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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confiança, ou ligue para

3106-4171

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1027998-69.2019.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro de Guarulhos, Estado de SP, Dr(a). Beatriz de Souza Cabezas, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Embaregi Embalagens Ltda, CNPJ Nº 04.868.093/0001-21, que RDG 
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multissetorial LP, ajuizou-lhe ação Monitória no 
valor de R$ 119.884,91. 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, Referente à nota promissória que foi inadimplida injustificadamente. 
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 presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Guarulhos, aos 14 de junho de 2022. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007362-20.2018.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Daniel Serpentino, na
forma da Lei etc. FAZ SABER a(o) Casa Saviano ‘Comércio de Plasticos Industriais e Isolantes Eletricos
Ltda., CNPJ: 60.575.628/0001-47, nos autos de Cumprimento de sentença, apresentado por Condomínio
Edifício Garagem Florêncio de Abreu, CNPJ: 54.199.351/0001-00, que nos autos acima epigrafados
procedeu-se à penhora de imóvel de sua propriedade objeto da matrícula nº 80.487 do 4º Oficial de
Registro de Imóveis desta Capital descrito como sendo o ‘BOX nº 76-A, localizado no 7º andar do
EDIFÍCIO GARAGEM AUTOMÁTICA FLORENCIO DE ABREU, sito à Rua Florêncio de Abreu, nº 282,
no 1º Sub-distrito - Sé, com a área útil de 19,30 ms2., uma área comum de 10,2658ms2 e uma área total
de 29,5658 ms2, e uma participação ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,657789% de
seu todo. E por se encontrar em lugar incerto e não sabido, foi determinada a(s) respectiva(s)
INTIMAÇÃO(ÕES), por EDITAL, para que em 5 dias, a fluir após o prazo deste edital, manifeste-se nos
autos, nos termos do art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Rejeitada ou não apresentada a
manifestação do(a) interessado(a), converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de
lavratura de termo, ocasião em que o juízo determinará à instituição financeira depositária que, no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.
Não sendo a(s) manifestação(ões) apresentada(s), em prol do(a)(s) interessado(a)(s) será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que nos termos do artigo 56 da Lei 6.015/73 e capítulo XVII- Seção III, Item 
35 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo 
que: YASMIN AYUMI TANENO LOPES, brasileira, nascida aos 01/08/2003, em São 
Paulo-SP, filha de Frederico Augusto Motz Lopes e Renata Sayuri Taneno Lopes, que 
passará a chamar: AYUMI TANENO LOPES.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Oficial

Gilmar Castro e Luiz Neto (*)
 

O conceito de tercei-
rização prevê que 
a empresa con-

tratada deve realizar os 
serviços com organização 
própria, autonomia técni-
ca e jurídica, cumprindo o 
objeto do contrato. 

Ao terceirizar parte 
de suas atividades, as 
empresas tornam seus 
processos mais eficientes 
e competitivos, agregando 
competência e qualidade 
técnica para as entregas e 
o desenvolvimento do ser-
viço. É possível terceirizar 
toda uma área da empresa 
ou do processo produtivo 
como um subproduto, por 
exemplo. Outros fatores 
também podem ser con-
siderados, como os fluxos 
sazonais que, por meio da 
contratação pontual e sob 
demanda, podem suprir as 
necessidades de recursos 
humanos e de serviços 
específicos.

Quando realizada de 

É possível terceirizar toda uma área da empresa ou do processo 
produtivo como um subproduto, por exemplo.

Lucia Camargo Nunes (*)
Fiat lança furgão Scudo com motor 
turbodiesel ou elétrico

A Fiat amplia sua gama de veículos comerciais com o 
lançamento do novo Scudo, modelo intermediário entre 
Fiorino e Ducato, com opções de motor turbodiesel ou 
elétrico. 

A semelhança com os “primos” Peugeot Expert e Citroën 
Jumpy não é mera coincidência. O Scudo é fabricado 
junto com os outros dois furgões no Uruguai, com poucas 
diferenças no design. 

O Scudo é equipado com o motor turbodiesel 1.5 de 
120 cv acoplado à transmissão manual de 6 marchas. O 
furgão faz 12,4 km/l na cidade, uma boa média. Conforme 
a utilização, pode chegar a 800 km de autonomia.

Para o transporte, o Scudo oferece 6.100 litros de volume 
útil, carrega até 1.500 kg de carga e pode ser dirigido por 
motoristas com habilitação B. 

A versão elétrica tem o sugestivo nome de e-Scudo e é 
importada da França. Seu motor rende 136 cv e o alcance 
pode chegar a 330 km. Na cidade, faz média de 240 km. 
Com baterias de 75 kWh, a recarga rápida pode ser feita 
em menos de 50 minutos. A capacidade de carga, contudo, 
cai para 1.000 kg.

Stellantis

Fiat e-Scudo.

Versões e manutenção
Nas versões turbodiesel, o Scudo custa R$ 187.490 

(Cargo) e R$ 192.490 (Multi), que se diferencia pela área 
envidraçada nas laterais e traseira. Os planos de revisões, 

Sedã da Lexus recebe novidades na linha 2022
Ainda como linha 2022, a Lexus inicia as vendas no Brasil 

do sedã híbrido ES 300h. Grade frontal redesenhada com 
acabamento cromado, novo sistema de infotainment com 
tela LCD de 12,3” e a adição do sistema de saída de faixa 
são as novidades. 

Sob o capô, o sedã mantém o motor a gasolina 2.5, que 
combinado ao elétrico gera 211 cv de potência. A trans-
missão é a CVT Hybrid Transaxle e a tração, integral.  

Entre os mimos, o banco do motorista conta com 10 
ajustes elétricos. Para a segurança, são 10 airbags e um 
pacote completo de assistências, incluindo sistema de 
saída de faixa, controle de cruzeiro adaptativo (ACC) e 
farol alto automático, entre outros.

O Lexus ES 300h está à venda por R$ 349.990.
Observação: os preços informados nas reportagens são 

baseados em Brasília e podem variar conforme o ICMS 
de cada Estado

Thor inspira série especial da Yamaha Fazer
A Yamaha lança no Brasil uma edição especial da Fazer 

250 alusiva à franquia Thor, da Marvel, cujo novo filme 
estreia em julho. 

A FZ25 Thor tem como diferenciais a pintura em verme-
lho, combinando com partes em azul e amarelo e grafismos 
exclusivos inspirados na armadura do Deus do Trovão. 

Limitada a 1.000 unidades, a edição especial custa R$ 
22.735 + frete no estado de São Paulo.

Yamaha

Yamaha FAZER_FZ25_THOR

*Lucia Camargo Nunes é economista e jornalista especializada no setor 
automotivo. E-mail: lucia@viadigital.com.br

garante a montadora, são os mais acessíveis do segmento, 
com as três primeiras custando 15% a menos em relação 
à concorrência. Já o e-Scudo sai a R$ 329.990.

Em outubro, a Fiat informa que as concessionárias po-
derão oferecer a configuração Multi transformada para 
passageiros (não de fábrica, mas por meio de parceiros) 
em opções 7+1 (com espaço de bagagem de 850 litros) e 
10+1. Os preços não foram definidos. 

Peugeot cria nova versão para 2008
A Peugeot revitaliza a linha 2023 do 2008, que anda meio 

esquecido no mercado. Considerado como SUV, teve pouco 
mais de 7.700 unidades emplacadas em 2021, ou 1,16% do 
segmento. 

No visual, a principal novidade é a reestilização da tampa 
do porta-malas, que recebeu uma faixa pintada de preto 
integrando as lanternas, e o teto em preto.

As novas versões Style (R$ 106.990 com motor aspirado e 
R$ 119.990 turbo) chegam para se somar às demais duas, que 
começa em R$ 99.990 com a Allure e vai a R$ 124.990 na Griffe. 

A Style se destaca pelas rodas de 16” pintadas em preto, 
faróis com máscara negra e LED nas lanternas. No interior, 
bancos parcialmente revestidos de couro e ar digital.  

Os motores são os mesmos. As versões Allure e a primeira 
Style vêm equipadas com motor 1.6 de 120 cv, enquanto 
a outra Style e Griffe trazem o turbo 1.6 de 173 cv, todos 
com câmbio automático de 6 velocidades. 

Por fora, o 2008 ganhou a opção de pintura cinza Artense. 

Stellantis

Peugeot 2008.

Terceirização na segurança: como 
se tornar uma empresa parceira?

A ideia de terceirizar um serviço ou produto normalmente surge da ausência de especialização da empresa em realizar determinada atividade. Nesse 
contexto, a empresa contratante enxerga que, por não ser o seu negócio, contratar uma empresa terceirizada buscando um melhor serviço dentro daquele 
escopo é a melhor opção

vista que a transcendência 
de expectativas na ter-
ceirização é uma jornada 
tanto da tomadora, quanto 
da prestadora de serviços. 
Ela contemplará de todos 
os envolvidos soluções 
inovadoras e aderentes, 
assim como profissionais 
com visão para apresentar 
soluções autênticas, fle-
xibilidade cognitiva para 
reconhecer diferentes 
pontos de vistas e situa-
ções adversas com foco 
na resolução do problema, 
atitudes colaborativas e 
conciliadoras e, ainda, 
demonstração de senti-
mento de pertencimento. 

A concomitância dessas 
habilidades resultará em 
uma harmonia contratual 
e, em pouco tempo, a “em-
presa terceira” assertiva-
mente passará a ser vista, 
reconhecida e chamada 
como “empresa parceira”.

(*) - São especialistas em segurança 
empresarial na ICTS Security, empresa 

de origem israelense que atua com 
consultoria e gerenciamento de 

operações em segurança.
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VAforma adequada, a ter-
ceirização traz inúmeros 
benefícios à empresa 
contratante, tais como 
a redução de número 
de funcionários e áreas 
suporte como RH, TI e Fi-
nanceiro; a contratação de 
especialistas qualificados 
em cada área, otimizan-
do resultados em todas 
as etapas, da gestão ao 
chão de fábrica; a redu-
ção das ações na Justiça 
do Trabalho; a segurança 
jurídica para empresas e 
trabalhadores e o auxílio 
em momentos ou cenários 
específicos.

Entretanto, ao optar 
pela terceirização, alguns 
cuidados devem ser to-
mados. Primordialmente, 
observância à sinergia 
entre a missão, a visão e 
os valores, bem como a 
cultura da empresa que 
prestará serviço. Além 
disso, o processo de sele-
ção de empresas deve ser 
conduzido com isonomia, 
autonomia e critérios defi-

nidos, como a capacidade 
técnica para atender às 
necessidades contempo-
râneas e futuras da em-
presa, a saúde financeira, 
a estrutura organizacional 
e o respeito à legislação 
do país.

Devem ser considera-
dos também o objetivo e 
as expectativas quanto 
aos resultados esperados 
na atividade que será ter-
ceirizada, além da condi-
ção para eventual distrato 

e multas, a transferência 
de conhecimento, o aten-
dimento à LGPD e o índice 
de correção dos valores 
pactuados. Dependendo 
da atividade pode haver 
uma pulverização dos 
controles e das medições, 
refletindo em problemas 
operacionais, adminis-
trativos e efetividade 
técnica. 

Deste modo, cabe esta-
belecer o nível de serviço 
que assegure as expecta-

tivas acordadas e metas 
por meio de uma gestão 
eficiente dos indicadores 
de performance. Tudo 
isso sob um rigoroso 
calendário de demons-
tração dos resultados. 
Nas atividades de segu-
rança empresarial, por 
exemplo, a evolução da 
terceirização permite que 
o ciclo se complete., 

Isso porque além das 
habituais atividades ope-
racionais, há ainda os 
serviços recorrentes ou 
pontuais de gestão da se-
gurança, gestão de riscos 
corporativos, auditorias 
de provedores de serviços 
recorrente, gerenciamen-
to de riscos logísticos, 
relações institucionais 
com órgãos públicos e 
agências de segurança, 
assim como relaciona-
mento com empresas e 
associações, canal de de-
núncias, cibersegurança 
e investigações empresa-
riais, entre outros. 

Não se pode perder de 
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O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: 

https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/652E-6D3F-F969-41DF ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para 

verificar se este documento é válido. 
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