São Paulo, quarta-feira, 05 de maio de 2021

A

qui, os clientes têm
um perfil totalmente
conectado e imerso
em ambiente digital, pautando novos hábitos de
consumo, que se tornaram
ainda mais evidentes com a
necessidade do distanciamento social.
Segundo o relatório da
Conversion, 86% dos brasileiros com acesso à internet
realizaram algum tipo de
compra via e-commerce,
sendo cerca de 40% de duas
a cinco transações e 11%
mais de dez. De acordo com
Fábio Freire, CEO e cofundador da FindUP, startup de
tecnologia do ramo de Field
Service, a necessidade da
transformação digital para
se destacar ante a concorrência deixou de ser um diferencial e passou a ser uma
necessidade para manter os
negócios rodando.
“Enquanto em outros tempos a internet e outras
ferramentas de tecnologia
eram meros adereços e
formas de um consumidor
pesquisar sobre determinado produto, hoje é cada vez
mais nítido que o ambiente
digital se tornou o caminho
mais prático e assertivo para
compra efetiva dos produtos
desejados. Este novo consumidor busca praticidade,
comodidade e também um
atendimento mais personalizado, principalmente diante
do cenário atual que estamos
vivenciando”, afirma Freire.
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Enquanto nas indústrias é possível ver o movimento da quarta revolução, em que tecnologias para
automação e uso de dados ganham destaque, o mercado B2C já está a um passo à frente, com o
chamado Consumidor 5.0

O novo consumidor busca praticidade, comodidade e também
um atendimento mais personalizado.

Os números confirmam
isso. De acordo com a Abcomm - junto à Compre &
Confie, o e-commerce foi
responsável por cerca de
70% do faturamento do setor varejista em 2020, número que deve crescer mais de
18% neste ano. A fim de auxiliar aqueles que ainda não
sabem como implementar
ferramentas tecnológicas,
bem como seus benefícios
para o modelo de negócios, o
diretor executivo da FindUP
elencou alguns motivos para
investir de vez na tecnologia
para impulsionar suas vendas. Confira:
• A Internet das Coisas
pode ser sua melhor
amiga quando o assunto é Omnichannel
- Como o novo consumidor, mesmo antes
da pandemia, buscava
experiências diferenciadas durante a compra, a

integração do ambiente
físico com o digital pode
ser o verdadeiro “pulo do
gato” para atrair clientes. Graças à Internet
das Coisas - ou IoT -,
integrar tablets e outros
dispositivos móveis dentro das lojas, permitindo
a visualização e escolha
dos produtos, bem como
a própria compra deles.
Além disso, também
é possível controlar o
fluxo de pessoas dentro
das lojas, entendendo
toda a jornada de consumo e também evitar
aglomerações.
• O e-commerce também auxilia na tomada de decisões estratégicas - Muito além
de ser um importante
braço para alavancar as
vendas, disponibilizar
uma loja virtual aos
clientes também é uma

estratégia muito interessante para entender
o comportamento de
consumo deles.
		 Isso porque é possível
extrair relatórios com
dados que podem auxiliar em mecânicas de
marketing, como desenvolvimento de novas
campanhas, quais produtos despertam mais
interesse, além de, em
alguns casos, conseguir
fazer recortes de acordo
com região e faixa etária,
por exemplo.
• A tecnologia também pode auxiliar os
times de vendas da
sua empresa - Além de
gerar insights e trazer
comodidade e experiências diferenciadas à
clientela, agregar o uso
de plataformas para as
vendas também tem sido
algo muito promissor
para o ramo varejista.
		 Um bom exemplo disso
são as plataformas de
CRM (Customer Relatiosnhip Management),
que trazem um painel
para gestão e controle
para os vendedores,
auxiliando no contato
do profissional com os
clientes e estreitando a
relação de maneira mais
assertiva e fluida, em que
o vendedor tem todo o
histórico do cliente para
um atendimento mais
personalizado.
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Relatório da Diretoria
Prezados Acionistas: Cumprindo dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Aproveitamos para
agradecer a colaboração recebida de nossos funcionários, clientes e fornecedores. Taboão da Serra, 30 de abril de 2021.
A DIRETORIA.
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - (Valores em R$ 1.000)
Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
Ativo
2020
2019 Passivo e Patrimônio Líquido
2020
2019
(Valores em R$ 1.000)
442.971
428.241 Circulante
60.656
59.151
Circulante
2020
2019
Caixa e Equivalentes de Caixa
4
25.826
32.347 Fornecedores
12
23.037
22.596 Lucro (Prejuizo) Líquido do Exercicio
12.203
21.679
Contas a Receber de Clientes
5
122.537
87.728 Impostos a Recolher
7.736
3.990 Depreciação e Amortização
21.978
28.186
Estoques
6
287.084
295.295 Salários e Encargos Sociais
5.519
6.111 Baixas Residuais do Imobilizado/Intangível
7
Adiantamentos
7
5.109
3.963 Honorários Diretoria
187
145 Caixa Operacional antes dos
Impostos a Recuperar
8
1.798
2.938 Adiantamentos de Clientes
1.621
2.383 Movimentos de Capital de Giro
34.181
49.872
Outros Créditos
34
5.129 Serviços a Pagar
882
561 (Aumento)/Redução nos Ativos
Despesas Antecipadas
583
841 Provisões Trabalhistas / Contingências
13
16.887
19.136 Estoques
8.211
(8.013)
166.992
184.299 Outras Contas a Pagar
Não Circulante
156
163 Clientes
(34.809)
10.330
Realizável a Longo Prazo
9
2.786
5.874 Empréstimos e Financiamentos
15
4.631
4.066 Adiantamentos
(1.146)
3.318
6.910
23.196 Outros Saldos
Investimentos
3.239
3.239 Não Circulante
6.493
8.594
14
12.000 Ativos Não Circulantes
Imobilizado
10
159.677
174.080 Partes Relacionadas
3.088
(668)
15
6.910
11.196 Aumento/(Redução) nos Passivos
Intangivel
11
1.290
1.106 Empréstimos e Financiamentos
542.397
530.193 Fornecedores
Total do Ativo
609.963
612.540 Patrimonio Líquido
441
(1.266)
Capital Social
293.459
293.459
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Impostos a Recolher
3.746
(652)
Reservas
248.938
236.734
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - (Valores em R$ 1.000)
Outros Saldos
(3.247)
4.159
Total do Passivo e Patrimonio Líquido
609.963
612.540
Reserva Reserva
Lucros /
Passivos Não Circulantes
(24.228)
(31.776)
Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
Capital
Legal /
de
Prejuízos
(7.270)
33.898
(Valores em R$ 1.000)
Realizado Estatutaria Lucros Acumulados
Total
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
2020
2019 Aquisições do Imobilizado/Intangível
Saldo 31/12/2018 293.459
25.989 183.865
- 503.313
(7.757)
(9.823)
Receita Líquida de Vendas
18
444.979
455.693
Lucro Líquido
Caixa Absorvido pelas Atividades de Investimento
(7.757)
(9.823)
Custo dos Produtos Vendidos
(390.713) (393.415)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
do Exercicio
21.679 21.679
Lucro Bruto
54.266
62.278
8.506
835
Variação de Financiamentos
Transferência de Lucros/Prejuizos
Despesas com Vendas
(13.388)
(12.778)
Caixa Gerado (Absorvido) pelas
Acumulados para Reserva
Despesas Administrativas e Gerais
(33.632)
(29.008)
Atividades de Financiamento
8.506
835
de Lucros
5.202
5.202 Outras Receitas (Despesas)
2.445
7.740
Saldo 31/12/2019 293.459
25.989 189.067
21.679 530.194 Resultado Financeiro
8.017
220 Aumento (Redução) de Caixa
e
Equivalentes
de
Caixa
(6.521)
24.910
Lucro Líquido
Receitas Financeiras
15.365
8.756
do Exercicio
1.083
12.203 13.286 Despesas Financeiras
(7.348)
(8.536) Caixa e Equivalentes de Caixa
32.347
7.437
Acumulados
Resultado Antes da Tributação
17.708
28.452 No Inicio do Exercício
25.826
32.347
para Reserva
Imposto de Renda e Contribuição Social
(5.505)
(6.773) No Final do Exercício
(6.521)
24.910
12.203
21.679
de Lucros
(1.083)
- (1.083) Lucro Líquido do Exercício
3,22
5,73 Valores Mobiliários - CVM e as Normas Internacionais de Contabilidade. A
Saldo 31/12/2020 293.459
24.906 190.150
33.882 542.397 Por Lote de Mil Ações (Em R$)
emissão
dessas
Demonstrações
Contábeis,
foram
concluídas,
aprovadas
e
Notas
Explicativas
das
Demonstrações
Contábeis
Exercício
2020/2019
Demonstração do Resultado Abrangente
O Relatório dos Auditores Independentes menciona que : As demonstrações tiveram sua divulgação autorizada por sua Diretoria em 23 de março de 2021.
(Valores em R$ 1.000)
contábeis da sociedade para o exercício findo de 31 de dezembro de 2020 Para quaisquer esclarecimentos as demonstrações contábeis, financeiras,
2020
2019
foram preparados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, notas explicativas e parecer dos auditores estão disponíveis na sede da
Lucro (Prejuizo) Líquído do Exercício
12.203
21.679 que compreendem Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidos sociedade na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220 na cidade Taboão
Resultado Abrangente do Exercício
12.203
21.679 pelo Comitê do Pronunciamentos Contábeis - CPC, Normas da Comissão de da Serra, estado de São Paulo.
Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente

•

Riccardo Arduini - Vice - presidente

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000447-50.2020.8.26.0660 - Nº de controle 2008/
000772 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Viradouro, Estado de SP, Dr(a).
Fabiano Mota Cardoso, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Ademar Adalberon de Melo ME, CNPJ Nº
6.121.432/0001/37, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por CGMP. Centro de
Gestão de Meios de Pagamento S/A, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o
pagamento do valor de R$ 8.824,48, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo
pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de
multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15
dias (art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 07/07/2021.
Edital de Citação Prazo de 01 mês. Processo Nº 1009055-16.2018.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ªVC, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Fábio Henrique
Falcone Garcia, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Fernando Hiroshi Sakamoto, Brasileiro, CPF
106.742.428-82, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, objetivando a cobrança no valor de R$ 1.996,04
(Mai/2018), com os acréscimos legais em face do réu, referente a aquisição do lote 20 da Quadra
HE do loteamento Terras de Santa Cristina - Gleba VII (atualmente denominado Riviera de Santa
Cristina XIII – Setor Marina), conforme Contrato de Compromisso de Compra e Venda, firmado entre
as partes em 23/04/1990, inadimplido pelo réu. 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 (quinze) 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, publicado na forma da lei. Nada Mais.

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0040077-47.2020.8.26.0100 A MM. Juíza da
38ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Jandissa Monteiro dos Santos RG Nº 52532320 CPF/ME 404.950.
648-31 que Sociedade Beneficente São Camilo entidade mantenedora do Hospital São Camilo
Hospital São Camilo Ipiranga, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que
efetue o pagamento do valor de R$ 4.963,04. 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, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. SP . 15/03/2021.
Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0039061-58.2020.8.26.0100. O Dr. Antonio Carlos de
Figueiredo Negreiros Juiz de Direito da 7ºVC do Foro da Capital/SP. Faz Saber a HYUN KWANG
KIM, CPF Nº 215.275.168-06, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por Momentum
Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o
pagamento do valor de R$ 27.862,13 que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo
pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de
multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15
dias (art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. SP, 15/02/2021.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1012624-50.2018.8.26.0320 O Dr. Rilton Jose
Domingues, Juiz de Direito da 2ªVC do Foro de Limeira – S/P. Faz Saber a Marcos Roberto Oliveira
Santos CPF Nº 562.938.441-49 que lhes foi proposta ação de Monitória por CGMP - Centro de
Gestâo de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 8.181,74.
Referente as faturas de Nº 230214795, com vencimento em 05/05/2016, e Fatura de Nº 234348604,
com vencimento em 06/06/2016 Vencidas e não pagas, 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. 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. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida 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. Nada Mais.

•

Antonio Afonso Simoes - Diretor

•

Shozo Sato - Contador - CRC - 1 SP 051081/O-5

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1044771-18.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 22ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Mario Chiuvite Júnior, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a(o) Adelson Souza Vaz, CPF Nº035.873.576-92. que Adidas AG E/O ajuizaram
ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, pois o
requerido esta reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para assinalar produtos falsificados.
Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos . 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.
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1023779-02.2016.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Samira de Castro Lorena, na
forma da Lei, etc. Faz Saber ao Espólio de José Francisco dos Santos, RG Nº 3.335.601-4, CPF/MF
Nº 085.896.668-91, na pessoa de Mayara C. Pereira, Sociedade Beneficente São Camilo, entidade
mantenedora do Hospital São Camilo Ipiranga, ajuizou-lhe ação de Procedimento Comum Cível no
valor de R$ 164.958,58. referente à prestação de serviços médico-hospitalares. Estando a(s) ré(s)
em lugar ignorado, foi deferida 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. Nada Mais. São Paulo, aos 15 de março de 2021.
Edital de Intimação Prazo de 15 dias. Processo Nº 0001827-07.2021.8.26.0068 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 4ª VC, do Foro de Barueri, Estado de SP, Dr(a). Renata Bittencourt Couto da Costa, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Victor João Quibemba, RG RNE V13.7482-1, CPF 213.536.90806, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Concessio
nária do Rodoanel Oeste S.A.. 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 efetue o pagamento
do valor de R$10.198,61, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento,
no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e
Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias
(art.525 CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1017788-50.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 10ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Alexandre Bucci, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a(o) Maria de Fátima da Rocha Ferreira, portuguesa, do lar, CPF 136.528.328-33, na
condição de terceira interessada, considerada em lugar incerto e não sabido; nos termos dos artigo
841cc843 ambos da lei 13.105/15 que foi realizada penhora do direito real de propriedade de titula
ridade de seu cônjuge Álvaro José de Almeida Ferreira da Silva, Português, Casado, RG 13.556/86,
CPF 136.528.328-33 em relação aos imóveis matriculados sob os números 33.807 e 33.809 no CRI
de Tatuí/SP, a fim de que, querendo, no prazo de 15 dias a contar do término do prazo deste edital,
se manifeste. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1004374-14.2015.8.26.0100. O Dr. Valdir Da Silva Queiroz
Junior, Juiz de Direito da 9º VC do Foro da Capital S/P. Faz Saber a Adelaide Costa RG Nº
9.057.527 CPF Nº 992.314.848-34, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe
ação de Cobrança no valor de R$ 3.558,39. Referente às taxas de conservação e melhoramentos do
lote 24, da Quadra AE, do Loteamento Ninho Verde II. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida 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.
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de abril de 2021.

Edital de Intimação Prazo 20 dias.Proc.0050407-06.2020.8.26.0100. A Drª.Flávia Poyares Miranda,
Juíza de Direito da 28ºVC do Foro da Capital – SP. Faz Saber a Antonio Rodrigues Rosa, CPF Nº
123.268.286-15, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por Momentum Empreendi
mentos Imobiliários Ltda, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do
valor de R$ 29.163,21, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no
prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e
Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias
(art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.

Setor imobiliário positivo emprega
quem busca se reinventar

A pandemia causada
pelo novo Coronavírus
trouxe não apenas a maior

crise sanitária do século
como também um desmonte
econômico que tem afetado
empresas e trabalhadores. O
levantamento mais recente do
IBGE registrou a maior taxa de
desemprego desde 2012: 14,3
milhões de pessoas estão sem
trabalho.
Com o cenário, há a exigência
de mudanças e adaptações com
relação à profissão, em alguns
casos, existe até mesmo quem
aproveita o momento para mudar de carreira. “A pergunta que
os profissionais desocupados
tem que fazer é: como a minha
bagagem e competências desenvolvidas podem me ajudar?
Em quais locais posso atuar?
Quais áreas estão precisando de
pessoas como eu? Essa reflexão
é essencial para conseguir se
realocar nesse momento de crise”, explica Rafael Scodelario,
empresário e especialista em
mercado imobiliário.
Segundo o empresário, é
interessante observar especialmente as áreas de atuação que
não possuem curso de formação
específica, nas quais o profissional é forjado na prática. “Esse é
o caso do corretor de imóveis.
Além de uma profissão com remuneração boa, a atuação está
à mercê do mercado imobiliário,
que vive um momento positivo
mesmo com a pandemia devido
às facilidades de crédito e baixa
da taxa Selic, que impactam
diretamente na facilidade de
compra de imóveis”, argumenta
Rafael.
Segundo o empresário do
mercado imobiliário, para se
tornar um bom profissional da
área é preciso, primeiramente, saber se colocar no lugar
do cliente. “É preciso ainda
entender questões básicas da
economia, investimento, construção civil e mapa geográfico
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Varejo: três formas de atingir o
novo perfil de consumidores
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Além de uma profissão com
remuneração boa, o mercado
imobiliário vive um momento
positivo devido às facilidades
de crédito.

da região onde irá atuar”, comenta. A Escodelar Inteligência
Imobiliária, um dos negócios
de Rafael Scodelario, atua há
mais de dez anos na zona norte
de São Paulo com a formação
de profissionais corretores de
imóveis.
“A empresa onde a pessoa
irá construir sua carreira é importante para que ela obtenha
sucesso profissional, pois será
a base. No caso da Escodelar,
invisto em estrutura física,
tecnologia, departamento jurídico, suporte administrativo
e treinamento abundante para
que o profissional esteja o mais
assegurado possível para exercer a profissão”, explica.
Scodelario ressalta que o
tempo de adaptação e retorno
da profissão costuma vir de dois
a três meses após o início da
atuação quando há esse tipo de
suporte, visto que a venda costuma vir acompanhada de boas
comissões. “O importante é não
se acomodar. Acordar diariamente com vontade de vencer
e se dedicar é fundamental na
vida de um bom corretor de
imóveis. Além disso, é preciso
humildade para aprender com
quem tem experiência e buscar
aplicar todo o conhecimento
adquirido já nas primeiras
vendas”, aponta. Fonte: MF
Press Global.

ASSOCIAÇÃO CENTRO COMERCIAL ALDEIA DA SERRA
CNPJ: 03.874.233/0001-01

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA POR MEIO ELETRÔNICO
EM 12 DE MAIO DE 2021

Na qualidade de Presidente da ASSOCIAÇÃO CENTRO COMERCIAL ALDEIA DA SERRA, convoco os
Srs. Proprietários, Compromissários Compradores, Cessionários e Promissários Cessionários de direitos
sobre imóveis compreendidos na área de atuação da Associação Centro Comercial Aldeia da Serra, a se
reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA POR MEIO ELETRÔNICO, com base no Estatuto Social,
artigo 12, parágrafo quinto, a realizar-se no dia 12 de maio de 2.021, quarta-feira, através da plataforma
da Eticon Associações e Condomínios (www.eticon.adm.br, opção “ACESSO RESTRITO” e, depois
de acessar com seu e-mail e senha, clique no módulo “ASSEMBLEIA”), às 18h30 em primeira chamada,
com a presença da maioria absoluta dos Associados, ou às 19h00 em segunda chamada, para deliberar
sobre a seguinte ordem do dia:
1. Apresentação do Relatório de Auditoriado Exercício 2019 e proposta de aprovação das contas do mesmo
Exercício; 2. Apresentação do Relatório de Auditoria do Exercício 2020 e proposta de aprovação das contas
do mesmo Exercício; 3. Proposta de Previsão Orçamentária para Exercício 2021, com definição do valor de
rateio mensal; 4. Eleição de Diretoria Executiva para complemento de mandato até próxima assembleia
ordinária em 2022. Somente poderão se candidatar para exercer os cargos da DIRETORIA EXECUTIVA os
Associados regularmente inscritos na entidade até 5(cinco) dias antes da AGO ora convocada, e que estejam
em dia com suas contribuições, devendo os interessados protocolar sua candidatura na secretaria da
Associação, reitere-se, até 48 (quarenta e oito)horas antes da AGO ora convocada.; 5. Outros assuntos não
deliberativos, mas do interesse dos associados.
Nota 1: TODOS OS ASSOCIADOS DEVEM OBSERVAR E CUMPRIR OS PROTOCOLOS QUE SEGUEM
EM ANEXO A ESTE EDITAL, PARA A PARTICIPAÇÃO DESTA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA POR MEIO
ELETRÔNICO (FORMATO VIRTUAL/DIGITAL).; Nota 2: O acesso ao ambiente e plataforma é permitido
aos ASSOCIADOS PROPRIETÁRIOS pelo endereço eletrônico (e-mail) cadastrado junto à administração
local, devendo manter tal cadastro atualizado, considerados também os respectivos cônjuges que estejam
vinculados na matrícula do imóvel, e/ou os outorgados por procuração. Nota 3: Os votos serão computados
por meio eletrônico, na plataforma digital da Eticon(Winker), no módulo “Assembleia”, conforme termos de
Protocolo de Assembleia por Meio Eletrônico enviado por e-mail juntamente com este Edital, e colocado à
disposição dos associados na Administração Local. Nota 4: Conforme previsto no Estatuto, pelo artigo 10º,
os associados inadimplentes não possuem direito a voto em qualquer matéria de pauta. Nota 5: Também é
previsto no mesmo normativo, no artigo 15, parágrafo terceiro, a possibilidade de que os associados constituam
procuradores para representá-los perante assembleia, mediante envio de tal Procuração, com firma
devidamente reconhecida, para o e-mail eticon@eticon.adm.br até o dia 11.05.2021, e já entregando a via
original na mesma data no escritório da Administração Local. Contamos com sua participação!
Barueri (SP), 30 de abril de 2.021.
Dr. Antonio Ferreira dos Santos - Diretor Presidente

Macerata - Administração e Participação Ltda
CNPJ/MF - 07.695.203/0001-99
Edital de Convocação
São convocados os senhores sócios da Macerata Administração e Participação
Ltda., para se reunirem em Assembleia Extraordinária, na sede social localizada na
Rua Aureliano Leal, nº 138, Água Fria, município e Estado de São Paulo, no dia 12 de
maio de 2021, às 09:00 horas em primeira convocação, ou às 11:00 horas em segunda
convocação, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Prorrogação do mandato dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal
(efetivos e suplentes), até 31 de dezembro de 2021. b) Ratificação dos atos praticados
pela Diretoria Executiva. São Paulo (SP), 30 de abril de 2021. Joaquim Storani Neto
(Diretor-Geral), José Roberto Cazarin (Diretor-Secretário).
(01, 04 e 05)
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1006677-65.2019.8.26.0292 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ªVC, do Foro de Jacareí, Estado de SP, Dr(a). Mariana Sperb, na forma da Lei, etc. Faz
Saber a(o) G M Costa Transportes Ltda, CNPJ 23.654.551/0018-12, que lhe foi proposta uma ação
Monitória – Prestação de Serviços por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento
S.A. CNPJ 04.088.208/0001-65 alegando em síntese: objetiva o receb. da quantia de R$ 11.434,43,
referente às faturas vencidas e não quitadas e que, devidamente atualizada, 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. 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 . 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. 19/04/2021

Edital de Citação 20 dias. Processo Nº 1111833-36.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
33ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. Faz
Saber a JEAN LURDER, haitiano, portador da cédula de identidade RNE nº G228096Q, inscrito no
CPF/MF sob o nº 703.328.112- 98 e Espólio JHON FRANÇOIS, haitiano, portador da cédula de
identidade RNE nº G254388F inscrito no CPF/MF sob o nº 238.729.378-98, que lhes foi proposta
ação procedimento Comum, requerida por Sociedade Beneficente São Camilo, objetivando o
recebimento da quantia de R$ 32.958,04 referente à prestação de serviços médico-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 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. SP, aos 16 de abril de 2021
Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0000252-91.2021.8.26.0543 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr(a). Sandro Cavalcanti Rollo, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Tankaco Transportes Rodoviários Ltda ME, CNPJ 03.744.568/00
01-05 e Paulo Cesar de Souza, CPF 568.670.347-72, RG 4230408 que por este Juízo, tramita de
uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Concessionária da Rodovia Presidente Dutra
S/A, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do
valor de R$ 11.985,59 (Atualizado 31/01/2021). 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). 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. Para que produza seus regulares efeitos de direito,
é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 94DC-F2DB-4581-E215.
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