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Por que devo atender a 
um headhunter mesmo 
estando empregado?

Construir e manter 

uma rede de 

networking sólida e 

dinâmica é um dos 

maiores requisitos 

de uma carreira de 

sucesso.

Apesar da crença co-
mum, o networking 
não serve apenas para 

recolocação profi ssional. O 
tema já foi abordado sob di-
versos aspectos, mas, mesmo 
assim, alguns profi ssionais 
ainda ignoram os benefícios 
de manter contato com um 
headhunter ainda que não es-
tejam procurando emprego.

Geralmente, quando esta-
mos em um momento posi-
tivo na carreira, tendemos 
naturalmente a evitar ou até 
mesmo não responder a abor-
dagens de emprego, seja por 
LinkedIn, e-mail ou telefone. 
Faz parte da natureza huma-
na buscar algo somente quan-
do se necessita. Entretanto, 
talvez essa não seja a melhor 
estratégia quando pensamos 
na essência de se estabelecer 
networking e construir rela-
ções de longo prazo.

Quando estamos trabalhan-
do em algo que gostamos ou 
quando estamos imersos em 
muitos projetos, o tempo 
torna-se escasso e tentamos 
racionalizá-lo, fazendo com 
que esse recurso seja usado 
em nossos afazeres urgentes 
e naquilo que tem relação 
direta com nossas entregas. 
Mas, nessa ânsia de dar conta 
de tudo, acabamos esquecen-
do que manter networking é 
uma tarefa não urgente, mas 
extremamente importante 
para nossa carreira.

Manter um networking 
ativo com headhunters pode 
significar ter informações 
em primeira mão sobre seu 
mercado de atuação, sobre 
movimentações estratégicas 
dentro das maiores empre-
sas e multinacionais e sobre 
oportunidades de trabalho 
que não foram divulgadas. 

Acredite! Ótimas oportuni-
dades, as melhores, não são 
publicadas e geralmente es-
tão sendo conduzidas por um 
especialista. Além disso, um 
headhunter é capaz de abrir 
portas para qualquer tipo de 
contato, além de fornecer 
dicas sobre atualizações 
profi ssionais para seu perfi l 

de trabalho.
Meu conselho é que, mesmo 

que em uma fase próspera 
na carreira, onde não exista 
a pretensão de mudar de 
cargo ou empresa, sempre 
responda ao contato de um 
recrutador. Ofereça a sua 
ajuda para que esse espe-
cialista consiga preencher a 
vaga, colocando sua rede de 
contatos à disposição. 

Essa atitude será vista 
com bons olhos e você será 
lembrado por isso no futuro. 
Melhor ainda é propor um 
café para que possam se 
conhecer e estreitar ainda 
mais o relacionamento, essa 
é uma ótima oportunidade 
para cravar sua marca pessoal 
na memória do recrutador. 
Criar espaços na agenda para 
cultivar essas relações pode 
trazer excelentes insights 
para sua carreira.

Se você decidir seguir esse 
conselho, uma excelente 
dica é oferecer algo antes 
de pedir alguma coisa em 
troca, independe do que for: 
contato, dica, pesquisa, arti-
go, treinamento, etc. Tenha 
em mente que é preciso dar 
para receber. Leve em con-
sideração o importante viés 
da reciprocidade - esse é um 
gatilho poderoso estudado 
por neurocientistas que diz 
que o ser humano tem a ten-
dência a se sentir motivado a 
retribuir favores. 

A interdependência tam-
bém é fundamental. As pes-
soas gostam de criar vínculos, 
de modo que  quando você 
aceita tomar um café com 
esse tipo de profi ssional você 
inicia o estabelecimento de 
uma relação que pode te apro-
ximar da oportunidade de 
carreira que você almeja. Por 
isso, mantenha sua rede ativa, 
tenha interesse genuíno pelas 
pessoas, e crie sua própria 
forma de gerir e manter esse 
ecossistema vivo. 

Siga essas dicas e este-
ja sempre mais perto das 
melhores oportunidades de 
carreira.

(*) - Formado em Administração de 
Empresas, possui MBA executivo 

em Gestão de Negócios e é diretor 
de operação da Yoctoo, consultoria 
boutique de recrutamento e seleção 

para tecnologia
 (https://www.yoctoo.com/pt).

Paulo Exel (*)
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ODONTOCLINIC S.A.
CNPJ/ME Nº 11.519.109/0001-56 - NIRE 35300381351

CONVOCAÇÃO
Convocamos os Senhores Acionistas da Odontoclinic S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, que deverá se realizar às 9h do dia 05/12/2019, na sede da Companhia, localizada na Avenida Dr. 
Yojiro Takaoka, 4.384, unidade 106, Alphaville, Santana do Parnaíba/SP, CEP 06541-038, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar o grupamento da totalidade das ações da Companhia, na proporção 
40.000:1; e (ii) aprovar a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social para refletir o grupamento, se aprovado. Santana 
do Parnaíba, 27 de novembro de 2019. Carlos Rodrigo Opice Leão-Presidente do Conselho de Administração

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1004180-67.2019.8.26.0037. O MM. Juiz de 
Direito da 2ªVC, do Foro de Araraquara, Estado de SP, Dr. Heitor Luiz Ferreira do Amparo, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Assaiante Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda, 
CNPJ. 04.569.758/0001-04, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma 
ação  Monitória por parte de CGMP – Centro de Gestão de Meios de Pagamentos Ltda, CNPJ 
04.088.208/0001-65; alegando, em síntese: Que é empresa que gera o pagamento de pedá 
gios em rodovias de todo o território nacional, através do sistema conhecido como "Sem 
Parar/Via Fácil"; Que a requerida contratou os serviços da requerente, para que seus 
veículos obtivessem passagem pelas praças de pedágio sem que fosse necessária sua 
parada; Que a requerida honrou por diversos meses com o previamente contratado, 
deixando de liquidar as faturas com vencimento em 15/5/2015 (R$2.943,10); 15/6/2015 
(R$3.067,79); 15/7/2015 (R$129,09) e 15/10/2015 (R$129,25); Que por não haver o pagamento 
de referidas parcelas, não restou outra alternativa senão procurar o Judiciário para receber 
referidos valores, bem como com o acréscimo dos encargos contratualmente previstos e 
demonstrados em planilha, totalizando o valor de R$12.202,41 (doze mil, duzentos e dois 
reais e quarenta e um centavos). Infrutíferas as tentativas de recebimento de seu crédito 
requereu a citação da requerida por Edital Encontrando-se a ré 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 úteis efetue o pagamento da quantia especificada na inicial, 
devidamente atualizada, e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes  
à 5% do valor da causa ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do 
artigo 701 do CPC. Não havendo pagamento, e não oferecidos embargos no prazo de 
cumprimento, constituir-se-á o título executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). No prazo para 
embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e comprovado o depósito de trinta por 
cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte 
devedora poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 
701, § 5º c.c. Art. 916); 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. Dado e passado nesta cidade de Araraquara, aos 11/11/2019.  

Edital de Citação Prazo de 20 Dias. Processo Nº 1007504-89.2018.8.26.0008. O MM. Juiz de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr. Luciano Gonçalves Paes 
Leme, na forma da Lei, etc. Faz Saber a 1) Nicanor Alves Queiroz, RG 1.607.780, CPF 112. 
040.528-91 e 2) Elza Castellini Queiroz, RG 3.601.332, CPF 213.221.268-60, que lhe foi 
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Condomínio Edifício 
Parque Europa, alegando em síntese: o não pagamento das contribuições condominiais 
ordinárias, acessórios e respectivos rateios fixadas em Atas de Assembleia Geral, notada 
mente aquelas compreendidas entre os meses de Maio de 2013 à Maio de 2018. 
Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
Citação, por Edital, para que pagarem o débito R$ 33.825,48 (atualizado em junh/18), no 
prazo de 3 (três) dias ou garantir a Execução, sob pena de ser penhorados tantos bens 
bastem para satisfação da divida, nos termos do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil.  
No caso integral do pagamento de (03) dias, a verba honorária será reduzida pela metade 
(art. 827 do CPC), No prazo para embargos, o executado, reconhecendo o crédito do 
exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 
inclusive custas e honorários de advogado, poderá requerer seja-lhe admitido pagar o 
restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 
por cento) ao mês (art.916. do CPC). O prazo de 15 dias fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital. Não havendo o pagamento nem apresentado embargos à execução 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 19 de novembro de 2019. 

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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SEXTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2019

TIPOS DE CONTRATO INTERMITENTE
Como ocorre a contratação do intermitente, quais os tipos de contrato, 
experiência, determinado ou indeterminado, a rescisão será sem justa 
causa, término de contrato ou acordo? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE CONTRATAR FUNCIONÁRIOS COM JORNADA DE 
08 DIÁRIAS E TROCA DE HORÁRIO NO SÁBADO, MANHÃ E TARDE?

A totalização das horas semanais está limitada a 44 horas, de segunda à 
sábado. Quanto a jornada do sábado, o contrato poderá mencionar que 
haverá revezamento, devendo estabelecer detalhes através de escalas 
que serão divulgadas previamente aos empregados.

CÁLCULO DO INSS PARA MOTORISTA AUTÔNOMO
Qual o detalhamento do cálculo do INSS para o motorista autônomo, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

SEGURADO FACULTATIVO
Funcionário que recebe seguro desemprego pode recolher para o INSS, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO CONTRATADO COMO TEMPORÁRIO SERÁ EFETIVADO 
NA EMPRESA, PODE SER ADMITIDO COM CONTRATO DE EXPERIÊNCIA?

A contratação é possível contudo não será permito contrato de 
experiência, conforme artigo 10 § 4º da Lei 6019/74. Deverá ser 
contrato por prazo indeterminado.

TEMPO DE APOSENTADORIA
Funcionário que recolhe o teto de INSS pode abrir um MEI, a contribui-
ção de INSS recolhido pelo MEI, pode atrapalhar na relação da aposen-
tadoria? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ATESTADO DE GRAVIDEZ NA CONTRATAÇÃO
Funcionária durante contrato de experiência apresentou atestado de 
gravidez, empresa pode solicitar atestado de gravidez na contratação? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

2ª VC – Regional Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1005827-45.2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - 
Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). CINTHIA ELIAS DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) KAÍQUE CONSENTINO FERREIRA (CPF. 406.599.988-07), que lhe foi proposta 
uma ação Monitória por parte de AMC Serviços Educacionais LTDA, objetivando o 
recebimento de R$ 15.207,38 (Fev/2018) oriundos das mensalidades não pagas no ano de 2013, 
do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, CITADO fica para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir do 
prazo supra, pague o valor devidamente atualizado, ficando consignado neste caso, a isenção de 
custas e honorários advocatícios ou, no mesmo prazo, ofereça embargos monitórios, sob pena 
de ser constituído de pleno direito o título executivo judicial, nomeando-se curador especial em 
caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 14 de outubro de 2019. 

4ª VC – Regional Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0000798-17.2012.8.26.0009. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - 
Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Otávio Augusto de Oliveira Franco, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a LIVIA OLIVEIRA VARGAS, RG 29.484.636-0, CPF 328.741.178-03, que lhe 
foi proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais Ltda., 
objetivando o recebimento de R$5.697,72 (Janeiro/2012), referente as mensalidades não pagas 
oriundas do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando a 
requerida em lugar ignorado, CITADA fica para que no prazo de quinze dias, a fluir após o prazo 
supra, pague o débito, ou embargue a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de 
pagamento, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. 

ATIVO R$
Circulante 4.743.599,01
Disponibilidades 3.387.213,42
Outros Créditos 1.291.142,85
Carteira de Câmbio 1.128.823,28
Câmbio Comprado a liquidar 217.767,96
Direitos s/vendas de câmbio  911.055,32
(-) Adto. em moeda nacional
 recebidos -
Rendas a Receber -
Diversos 162.319,57
Adto. e Antecip. Salariais 2,00
Adto. p/ pagtos. p/ nossa conta -
Impostos e Contrib. a Compensar 111.357,31
Pagamentos a Ressarcir 9.200,00
Devedores Diversos - País 41.760,26
Outros Valores e Bens 65.242,74
Despesas Antecipadas 65.242,74
Não Circulante 41.002,98
Permanente 41.002,98
Imobilizado de Uso 41.002,98
Imobilizações em Curso 27.991,19
Instalações 4.000,00
Móveis e Equipamentos de Uso 21.840,00
Sist. de Comunicação-Equipam. 9.800,00
Sistema de Processam. Dados 15.745,80
Sistema de Segurança  5.020,00
(-) Depreciação Acumulada (43.394,01)
Outros Ativos Intangíveis -
Gastos de Organiz. Expansão 2.506,00
(-) Amortização Acumulada  (2.506,00)

TOTAL DO ATIVO 4.784.601,99

PASSIVO R$
Circulante 3.746.933,15
Outras Obrigações 3.746.933,15
Cobrança e Arrec. Tributos(IOF) 102.586,63
Carteira de Câmbio 1.128.742,32
Câmbio Vendido a Liquidar 910.974,36
Obrig. por compra de Câmbio 217.767,96
Fiscais e Previdenciárias 49.832,22
Diversos 2.465.771,98
Prov. p/Pagtos. a Efetuar 355.826,61
Credores Diversos - País 2.109.945,37

Não Circulante

Patrimônio Líquido 937.158,31
Capital Social 1.036.381,00

Domiciliados no País 1.036.381,00
Reservas de Lucros 26.196,47

Reservas de Lucros Especiais 26.196,47
Lucros ou Prej. Acumulados (125.419,16)

Prejuízo - 1º Semestre (125.419,16)

Contas de Resultado 100.510,53
Receitas Operacionais 2.012.037,20
Despesas Operacionais (1.915.542,47)
Receitas não Operacionais 4.160,80
(-) Despesas não Operacionais (145,00)
Imp. de Renda e Contr. Social -

TOTAL PASSIVO E PATR. LÍQUIDO 4.784.601,99

SAGITUR  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 61.444.949/0001-75

BALANCETE PATRIMONIAL - 31 de Outubro de 2019

ANA MARIA COELHO DA MATA
Sócia-Administradora

ELIANA CASTRO DOS SANTOS BONDEZAN
Contadora   -   CRC: 1SP 141.225/O-6

A VLI, empresa admi-
nistradora da Ferro-
via Centro-Atlântica 

(FCA), pagará R$ 1,2 bilhão 
em indenização aos cofres do 
Tesouro Nacional, como forma 
de compensar pendências em 
contratos de concessão assi-
nados com a Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT).

O convênio foi  fi rmado ontem 
(28) pela Advocacia Geral da 
União (representando o Mi-
nistério da Infraestrutura) e a 
empresa na sede do Ministério 
Público Federal, em Minas Ge-
rais. A indenização decorre do 
descumprimento de uma série 
de investimentos que estavam 
previstos para a ferrovia.

De acordo com o ministério, 
este foi o maior valor a ser 
recebido pela União, referente 
a pendências em contratos 
de concessões ferroviárias. A 
FCA compreende 7.222 km de 
ferrovias em oito unidades fede-
rativas (MG, RJ, SP, GO, BA, ES, 
SE e DF). Pela ferrovia passam 
diversos tipos de cargas. Entre 
elas, grãos, açúcar, fertilizantes 
e combustíveis.

“Como os investimentos 
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Considerada o segundo 
maior corredor logístico do 
Brasil, a BR-163 atingiu 100% 
de extensão pavimentada. 
O serviço foi realizado por 
militares do 8º Batalhão de 
Engenharia e Construção (8º 
BEC), e deve benefi ciar todos 
os transportes que fazem o 
fl uxo de carga e comércio dos 
portos da Região Norte.

O presidente Jair Bolsonaro 
usou as redes sociais para co-
mentar a conclusão da obra, e 
afi rmou que a pavimentação 
diminuirá o custo para expor-
tação de produtos brasileiros. 
A conclusão da BR-163 foi uma 
das promessas do ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio de Frei-
tas, ao assumir a pasta. 

“Estamos redirecionando a 
logística do país para o Norte, 

Ferrovia Centro-Atlântica pagará 
R$ 1,2 bilhão em indenizações

A FCA compreende 7.222 km de ferrovias em oito unidades federativas.

previstos desde a assinatura 
da resolução foram apenas 
parcialmente realizados, o 
Ministério Público Federal 
chegou a ajuizar três ações civis 
públicas referentes à falta de 
conservação dos trechos da ma-
lha da concessionária. A partir 
do acordo desta quinta-feira e 
do pagamento da indenização, 

os processos judiciais fi cam 
encerrados”, informou por meio 
de nota o ministério.

O acordo prevê que a FCA 
pague R$ 1,2 bilhão em 60 par-
celas, atualizadas pelo IPCA, a 
partir de 31 de janeiro de 2020. 
“Nos três primeiros anos, as 
mensalidades a serem quita-
das via Guia de Recolhimento 

da União (GRU), custarão R$ 
26,7 milhões. Nos dois últimos 
anos, o valor das parcelas está 
estipulado em R$ 10 milhões 
mensais”, diz a nota. Os valores 
serão aplicados em estudos, 
obras, recuperação, desenvolvi-
mento ou implantação de infra-
estrutura de ferrovias, inclusive 
mobilidade urbana (ABr).

pavimentação da BR-163, no Pará
porque teremos menores dis-
tâncias para os mercados con-
sumidores da Ásia e da Europa. 
Seremos mais competitivos e 
vamos diminuir o custo para o 
produtor. É mais dinheiro que 
sobra para novos investimentos 
e mais empregos gerados. [Com 
essa obra] o Brasil volta a ser 
um grande player no cenário 
internacional”, afi rmou o mi-
nistro, em Brasília.

Tarcísio também informou 
que haveria ainda a possibi-
lidade de criar concessão de 
trechos da BR-163, e revelou 
que o ministério já fez estudos 
aprofundados sobre a viabilida-
de da privatização. “Acredito 
que essa concessão [da BR-
163] deve ocorrer em 2020”, 
concluiu.O serviço foi todo feito pelo 8º Batalhão de Engenharia e Construção.
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