medidas usadas atualmente
para combater o problema são
“arriscadas”.
“No passado, os coros eram
espirituosos, mas hoje, por sua
vez, é racismo. Não é possível
em 2020 insultar por homofobia
ou pela cor da pele. Precisamos
explicar aos ultras que suas
mensagens estão erradas”, disse
Platini. “Não sei se é certo paralisar as partidas, mas o fenômeno
deve ser combatido. É arriscado
até fechar os setores do estádio,
porque são como crianças, quan-

Investir apenas na
experiência do usuário
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL
Art. 887, § 3º/CPC
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeiro Oﬁcial - JUCESP 744. 2ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO REGIONAL DO TATUAPÉ. Processo: nº 0018657-15.2013.8.26.0008.
Executados: JOSE ALVES DA SILVA - Casa situado à Rua João Moreira, nº 421, Parque
São Domingos no 31º Subdistrito-Pirituba, com 386,52m² de área construída. Contribuinte nº
07823400162. Descrição completa na Matrícula nº 8.182 do 16º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo
na 1ª praça: R$ 1.867.966,88 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 1.120.780,12 (sujeitos à atualização).
60% do valor de avaliação. DATAS DAS PRAÇAS - 1º Praça começa em 24/01/2020 às 10h50min,
e termina em 27/01/2020 às 10h50min; 2º Praça começa em 27/01/2020 às 10h50min, e termina
em 17/02/2020 às 10h50min. Ficam os executado(s) JOSE ALVES DA SILVA, terceiros interessados
MARIA HELENA JUSTINO ALVES SILVA, BERARDINO ANTONIO FANGANIELLO, seu cônjuge, se
casado(a) for, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal.

C.N.P.J./M.F n° 12.112.243/0001-09 - NIRE 35.228.664.739
Ata da Reunião Extraordinária de Sócios Realizada em 08 de novembro de 2019
Local, Data e Hora: Aos 08 dias do mês de novembro de 2019, às 10:00 horas, na sede social, na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jerônimo da Veiga, n° 45, 15° andar, conjuntos 151 e 152,
Chácara Itaim, CEP 04536-000. Presença: Reuniu-se a totalidade dos sócios da Sociedade, a saber. (a)
Regina Vidigal Guarita, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG n°
3.227.943-7 - SSP/SP e inscrita no C.P.F./M.F. sob o n° 030.506.918-75, residente e domiciliada na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Resedá, n° 378, Cidade Jardim - CEP 05675-010; (b) Gastão
Augusto Souto de Bueno Vidigal, brasileiro, divorciado, advogado e pecuarista, portador da Cédula de
Identidade RG n° 3.700.194-2 SSP/SP e inscrito no C.P.F./M.F. sob o n° 003.737.028-68, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com, escritório na rua Jerônimo da Veiga, n° 45,
15° andar conjuntos 151 e 152, CEP 04536-000; (c) Dario Ferreira Guarita Filho, brasileiro, casado,
economista, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.290.721-7 - SSP/SP e inscrito no C.P.F./M.F. sob o
n° 024.233.678-72, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório
na Rua Funchal, n° 263, 18° andar, conjunto 182, Vila Olimpia - CEP 04551-060; (d) Eduardo Vidigal
Andrade Gonçalves, brasileiro, casado, diretor de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n°
18.632.636-1 - SSP/SP e inscrito no C.P.F./M.F. sob o n° 105.611.098-85, residente e domiciliado na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.601, 10° andar,
conjunto 101, Jardim Paulistano, CEP 01452-924; (e) Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves, brasileiro,
casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG N° 21.319.729-7 - SSP/SP e inscrito no C.P.F./M.F.
sob o n° 105.611.068-60, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.601, 10° andar, conjunto 101, Jardim Paulistano, CEP
01452-924; (f) Luis Vidigal Andrade Gonçalves, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de
Identidade RG n° 27.995.907-2 - SSP/SP e inscrito no C.P.F./M.F. sob o n° 105.611.078-31, residente
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
n° 2.601, 10° andar, conjunto 101, Jardim Paulistano, CEP 01452-924; (g) Teresa Guarita Grynberg,
brasileira, casada, publicitária, portadora da Cédula de Identidade RG n° 19.456.555-5 - SSP/SP e inscrita
no C.P.F./M.F sob o n° 214.683.178-22, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Jacarezinho, n° 241 - casa 3 - Jardim Europa - CEP 01456-020; (h) Heloisa Vidigal Guarita,
brasileira, divorciada, nutricionista, portadora da Cédula de Identidade RG n° 22.289.017-4-SSP/SP e
inscrita no C.P.F./M.F. sob o n° 267.967.828-10, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na rua Gênesis, n° 129, Jardim Guedala - CEP 05605-010; (i) Dario Ferreira Guarita Neto,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n° 22.289.016-2 SSP/SP e inscrito no C.P.F./M.F. sob o n° 270.180.688-78, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com escritório na Rua Funchal, n° 263, 18° andar, conjunto 181, Vila Olimpia - CEP
04551-060; (j) Maria Helena de Bueno Vidigal Chagas, brasileira, casada, administradora de empresas,
portadora da Cédula de Identidade RG n° 33.325.000-X SSP/SP e inscrita no C.P.F./M.F. sob o n°
151.815.308-93, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na
Rua Jerônimo da Veiga, n° 45, 15° andar, conjuntos 151 e 152 - Chácara Itaim-CEP 04536-000; (k) Maria
Isabel Pacheco Fernandes de Bueno Vidigal Muller, brasileira, casada, advogada e empresária,
portadora da Cédula de Identidade RG n° 33.325.325-5 SSP/SP e inscrita no C.P.F./M.F. sob o n°
151.815.288-05, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na
Rua Jerônimo da Veiga, n° 45, 15° andar, conjuntos 151 e 152, Chácara Itaim-CEP 04536-000; (l) Maria
Luiza Pacheco Fernandes de Bueno Vidigal Cepera brasileira, casada, farmacêutica, portadora da
Cédula de Identidade RG n° 33.326.000-4 SSP/SP e inscrita no C.P.F./M.F. sob o n° 151.815.268-61,
residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Jerônimo da
Veiga, n° 45, 15° andar, conjuntos 151 e 152, - Chácara Itaim-CEP 04536-000; (m) Maria Augusta de
Bueno Vidigal Lerro, brasileira, casada, relações públicas, portadora da Cédula de Identidade RG n°
33.326.326-1 SSP/SP e inscrita no C.P.F./M.F. sob o n°151.815.278-33, residente e domiciliada na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Jerônimo da Veiga, n° 45, 15° andar, conjuntos
151 e 152, Chácara Itaim-CEP 04536-000; (n) Mahil Participações e Empreendimentos Ltda., sociedade
empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jerônimo da Veiga,
n° 45, 15° andar, conjuntos 151 e 152, Chácara Itaim, CEP 04536-000, inscrita no C.N.P.J./M.F. sob o n°
44.003.077/0001-90 e com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo
sob o NIRE 35.201.230.096, neste ato representada por seu Diretor Presidente, o Sr. Gastão Augusto
Souto de Bueno Vidigal, já acima qualiﬁcado; (os “Sócios”). Convocação: Dispensadas as formalidades
de convocação, nos termos do artigo 1072, § 2°, do Código Civil. Mesa: Os trabalhos foram presididos por
Dario Ferreira Guarita Filho e secretariado por Odenir Antonio Valerio. Ordem do Dia: Deliberar acerca da
redução do capital social da Sociedade. Deliberações: Iniciada a reunião e procedida à leitura da Ordem
do Dia, os Sócios deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) Fica aprovada a
redução do capital social da Sociedade dos atuais R$64.932.000,00 para R$ 7.334.000,00, uma redução,
portanto de R$57.598.000,00, realizada mediante a redução do valor nominal das quotas de R$1,00 para
R$0,11 por quota, para: (a) de acordo com o artigo 1.082, inciso I do Código Civil, absorver quase a
totalidade dos prejuízos acumulados até 30 de setembro de 2019, conforme balancete levantado e
devidamente aprovado pelos sócios conforme item (i) acima, no montante de R$45.047.000,00; e (b) em
virtude da existência de capital excessivo, proceder, nos termos do fulcro no artigo 1.082, inciso II, do
Código Civil a redução de R$12.551.000,00, restituindo o valor da respectiva redução aos sócios em moeda
corrente nacional, na proporção da participação detida pelos sócios na Sociedade, em data a ser informada
pela Sociedade, oportunamente aos Sócios, a ser ﬁxada após o término do prazo previsto no artigo 1.084
do Código Civil. Ato seguinte, ﬁca aprovado o grupamento das 64.932.000 quotas da Sociedade, com valor
nominal de R$0,11 cada uma, na proporção de 8,853 quotas para 1 quota, aproximadamente, passando o
capital social a ser dividido em 7.334.000 quotas, com valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma. Em
razão do grupamento de quotas deliberado acima e para que o Sócio Dario Ferreira Guarita Filho
permaneça com participação no capital social da Sociedade, a sócia Regina Vidigal Guarita, cede e
transfere 01 quota de sua titularidade, pelo preço certo e ajustado de R$1,00 ao sócio Dario Ferreira Guarita
Filho, que expressamente renunciou ao seu direito de apuração de haveres referentes as 02 quotas que
possuía antes do grupamento deliberado acima. A sócia Mahil Participações e Empreendimentos Ltda.,
cede e transfere 01 quota de sua titularidade para o sócio Gastão Augusto Souto de Bueno Vidigal, a ﬁm de
que esse permaneça com 01 quota representativa do capital social da Sociedade, pelo preço certo e
ajustado de R$1,00, o qual renunciou ao seu direito de apuração de haveres referente a única quota que
possuía antes do grupamento deliberado acima. (ii) Fica autorizada a publicação da presente ata, em forma
sumária. Os sócios consignam que transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias, para oposição de credores,
contados da data da publicação do extrato da presente ata, proceder-se-á o registro da presente ata na
Junta Comercial do Estado de São Paulo, bem como da alteração do Contrato Social da Sociedade para
reﬂetir o quanto deliberado nesta ata, que também é assinado pelos Sócios nesta data. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata.
Reabertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata, tendo sido assinada por todos os presentes. São Paulo,
08 de novembro de 2019. Mesa: Dario Ferreira Guarita Filho - Presidente; Odenir Antonio Valerio Secretário. Sócios: Regina Vidigal Guarita, Gastão Augusto Souto de Bueno Vidigal, Dario Ferreira Guarita
Filho, Eduardo Vidigal Andrade Gonçalves, Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves, Luis Vidigal Andrade
Gonçalves, Teresa Guarita Grynberg, Heloisa Vidigal Guarita, Dario Ferreira Guarita Neto, Maria Helena de
Bueno Vidigal Chagas, Maria Isabel Pacheco Fernandes de Bueno Vidigal Cepera, Maria Luiza Pacheco
Fernandes de Bueno Vidigal Muller, Maria Augusta de Bueno Vidigal Lerro, Mahil Participações e
Empreendimentos Ltda. - Por: Gastão Augusto Souto de Bueno Vidigal.

para analisar: você gasta
muita energia (e dinheiro)
para entregar seu serviço ao
mercado de maneira perfeita,
visando que a experiência do
usuário seja tão boa a ponto
dele escolher o seu produto
e não o da concorrência.
Mas quando você precisa
dar continuidade ao trabalho
e fidelizar o cliente, o investimento é muito menor, e muitas vezes nulo. Pensando que
hoje em dia o atendimento
ao cliente é uma das chaves
mais importantes para se ter
um negócio duradouro, e que
ele não deve acontecer só
quando esse cliente enfrenta
algum problema com o produto, quando você deixa de
investir no mesmo, é como
se você jogasse fora todo o
esforço feito pelo time de UX.
Mas não dá para pensar
em CX como algo à parte,
algo que possa ou deva ser
adicionado a uma estratégia
pontualmente. Na verdade,
acredito que possamos defini-lo como um elo entre UX,
CS e porque não, até mesmo
o marketing de sua empresa?
O Customer Experience é a
orquestração entre o User
Experience e a famosa comunicação Omnichannel
(multicanal), que também
tem crescido consideravelmente nos último anos,
também pela exigência cada
vez maior do consumidor.
A junção de todas essas
áreas é o que vai encantar o
usuário e fazer com que ele
admire sua marca a ponto de
não abrir mão de utiliza-lá ou
tê-la como referência. E isso
vai muito além de uma única
experiência, em um único
momento, consiste em toda
uma jornada que fidelize e
gere valor ao consumidor.
A boa notícia é que apesar de recente, o conceito
de CX já têm sido adotado
por diversas empresas pelo
mundo que, assim como
eu, acreditam que investir
na experiência constante
do cliente impacta não só
na credibilidade da marca,
como também no aumento
de receita da mesma.
(*) - Especialista em Inovação e
Empreendedorismo pelo Stanford
Center for Professional Development,
atua com desenvolvimento de
produtos e serviços digitais e é sócio
diretor da Kiddo.

Ohana Empreendimentos
e Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 25.449.986/0001-02 - NIRE 35.230.081.770
Ata de Reunião de Sócios de 31 de Outubro de 2019
Hora, Data e Local: Às 10 hs. do dia 31/10/2019, na sede da Sociedade. Composição da
Mesa: Moacyr Ferraz Filho - Presidente e Rosana Cristina Nunes Ferraz - Secretária.
Presença: Presentes os cotistas representando a totalidade do capital social da Sociedade, conforme assinaturas lançadas ao final da presente ata. Convocação: Dispensadas
as formalidades de convocação, na forma prevista no § 2º do artigo 1.072 da Lei nº
10.406/2002 e da Cláusula 7.5 do Contrato Social, por estarem presentes os cotistas
detentores da totalidade do capital social. Ordem do Dia: Redução de capital da Sociedade por excessivo em relação ao objeto social (inciso II do artigo 1.082 do Código Civil) dos
atuais R$ 2.842.620,00 para R$ 2.297.620,00, perfazendo uma redução, portanto, de
R$ 545.000,00, com o respectivo cancelamento de 545.000 quotas sociais da Sociedade.
Deliberações Adotadas: Aprovação, pelos cotistas detentores de 100% do capital social
da Sociedade, da redução do capital social da Sociedade em R$ 545.000,00, passando de
R$ 2.842.620,00 para R$ 2.297.620,00. Os sócios promoverão a alteração do contrato
social consignando o novo valor do capital social. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, foram os trabalhos suspensos até a lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos,
foi a presente Ata lida e aprovada por unanimidade, tendo sido assinada por todos os
cotistas presentes. Assinaturas: Presidente e sócio - Moacyr Ferraz Filho, Secretária
e Sócia - Rosana Cristina Nunes Ferraz. Declaração: Declaramos, para os devidos fins,
que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio. Barueri, 31/10/2019.

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 26/11/2019 às 08h50/2º Público Leilão: 28/11/2019 às 12h00
ALEXANDRE TRAVASSOSOHLORHLURR¿FLDO±PDW-XFHVSQFRPHVFULWyULRj$Y(QJHQKHLUR/XtV&DUORV
%HUULQL±$QGDU%URRNOLQ3DXOLVWD6mR3DXOR63(GLItFLR%HUULQL2QHDXWRUL]DGRSRU
BANCO INTER S/A&13-VREQ YHQGHUi HPRX/HLOmR 3~EOLFR ([WUDMXGLFLDO
QRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HLHUHJXODPHQWDomRFRPSOHPHQWDUFRP6LVWHPDGH)LQDQFLDPHQWR
,PRELOLiULRRVHJXLQWHLPyYHOXUEDQR$SDUWDPHQWRQORFDOL]DGRQRDQGDUGR(GLItFLR9LOD5HDOVLWXDGR
QD5XD0DQLXWXEDQ~PHURQR6XEGLVWULWR7DWXDSpFRQWHQGRDiUHDSULYDWLYDGHPðiUHD
FRPXPGHPðiUHDGHJDUDJHPGHPðiUHDWRWDOGHPðFDEHQGROKHDIUDomRLGHDO
QRWHUUHQRGHHRGLUHLWRDGXDV  YDJDVGHJDUDJHPORFDOL]DGRVQRHVXEVRORV&RQWUL
EXLQWHQ,PyYHOGHYLGDPHQWHPDWULFXODGRVRERQSHUDQWHR2¿FLDOGH5HJLVWUR
GH ,PyYHLV GD &RPDUFD GH6mR 3DXOR63 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 596.384,19 (Quinhentos e
Noventa e Seis Mil, Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Dezenove Centavos); 2º leilão: R$ 472.250,41
(Quatrocentos e Setenta e Dois Mil, Duzentos e Cinquenta Reais e Quarenta e Um Centavos),2DUUHPD
WDQWHSDJDUijYLVWDRYDORUGDDUUHPDWDomRGHFRPLVVmRGROHLORHLURHDUFDUiFRPGHVSHVDVFDUWRULDLV
LPSRVWRVGHWUDQVPLVVmRSDUDODYUDWXUDHUHJLVWURGHHVFULWXUDHFRPWRGDVDVGHVSHVDVTXHYHQFHUHPDSDUWLU
GDGDWDGHDUUHPDWDomR2LPyYHOVHUiHQWUHJXHQRHVWDGRHPTXHVHHQFRQWUD9HQGDad corpus,PyYHO
RFXSDGR GHVRFXSDomR DFDUJRGRDUUHPDWDQWHQRVWHUPRVGRDUWGDOHL)LFDRV)LGXFLDQWHV
SERGIO LUIZ MASSAFERA, SRUWDGRUGD&pGXODGH,GHQWLGDGHQH[SHGLGDSHOD66363&1+Q
'(75$163 LQVFULWR QR &3)0) VRE R Q  H THAIS MULLER MASSAFERA,
SRUWDGRUD GD &pGXOD GH ,GHQWLGDGH Q  H[SHGLGD SHOD 66363 H LQVFULWD QR &3)0) VRE R Q
LQWLPDGR V GDGDWDGRVOHLO}HVSHORSUHVHQWHHGLWDO2 V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V  VHUi mR 
FRPXQLFDGR V QDIRUPDGRSDUiJUDIR$GRDUWGDOHLLQFOXtGRSHODOHLGDVGDWDV
KRUiULRVHORFDLVGDUHDOL]DomRGRVOHLO}HV¿GXFLiULRVPHGLDQWHFRUUHVSRQGrQFLDGLULJLGDDRVHQGHUHoRVFRQV
WDQWHVGRFRQWUDWRLQFOXVLYHDRHQGHUHoRHOHWU{QLFRSRGHQGRR V ¿GXFLDQWH V UHDGTXLULU HP RLPyYHOHQWUHJXH
HPJDUDQWLD¿GXFLiULDVHPFRQFRUUrQFLDGHWHUFHLURVH[HUFHQGRRVHXGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDHPRXOHLOmR
SHORYDORUGDGtYLGDDFUHVFLGDGRVHQFDUJRVGHVSHVDVHFRPLVVmRGHGR/HLORHLURFRQIRUPHHVWDEHOHFLGR
QRSDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HLDLQGDTXHRXWURVLQWHUHVVDGRVMiWHQKDPHIHWXDGRODQFHVSDUD
RUHVSHFWLYRORWHGROHLOmR/HLOmRRQOLQHRVLQWHUHVVDGRVGHYHUmRREULJDWRULDPHQWHWRPDUFRQKHFLPHQWRGR
HGLWDOFRPSOHWRDWUDYpVGRVLWH ZZZVROGFRPEU

netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de
conﬁança, ou ligue para

Tˎ˕: 3043-4171

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ e utilize o código 9370-AD77-FFD3-EF8F.

Inclusão no mercado de trabalho
é tema para 46% dos negros

