
5www.netjen.com.br São Paulo, quarta-feira, 22 de setembro de 2021

 
Processo nº:1001955-45.2018.8.26.0543:Procedimento Comum Indenização por dano Material 
Requerente: Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A Requerido: Amadeus Barreto dos 
Santos, inscrito no CPF nº 033.032.035-12.Edital de citação: Prazo 30 dias, expedido nos autos da 
Ação da Indenizatória por Dano Material. A Drª.Flávia Martins de Carvalho, Juíza de Direito da 1ª VC 
da Comarca de Santa Isabel-SP, na forma da lei, Faz Saber ao réu Amadeus Barreto dos Santos, 
CPF 033.032.035-12, de paradeiro desconhecido, que na respectiva vara e cartório, tramita os autos 
da indenização por danos materiais que a Concessionária da Rodovia Presidente Dutra move contra 
sí, por conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que Ocorre que no dia 
30/07/2015, por volta das 09h30min, ao atingir o km 87, da Rodovia Presidente Dutra, BR-116, 
sentido crescente, o segundo requerido, conduzindo o caminhão VW/19.320 CLC TT, cor branca, 
ano 2011, placas ESU-8772, de propriedade do primeiro requerido, quando ao passar pela praça de 
pedágio utilizando a faixa Via Fácil/Sem Parar, não observou o distanciamento lateral e arrancou a 
cancela e outros itens com o a parte traseira da carreta, danificando o patrimônio público sob 
concessão. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência nº 
83381518. O requerente também alocou pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis para a 
realização da obra e resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, 
daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a requerente 
despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 9.679,20 conforme demonstrativo anexo (doc. 
05). Estando em termos, expede-se o presente edital para citação do réu, para, 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, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  13/09/2021. 

Bregenz Participações S.A. - (em constituição)
Ata de Assembleia Geral de Constituição

Aos 17/06/2021, às 10 hs., na sede, Rua Claudio Soares, nº 
72, conjunto 719, Pinheiros, SP/SP, com a totalidade. Mesa: 
Presidente: Gustavo França Pianucci. Secretário: Maximiliano José 
Ranzani Garcia. Deliberações Unânimes: Aprovar a constituição 
de uma S.A. sob a denominação de Bregenz Participações S.A., e 
Estatuto Social que se encontra arquivado na íntegra na sede da 
Companhia. Eleger: Gustavo França Pianucci, RG 41.119.577-3 
SSP/SP, CPF 362.762.708-30, e Maximiliano José Ranzani Garcia, 
RG 34.715.849-3 SSP/SP e CPF 222.429.398-40, Diretores sem 
designação específica; todos com mandato de 2 anos. Jucesp 
nº 3530057274-2 em 13/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral.

Hallein Participações S.A. - (em constituição)
Ata de Assembleia Geral de Constituição

Aos 17/06/2021, às 10 hs., na sede, Rua Claudio Soares, nº 
72, conjunto 719, Pinheiros, SP/SP, com a totalidade. Mesa: 
Presidente: Gustavo França Pianucci; Secretário: Maximiliano José 
Ranzani Garcia. Deliberações Unânimes: Aprovar a constituição 
de uma S.A. sob a denominação de Hallein Participações S.A., e 
Estatuto Social que se encontra arquivado na íntegra na sede da 
Companhia. Eleger: Gustavo França Pianucci, RG 41.119.577-3 
SSP/SP, CPF 362.762.708-30, e Maximiliano José Ranzani Garcia, 
RG 34.715.849-3 SSP/SP e CPF 222.429.398-40, Diretores sem 
designação específica; todos com mandato de 2 anos. Jucesp 
nº 3530057200-9 em 01/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral.

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocação Extraordinaria

Conselho Deliberativo
Nos termos do Estatuto Social da Associação Portuguesa de Desportos, do
regimento interno aplicável e, da liberação da Diretoria Executiva da Associação
Portuguesa de Desportos para a realização de Reunião do Egrégio Conselho
Deliberativo ficam os senhores membros do Conselho Deliberativo, convocados
para a Reunião Extraordinária, a ser realizada no Salão Nobre do clube”, localizado
à Rua Comendador Nestor Pereira número 33, Canindé, no dia 27 de setembro de
2021, com início às 19:00h, em primeira convocação, com a maioria dos seus
membros, ou, em segunda chamada, meia hora depois, com a presença mínima de
50 (cinquenta) conselheiros.  Será observada a seguinte Ordem do Dia: 1. Leitura,
discussão e a apreciação da ata da reunião anterior; 2. Expediente; 3. Deliberar
sobre pedidos de suplementação de verbas, preços de títulos patrimoniais e
cadeiras cativas; 4. Varias; Seguiremos os protocolos recomendados pelos órgãos
de saúde com distanciamento mínimo de 1,50 m entre as cadeiras, com medição de
temperatura corporal dos conselheiros na entrada, disponibilização de álcool gel
70%, e a obrigatoriedade do uso de máscaras individuais de proteção. Será
autorizada exclusivamente  a entrada de conselheiros com mandato em vigor.
Atenção : Nos termos estatutários, as ausências dos conselheiros deverão ser
OBRIGATÓRIAMENTE justificadas por escrito, inclusive por e-mail para
conselho@portuguesa.com.br
Cordialmente;

José Roberto Cordeiro - Presidente Conselho Deliberativo
Vital Vieira Curto - Vice Presidente Conselho Deliberativo

Artur Monteiro Vieira - 1º Secretário Conselho Deliberativo
Rodrigo Mendes Barreto Neto - 2º Secretário Conselho Deliberativo

Segundo a Confede-
ração Nacional da 
Indústria (CNI), esse 

segmento teve uma evo-
lução positiva no segundo 
semestre com uma média 
de 46,5 pontos no Índice 
de Desempenho, resultado 
que ficou acima da média 
do primeiro trimestre, que 
teve 43,9 pontos.  

Assim como os demais 
setores, é indispensável 
que a pequena indústria 
esteja sempre em busca de 
inovações e soluções que 
otimizem os processos de 
produção e proporcionem 
diferenciais competitivos 
diante da concorrência. Foi 
pensando nisso que a Equip-
Net preparou algumas dicas 
que podem ajudar a alavan-
car as pequenas indústrias. 
Confira:
 1) Escolha bons for-

necedores - Exis-
tem muitas formas de 
aprimorar a linha de 
produção, uma delas 
é através da escolha 
de bons fornecedo-
res. Além de trazer 
eficiência para etapas 
anteriores ao processo 
produtivo, essa é uma 
forma de selecionar 
empresas que aten-
dem diretamente às 
demandas da pequena 
indústria em relação à 
qualidade e tempo de 
entrega. 

 2) Invista em equi-
pamentos usados - 
Adquirir mais equipa-
mentos ajuda a refor-
çar a produtividade da 
empresa e melhorar o 

Adquirir mais equipamentos ajuda a reforçar a produtividade 
da empresa e melhorar o desempenho 

na fabricação dos produtos.

Um dos momentos mais 
aguardados pelos brasileiros, 
a chegada do 5G, pode ter sua 
primeira etapa concluída com 
sucesso, ainda em 2021. O fa-
moso leilão feito pela Anatel, 
que coloca em disputa, pelas 
operadoras, mais de 1.200 
MHz de frequências é visto 
como a porta de entrada para 
a tecnologia no país.

Entretanto, uma série de 
perguntas ainda estão sem 
respostas. 

E a primeira delas é: quais 
os benefícios reais para o 
consumido final? De acordo 
com o gerente técnico da 
Fibracem, indústria brasi-
leira especializada no setor 
de comunicação óptica, Se-
bastião Rezende, a principal 
mudança percebida  será 
a velocidade de transmis-
são, que pode chegar até 
20 vezes mais rápida que 
a tecnologia 4G, utilizada 
atualmente. 

A partir do 5G será pos-
sível ter uma abrangência 
ainda maior de cobertura 
de internet, passando de 
uma quantidade de 100 mil 
conexões por km2 [como é o 
caso do 4G] a uma densidade 
que pode chegar a um milhão 
de conexões na mesma área, 
com o 5G. “Além disso, exis-
tem ainda inúmeros outros 
benefícios, que poderão ser 
percebidos, como a estabili-
dade de conexão e uma maior 
quantidade de conexões 
simultâneas”, afirma.
	 •	Quanto vai custar ao 

consumidor? - Como 
acontece em grande par-
te dos produtos de ino-
vação ou tecnologia, a 
disponibilidade do 5G e 
os custos dos dispositivos 
compatíveis com esta 
tecnologia, como apare-
lhos celulares, tendem a 
ser altos. “Pode ser que 
a concorrência entre os 
fabricantes de dispositi-
vos, assim como entre os 
provedores de internet, 
mirando um consumo em 
massa, faça com que os 
preços reduzam, ou, não 
sofram grandes variações 
em relação aos atuais”, 
ressalta o gerente técnico 
da Fibracem.

	 •	Mobile x Wi-fi - Para 
o gerente industrial da 
companhia, Cleverson 

Luiz Weiss, além de dis-
positivos mobile, a tecno-
logia 5G também estará 
disponível via wi-fi, para 
os consumidores. No 
entanto, para viabilizar a 
utilização do serviço nas 
residências, será neces-
sário que os aparelhos 
tenham compatibilidade. 
“A previsão é que essa 
mudança do 4G para o 5G 
ocorra de maneira fluida. 
O próprio mercado já tem 
trabalhado para se ajustar 
à nova tecnologia, lançan-
do aparelhos compatíveis 
com a rede”, ressalta.

	 •	E quando teremos 
5G? - De acordo com 
Rezende, mesmo que en-
tidades como Tribunal de 
Contas da União (TCU), 
estejam pressionando 
para que o leilão ocorra 
neste ano [2021], ainda 
não existe, de fato, uma 
previsão exata de quando 
a tecnologia estará dispo-
nível para o consumidor 
final. “A implantação da 
infraestrutura necessá-
ria para funcionamento 
depende ainda de legis-
lações municipais, devido 
à necessidade de muitas 
antenas”, explica. “E este 
fator pode atrasar e muito 
a perspectiva de contar-
mos com 5G em 2022”.

	 •	Infraestrutura para o 
5G - As redes 5G funcio-
nam por meio de ondas 
de rádio, assim como 
as 3G e 4G, porém com 
frequências mais altas. 
A capacidade é maior e o 
alcance menor que suas 
antecessoras [3G e 4G], o 
que traz a necessidade de 
um aumento em quatro 
ou cinco vezes a quanti-
dade de antenas. 

E para que tudo isso funcio-
ne bem, será indispensável o 
fator capilaridade, ou volume, 
de fibra óptica instalada. É aí 
que entram os provedores de 
internet. “Os ISPs auxiliam 
na difusão da fibra óptica, 
trabalhando para que chegue 
a qualquer lugar, inclusive 
em áreas mais distantes, por 
isso eles terão um percentual 
considerável para esse cres-
cimento”, finaliza Rezende. 
- Fonte e mais informações: 
(www.fibracem.com).

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Acesse:

https://jornalempresasenegocios.com.br/contato/

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

A pequena indústria em busca 
de inovações e soluções

A pequena indústria possui um papel essencial no país, além de fortalecer as regiões menores e ajudar 
na criação de empregos, ela contribui significativamente na economia estadual e nacional.
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morar a qualidade do 
seu produto e de aten-
der às exigências do 
público final. O perfil 
do consumidor tem 
passado por inúmeras 
mudanças nos últimos 
anos, além de busca-
rem por alternativas 
mais sustentáveis, 
eles também estão 
mais conscientes em 
outros aspectos, como 
a preferência por pro-
dutos práticos, mais 
saudáveis e que não 
sejam testados em 
animais. Independen-
te do setor industrial 
é importante acom-
panhar as mudanças 
desse público para que 
a indústria continue 
oferecendo o que ele 
realmente procura.

 5) Estabeleça metas 
- Estabelecer metas 
faz parte da gestão 
estratégica de uma 
indústria, através de-
las é possível projetar 
resultados eficientes e 
estimular a dedicação 
dos colaboradores. 
Para que elas sejam 
eficazes é importante 
definir metas para 
serem cumpridas em 
curto, médio e lon-
go prazo, além de 
metas individuais e 
em equipe, assim é 
possível trazer melho-
res resultados para a 
indústria em todos 
os aspectos.  Fonte e 
outras informações: 
(www.equipnet.com).

desempenho na fabri-
cação dos produtos, 
porém equipamentos 
novos costumam ter 
preços muito altos e 
nem sempre é uma 
opção viável para pe-
quenas indústrias. 
Uma alternativa para 
esse caso é apostar 
no investimento de 
equipamentos usados. 
“Alta qualidade, bom 
estado de conservação 
e preço acessível são 
algumas das vanta-
gens em investir em 
equipamentos usados. 

  Através dos servi-
ços oferecidos pela 
EquipNet as peque-
nas indústrias podem 
realizar a compra de 
um único maquinário 
ou linhas de produção 
completas, tudo isso 
de forma rápida e 
simplificada”, ressal-
ta Roberta Bosignoli, 
gerente de Operações 
e de Desenvolvimento 

de Negócios da Equip-
Net.

 3) Aposte em uma pla-
taforma de gestão 
de ativos - As ferra-
mentas de gestão são 
utilizadas para otimi-
zar tempo e trazer pra-
ticidade. A EquipNet, 
por exemplo, oferece 
uma ferramenta de 
realocação interna de 
equipamentos usados, 
chamada ARMS. Ela 
funciona como uma 
intranet, é um espa-
ço que permite que 
uma empresa faça 
consultas de equipa-
mentos disponíveis 
para compra no país e 
no mundo. Através da 
plataforma é possível 
identificar, rastrear, 
realocar e até vender 
equipamentos, tudo 
isso de forma proativa, 
fácil e econômica para 
a indústria. 

 4) Invista em pesquisa 
- Investir em pesquisa 

Recentemente, a 
Receita Federal alertou 
para nova tentativa de 
golpe com objetivo de 
extrair dados pessoais, 
bancários e fiscais dos 
seus contribuintes, no 
qual o cidadão recebe 
uma mensagem, em 
seu celular, mandando 
regularizar o CPF

Em referido SMS, há 
um link para acesso 
do cidadão com o 

objetivo de efetuar a regula-
rização solicitada, endereço 
que não tem qualquer víncu-
lo com os órgãos públicos.

Os golpistas utilizam o 
nome da Receita Federal, 
porém é uma tentativa de 
golpe. A orientação ao 
contribuinte é que, caso 
receba esse tipo de SMS, 
jamais clique no link 
indicado, e proceda com 
o bloqueio do número 
para não receber outras 
mensagens do tipo. Caso 
clique no link fraudulento, o 
cidadão poderá ficar vulne-
rável a vírus e malwares, que 
podem roubar seus dados 
pessoais, bancários e fiscais.

A Receita esclarece que os 
serviços referentes ao CPF, 

como inscrever, consultar, 
atualizar dados cadastrais 
entre outros, estão dispo-
níveis ao cidadão através 
do seu site: https://www.
gov.br/receitafederal/pt-br/
assuntos/meu-cpf

O Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) é um banco 
de dados gerenciado pela 
Receita Federal, que arma-
zena informações cadastrais 
de contribuintes obrigados 
à inscrição no CPF, ou de 
cidadãos que se inscreve-
ram voluntariamente. Não 
há idade mínima para a 
inscrição (recém-nascidos, 
por exemplo, podem ser 
inscritos) e é permitida a 
inscrição de brasileiros ou 
estrangeiros, residentes no 
Brasil ou no exterior.

Caso o CPF esteja como 
pendente de regulariza-
ção, pode significar a falta 
de entrega da Declaração 
do Imposto de Renda. No 
site, o cidadão encontra 
a orientação completa de 
como proceder para regu-
larizar sua inscrição. Fonte: 
Receita Federal

Eduardo Moisés

Receita Federal alerta 
para golpe da 

regularização do CPF 
por SMS

5G: velocidade 20 vezes maior, 
estabilidade e preço competitivo
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