
Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br

www.netjen.com.br São Paulo, quarta-feira, 24 de junho de 2020 5

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elétrico de São Paulo, Mogi das Cruzes - SP

Edital de Convocação
Pelo presente, nos termos do art. 15 dos Estatutos Sociais, ficam convocados os
associados do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas
e de Material Elétrico de São Paulo, Mogi das Cruzes - SP em gozo de seus direitos,
a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, que será realizada no próximo dia 30 de
junho de 2020- (Terça-Feira) , às 17:30 horas em primeira convocação, e não havendo
número legal às 18:30 horas, em segunda convocação, em nossa sede social, à Rua
Galvão Bueno, 782, nesta Capital, para deliberar por escrutínio secreto a seguinte
ordem do dia: a - Leitura da ata anterior; b - Apreciação e deliberação do Balanço
Financeiro e Patrimonial, referente ao exercício de 2019, acompanhado do respectivo
parecer do Conselho Fiscal, sobre as referidas peças contábeis.

São Paulo 24 de Junho de 2020
Miguel Eduardo Torres - Presidente

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1039875-95.2016.8.26.0002. O (A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2º Vara do Foro Regional de Santo Amato do Estado de São Paulo, Dr(a)
Carlos Eduardo Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCELEANE
GUIMARÃES DA SILVA, CPF: 186.205.768-01, que por este Juízo, tramita de uma ação em
Cumprimento de Sentença, movida por Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, VI do CPC, foi
determinada a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o
decurso do presente edital, pague a quantia de R$ 24.416,23 (referente a julho/2019), devidamente
atualizado, sob pena de multa de 10% sobre o valor do debito e honorários advocatícios de 10%
(antigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntario, 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. Antes de esgotado este último prazo, não será deferida a prática de
atos de constrição (bloqueio Bacenjud, Renajud, etc). Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade São Paulo.

Com o avanço da pan-
demia pelo Brasil, a lógica 
do mercado tem mudado 
bastante. Mudaram-se as ex-
pectativas, o comportamento 
dos clientes, fornecedores, 
concorrentes e até mesmo 
dos agentes públicos. E aí 
surge a questão: devo seguir 
o meu planejamento ou devo 
refazê-lo? E como fazê-lo? É 
necessário entender que, em 
momentos de crise como este, 
as atitudes a serem tomadas 
nem sempre serão semelhan-
tes às soluções utilizadas em 
períodos normais. 

Por isso, o consultor e 
sócio da People+Strategy, 
Fernando Ceglio,explica que 
é necessário refazer o planeja-
mento e dá dicas para criação 
de um plano focado na gestão 
de risco, por meio de méto-
dos ágeis que garantem mais 
efetividade nas estratégias. 
Confira!
 1) A primeira recomen-

dação é estabelecer 
rapidamente um comitê 
de crise. É importante 
definir o seu papel e co-
locá-lo em prática com 
maestria, para rever 
as responsabilidades 
e estabelecer ações 
emergenciais para so-
brevivência - como a 
renegociação de con-
tratos e o novo fluxo de 
caixa, por exemplo.

 2) Disciplina será essencial 
para garantir que as 
ações emergenciais pla-
nejadas estejam sendo 
executadas da maneira 
correta.

 3) É preciso realizar a 
leitura de cenário e de 
ambiente adequada, 

A primeira recomendação é estabelecer 
rapidamente um comitê de crise.
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De acordo com Daniel 
Schwebel, country 
manager da Workana 

no Brasil, além do cres-
cimento no número de 
profissionais, a plataforma 
também apurou uma alta 
nos projetos. 

“Mais de um milhão de pro-
jetos foram publicados até 
agora, uma média de 30 mil 
por mês. As empresas têm 
procurado bastante profis-
sionais nas áreas Legal, cuja 
porcentagem de buscas che-
gou a 95,65, e Engenharia & 
Manufatura, com 68,42%. A 
concorrência é grande, mas 
todos os dias são mais de mil 
novas oportunidades para 
os profissionais”, aponta 
o especialista. As dicas da 
Workana para quem quer se 
destacar e conseguir bons 
trabalhos: 
 1) Foco na sua especia-

lidade - Na tentativa 
de chamar a atenção 
dos clientes, é muito 
comum ver profissio-
nais se dispondo a 
atuar em várias áreas 
diferentes. “Quanto 
mais coisas sei fa-
zer, mais me destaco. 
Certo?” - Errado! Ao 
querer fazer de tudo 
um pouco, acabamos 
perdendo tempo, que 
poderia ser investido 
numa atividade princi-
pal. O foco deve estar 
em lapidar e divul-
gar a sua experiência 
em sua área de atua-
ção: Ser especialista 
é mais vantajoso que 
ser generalista. Há 
muito mais chances 
de o cliente procurar 
alguém que trabalha 
especificamente com 

A concorrência é grande, mas todos os dias são mais de mil 
novas oportunidades para os profissionais.
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Entrou em vigor 
no último dia 17, a 
Medida Provisória 
983/20, a qual  criou 
dois novos tipos de 
assinatura eletrônica 
de documentos, a 
simples e a avançada, 
a serem utilizadas 
na comunicação 
digital entre órgãos da 
administração pública 
e entre o cidadão e o 
poder público

A assinatura simples se 
destina a transações 
de baixo risco que 

não envolvam informações 
protegidas por sigilo, permi-
tindo a conferência de da-
dos pessoais básicos, como 
nome, endereço e filiação. 
Tal viabilidade possibilita-
rá que aproximadamente 
48% dos serviços públicos 
disponíveis sejam acessados 
por meio de uma assinatura 
eletrônica simples, a exem-
plo de requerimentos de 
informação, marcação de 
perícias, consultas médicas 
ou outros atendimentos, 
segundo estimativa do go-
verno. 

Já a assinatura avançada 
aplicar-se-á em  processos 
e transações que tratem 
informações sigilosas, pois 
assegura que o documento 
é de uso exclusivo do titular 
e permite o rastreamento 
de alterações feitas no 
documento assinado. Tal 
modalidade poderá ser 
utilizada, por exemplo, 
no processo de abertura, 
alteração e fechamento de 
empresas, na transferência 
de veículos e na atualização 
de cadastros do cidadão 
junto ao governo.

Ressalta-se que os dois 
novos tipos de assinaturas 
eletrônica não se aplicam a 
processos judiciais, a intera-
ções que exijam anonimato, 
aos sistemas de ouvidoria de 
entes públicos, aos progra-
mas de assistência a vítimas 
e a testemunhas ameaçadas 
e outros casos em que a 
preservação do sigilo seja 
necessária.

Até a edição da MP 983/20, 
na relação com órgãos 
públicos, somente eram 
aceitas legalmente as assi-

naturas eletrônicas emitidas 
com certificado digital no 
padrão Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileiras 
(ICP-Brasil), que é validado 
pelo Instituto Nacional de 
Tecnologia da Informação 
(ITI), autarquia vinculada 
à Casa Civil. O texto da MP 
define essas assinaturas 
como qualificadas, sendo 
o único tipo autorizado em 
qualquer ato ou transa-
ção com o poder público, 
incluindo a aplicação no 
processo judicial eletrônico, 
em atos de transferência e 
de registro de bens imóveis 
e na assinatura de atos nor-
mativos de chefes de poder, 
ministros e governadores.

A MP prevê ainda a pos-
sibilidade de uso de assina-
turas eletrônicas avançadas 
ou qualificadas no caso de 
documentos subscritos 
por profissionais de saúde, 
desde que estejam relacio-
nadas à área de atuação 
do profissional e atendam 
requisitos definidos por 
ato do ministro da Saúde 
ou da Diretoria Colegiada 
da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa).

Prevê ainda a aludida 
MP que caberá aos chefes 
dos poderes de cada ente 
federativo estabelecer o 
nível mínimo de segurança 
exigido para a assinatura 
eletrônica de documentos 
e transações, podendo, 
durante o período da pan-
demia da Covid-19, aceitar 
assinaturas com nível de 
segurança inferior afim 
de reduzir contatos pre-
senciais ou de permitir a 
prática de atos que ficariam 
impossibilitados por outro 
modo.

Por fim, dispõe que os 
órgãos e entidades da ad-
ministração pública não são 
obrigados a disponibilizar 
mecanismos de comuni-
cação eletrônica em todas 
as hipóteses de interação 
com pessoas naturais ou 
jurídicas, o que sabemos, 
variará em cada região, de 
acordo com a capacidade 
tecnológica de cada õrgão.

Eduardo Moisés

Medida provisória 
amplia o uso de 

assinatura eletrônica em 
documentos públicos

Como se destacar no 
mercado freelance e ter 
mais projetos aprovados

O aumento de 32% na atividade freelance no Brasil desde o início da pandemia, trouxe à tona um 
questionamento que costuma aparecer com frequência entre os profissionais: Como ser destaque em 
meio a tantas pessoas que estão trabalhando remotamente?

observar os que mais 
tem a ver com você, é 
claro! Mas e o perfil do 
cliente, você costuma 
levar em considera-
ção? 

  Saber como ele se co-
munica, de que país ele 
é, de que forma passa 
as instruções, enfim, 
elementos específicos, 
podem te ajudar a de-
finir seu cliente ideal 
para que, com essas 
informações em mãos, 
você ofereça uma solu-
ção muito mais efetiva 
a ele, aumentando suas 
chances de aprovação. 

 4) Não tente competir 
por preço - Demons-
trar sua experiência, 
suas habilidades, todo 
seu conhecimento, e 
o quanto estuda para 
sempre se aprimo-
rar profissionalmente, 
deve estar no topo das 
suas prioridades ao 
disputar um trabalho. 
Pode ser uma grande 
perda de tempo des-
pender sua energia em 
coisas que não sejam 
voltadas a esses itens 
fundamentais. “Todos 
estamos em constante 
evolução profissional. 
Mostre que possui as 
características neces-
sárias para correspon-
der às expectativas 
do cliente. Se não for 
escolhido, tudo bem. 
Use seu tempo para se 
preparar mais, e estar 
entre os melhores”, 
conclui Daniel. 

Fonte e mais informa-
ções: (https://www.worka-
na.com/pt).

o que ele procura.
  Daí a importância 

de apostar em um 
portfólio sólido e di-
reto. Inclua somen-
te elementos da sua 
área de atuação. Isso 
transmitirá aos con-
tratantes a confiança 
que eles precisam para 
perceber que você é 
um especialista e re-
almente conhece a sua 
profissão.

 2) Construa uma re-
lação de confiança 
com seu cliente - Na 
Workana, desde sua 
fundação, em 2012, 
mais de um milhão de 
projetos foram posta-
dos. E, diariamente, 
centenas de novos 
trabalhos entram na 
plataforma, que hoje 
conta com mais de 3,2 
milhões de freelancers 
cadastrados. Diante de 
números tão expres-
sivos, pode parecer 
impossível conseguir 
estabelecer um diálogo 
com o cliente, mas não 
é! Inclusive, ele pode 

ser fator determinante 
para o contratante no 
momento da escolha 
do profissional ao qual 
irá confiar seu projeto. 

  Personalizar as men-
sagens que vai enviar, 
e se atentar às neces-
sidades e propósitos 
de cada um é uma 
ótima estratégia. Só 
não dá pra se alongar 
muito. É recomendável 
que o primeiro conta-
to seja objetivo para 
servir como pontapé 
inicial para um diálogo 
maior, caso o cliente 
dê abertura. “Comece 
a mensagem com o 
nome do cliente ou da 
empresa para deixar o 
contato mais pessoal. 
O ideal é sempre tentar 
gerar uma conversa 
para, a partir dela, dar 
forma ao seu plano de 
trabalho e propor um 
orçamento”, sugere 
Daniel Schwebel. 

 3) Saiba escolher - Ao 
se deparar com vários 
projetos na sua área 
de atuação, você deve 

País deve dar 
mais atenção ao 
meio ambiente

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, disse ontem 
(23) que o Brasil deveria 
dar mais atenção ao tema 
do meio ambiente para 
não afastar os investidores 
na retomada da economia 
após o fim da pandemia. Na 
sua avaliação, o tema meio 
ambiente é, ao lado do de-
bate sobre a democracia e a 
estabilidade das instituições, 
uma das preocupações dos 
investidores internacionais, 
e podem ter “custo grande na 
retomada do investimento”.

“A gente não deveria estar 
discutindo democracia como 
a gente vem discutindo nas 
últimas semanas, assim como 
a gente deveria dar um sinal 
mais claro com relação ao 
meio ambiente. Nós sabemos 
que esse é um ponto impor-
tante para muitos investido-
res”, disse Maia durante a 
videoconferência promovida 
pela Câmara de Comércio 
França-Brasil.

O deputado revelou que 
tem recebido cartas de 
investidores estrangeiros 
preocupados com a condu-
ção da política ambiental, e 
disse que as manifestações 
de grupos que pedem o 
fechamento do Congresso 
e do STF afetam a credibi-
lidade do do país junto aos 
investidores. Maia também 
foi questionado sobre a vo-
tação da proposta que trata 
da prisão após condenação 
em segunda instância. Ele 
disse que pretende votar a 
proposta em agosto (ABr).

Gestão de crise: é preciso refazer 
o planejamento da sua empresa?

principalmente no que diz 
respeito a fornecedores e 
clientes. Entender sobre 
todos os elementos que 
os compõem, desde nú-
meros até os diferenciais. 
A metodologia das Cinco 
Forças de Porter pode 
auxiliar neste momento.

 4) Mapear e definir os de-
safios, dimensionando 
os recursos necessários 
e priorizando o que é es-
sencial em curto prazo. O 
Brainstorming é adequado 
neste momento, pois ajuda 
a desenvolver ideias “fora 
da caixa”.

 5) Comunicar e alinhar com 
clareza e transparência as 
informações relacionadas 
ao planejamento, para que 
todos da organização este-
jam dentro de uma agenda 
única. É o momento de de-
talhar prazos, metas e es-
tabelecer o apoio referido. 
Nesta etapa, metodologias 
como o Mapa Estratégico 
são bastante eficientes.

 6) Preparar e desenvolver a 

liderança para que ela 
possa trabalhar de for-
ma contínua e eficaz. A 
dica é aproveitar a crise 
para elevar o patamar 
de gestão. Aumentar o 
nível de protagonismo 
e engajamento, criando 
uma cultura para que 
os líderes incorporem a 
disciplina, a atenção e a 
prontidão no modelo de 
gestão.

Não restam dúvidas que sim, 
um planejamento é fundamen-
tal neste momento. Mais do 
que isso, é importante ser ágil 
nas tomadas de decisões para 
uma efetividade das ações e 
resultados do planejamento.

Trace um plano, execute-o 
e faça seu acompanhamento. 

As crises demandam um pro-
cesso de gestão mais dinâmico e 
clareza daquilo que é prioritário 
no curto prazo, porém sem 
perder a leitura de qual será o 
momento ideal de retomada.

Fonte e mais informações: 
(www.peoplestrategy.com.br).

Diamond YP Empreendimento Imobiliário Spe Ltda.
CNPJ Nº 18.615.800/0001-82 - NIRE 35.227.725.386

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 22 de Junho de 2020.
Data, Hora e Local: Realizada aos 22/06/2020, às 15:30, na sede social, na Avenida Presidente Juscelino Ku-
bitschek, 360, 4º andar, sala 43, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000. Convocação: Dispensa-
da. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat, Secretario: Franco Gerodetti Neto. Ordem do Dia: 
Deliberam a possibilidade de redução do capital social da empresa, por considerá-lo excessivo ao objeto da 
sociedade. Deliberações: Por unanimidade, os sócios quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às quo-
tas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 5.000.000,00, sendo que o capital social final após a 
redução será de R$ 10.983.233. Encerramento: Nada mais lavrou-se esta ata lida e aprovada. São Paulo, 22 
de junho de 2020. YP II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda., Abrão Muszkat; Valter Rabot-
zke Junior; Tibério Construções e Incorporações S.A., Carlos Eduardo Araújo Tibério; Concord Incorpora-
ções Imobiliárias Ltda., João Carlos Moralez; Abrão Muszkat-Presidente; Franco Gerodetti Neto-Secretário.
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