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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001937-72.2021.8.26.0590. Edital de Citação 
Prazo 20 dias. Proc. 1001937-72.2021.8.26.0590. O Dr. Artur Martinho de Oliveira Júnior, Juiz de 
Direito da 6ªVC do Foro de São Vicente/ SP. Faz Saber a Isidro Gonzalez Acosta, paraguaio, 
solteiro, administrador, RG Nº 885.720 , CPF/MF Nº 215.906.608-70, que Momentum Empreendi 
mentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 5.996,89, referente às da 
taxa de conservação e melhoramentos do lote ``16´´, da Quadra QC, do Loteamento STA Crstina 
Gleba VII (atualmente denominado Riviera DE STA. Cristina XIII Setor Marina). Estando o réu em 
lugar ignorado, foi deferido 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 Vicente, 27 de Julho de 2022. 

Liga das Senhoras Ortodoxas
CNPJ 62.652.367/0001-47

Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária da
Liga das Senhoras Ortodoxas a ser Realizada em 29/08/2022

Pelo presente edital, a presidente da Liga das Senhoras Ortodoxas, convoca as Senhoras
Conselheiras e Suplentes e Associadas para se reunirem em Assembleia Ordinária, nos termos do
Art. 7º e 8º dos Estatutos Sociais da Liga das Senhoras Ortodoxas, a comparecerem no dia 29 de
Agosto de 2022 às 14h00 hrs, em primeira convocação e 30 minutos após em segunda convocação
podendo as Senhoras ausentes fazer-se representar por procuração. A Assembleia acima convocada
terá a seguinte ordem do dia: 1 - Relatório, aprovação e apreciação do Conselho Fiscal, sobre o período
de Agosto de 2021 à julho de 2022. 2 - Eleição e posse da Presidente e demais membros da Diretoria da
Liga das Senhoras Ortodoxas para o biênio 2022/2024; 3 - Outros assuntos pertinentes à ordem do dia.

São Paulo, 25 de julho de 2022
Senhora Huguette Issa Maalouli

Digna Presidente da Diretoria da Liga das Senhoras Ortodoxas
Senhora Samira Said El Jamal

Digna Vice-Presidente do Conselho Deliberativo da Liga das Senhoras Ortodoxas
Senhora Nazira Zaiet Haddad

Digna Primeira Secretaria do Conselho Deliberativo da Liga das Senhoras Ortodoxas

Marcelo Martini (*)

Nos últimos anos, o Brasil tem registrado constantemente o 
envelhecimento da frota de veículos. De acordo com o relatório 
“Frota Circulante”, elaborado pelo Sindipeças, a idade média dos 
automóveis elevou-se em 1 ano e 10 meses, entre 2013 e 2021, 
alcançando a média de 10 anos e 3 meses. Dos 38,2 milhões 
de automóveis em circulação no Brasil, 23,5% apresentavam 
idade média de até 5 anos, outros 57,1%, com idade entre 6 e 
15 anos e 19,4% apresentaram idade média superior a 16 anos.

De um modo geral, este cenário é um reflexo de uma série 
de fatores econômicos, como a redução do poder aquisitivo da 
população e o alto custo de vida, cujos impostos e a oneração da 
cadeia produtiva fazem com que os veículos novos sejam caros 
e inacessíveis para uma grande parcela da população, aliado a 
uma alta taxa de juros e restrições de crédito.

O surgimento da pandemia intensificou ainda mais estes 
obstáculos, com a escassez na cadeia de fornecimento, falta de 
componentes para a produção de novos veículos, encarecimento 
de fretes e matérias primas, além da escalada de preços e juros. 
Tudo isso impacta negativamente na aquisição de veículos zero 
quilômetro, ou até mesmo, na troca do carro usado por um mo-
delo mais novo. Assim, em cadeia, o envelhecimento da frota se 
acentua, também, como consequência do contexto pandêmico. 
	 •	Efeitos do envelhecimento da frota para o segmento 

de automóveis - Se olharmos para o mercado de reposição 
de autopeças, podemos dizer que o envelhecimento da frota 
traz benefícios a curto prazo, uma vez que estes veículos 
demandam mais cuidados e aumentam a necessidade de ma-
nutenção. Entretanto, a longo prazo, faz com que tenhamos 
os problemas ambientais e de segurança exponenciados.

Isto porque, o envelhecimento da frota tem impacto direto na 
segurança do consumidor e na preservação do meio ambiente, 
uma vez que veículos mais antigos, de um modo geral, não 
contam com o pacote de segurança solicitado pela legislação 
atual, como airbags, freios ABS, entre outros itens obrigatórios 
para carros novos. 

Além disso, carros com idade elevada tendem a apresentar 
defeitos com maior frequência. Esta é uma situação que pode 
se agravar ainda mais caso o proprietário não esteja com as 
revisões e manutenções em dia, o que pode gerar aumento no 
número de acidentes.

Pensando em auxiliar 
quem almeja essa fun-
ção, ou já está nela 

e quer aprimorar, Juliana 
Scarpa, CEO e fundadora de 
FRST, primeira plataforma 
inteligente que acelera o 
desenvolvimento de pessoas 
nas empresas, apontou algu-
mas habilidades importantes 
para um líder:
 1) Auto Gestão - É im-

portante que líderes 
saibam se auto geren-
ciar, assumindo res-
ponsabilidade pelo seu 
comportamento e dire-
cionando seu tempo de 
maneira eficaz. Afinal, 
gestores precisam ser 
exemplo para equipe, 
logo, a primeira pessoa 
que você lidera é você 
mesmo. 

  Para isso, criar hábi-
tos e rotinas ajudam 
quando a força de 
vontade está em baixa, 
e também naqueles 
dias em que as coisas 
são mais tumultuadas. 
Tenha tempo para você 
mesmo! Exercícios físi-
cos, boa alimentação, 
hobbies, tudo isto é 
importante.

 2) Consciência de si 
- Líderes priorizam a 
gestão das suas emo-
ções, focando na saú-
de mental e também 
física. Ainda, quando 
erram (e todo mundo 

Existem competências que são necessárias em cargos de 
liderança que impactam diretamente no desempenho do time.

Mário Milani – Letras do Pensamento – Empre-
sário; palestrante motivacional; jornalista; cantor, 
escritor multifacetado, e outras atividades nos campo 
das atividades humanas, ficcionou uma situação 

que em seu âmago tem muito de realidade. Livreiro Benjamin, 
amante da literatura, em sua loja recebe pessoas que buscam 
aconselhamentos diversos, bem como está sempre pronto para 
solucionar pendências com clientelas. Na verdade, suas páginas 
buscam mostrar aos leitores, como iniciar, gerir e levar uma 
empresa ao sucesso. Faz isso de maneira bastante empática, sem 
ofender a inteligência do leitor. Válido para jovens, administra-
dores e empreendedores de qualquer segmento. Muito útil!

A Fantástica Vida Empresarial e Seus 
Segredos

Adelsa Cunha e Elizabeth Sene-Costa – Ágora 
– Ainda sob a égide das celebrações do meio século 
de existência da S P SP – em 2020 – as organizadoras 
reuniram treze profissionais – inclusa a experiente 

psiquiatra Sene-Costa - todas (os) com indiscutível competên-
cia, para discorrer sobre o tema. Suas letras , nesta obra, são 
fundamentais para um definitivo esclarecimento sobre a prá-
tica dessa modalidade do fundamental ramo da saúde. Temas 
relevantes são abordados, tais como: transtornos alimentares; 
racismo; preconceito, educação e demais temas precípuos 
para o nosso bem estar e dia a dia. Voltado para profissionais 
da área médica e saúde, bem como para interessados de alto 
nível.  Vida longa à S P S P!!

Viagens Virtuais Psicodramáticas: 
A travessia da Sociedade de 
Psicodrama de São Paulo

Uma história, segundo depoimento, verídica, con-
cebida através do espírito de Edu Almas. Um relato 
que entrelaça vários personagens que se fundem no 
seu transcorrer e que leva ao leitor um diferente 
depoimento que tem o condão de levar almas ao 

aprimoramento. Um enredo bastante crível, racional, mesmo 
tratando-se de literatura espirita. Suas páginas estão eivadas 
por conselhos úteis, elevados, sem pieguismos . Pode ser lido 
mesmo por leitores não sectários.

Quando o Amor Tem que Esperar

José Ernesto Marino Neto –  O autor é um em-
presário de sucesso em várias modalidades, todavia, 
exerce destaque num dos ramos mais influentes 
do Brasil, bem como de qualquer pais : Turismo. 
Quando jovem, ativista estudantil, sempre batalhou 

pela liberdade de expressão. Resolveu colocar em letras seus 
conhecimentos, bastidores e aflições. Suas tintas desnudam 
um espirito combativo. Suas ideias e conselhos atingem dire-
tamente pontos nevrálgicos que a maioria da população sente 
mas que sente-se incapaz de impor-se para demonstrar eventual 
desagrado. José Ernesto levanta uma bandeira, sem raiva ou 
quaisquer sentimentos inconsistentes. Simplesmente levanta 
o tapete para expor mazelas, algumas conhecidas, outras nem 
tanto. Enfim, trata-se de um grito libertário, tendo como única 
arma um arcabouço de boas e factíveis ideias. Um ideário para 
consolidação da Nação. Por demais oportuno!

Vamos Devolver o Poder ao Povo: 
Ideias para o Brasil

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Seis dicas sobre 
habilidades importantes para 

quem quer ser líder
Ser líder requer habilidades específicas, além de conhecimentos técnicos. Conduzir pessoas não é 
das tarefas mais fáceis, principalmente se pensarmos que os liderados possuem diferentes culturas, 
visões, ambições, sonhos. Existem algumas competências que são necessárias em cargos de liderança 
e que impactam diretamente na felicidade e desempenho do time

e certeiros”.
 5) Empatia - A capa-

cidade de se colocar 
no lugar do outro é 
fundamental em um 
cargo de liderança. 
Pessoas são diferentes 
e é preciso olhar para 
suas particularidades 
e entender como cada 
uma funciona, gosta 
de ser tratada, e lida 
quando está em uma 
situação de conflito. 
Essa habilidade talvez 
seja a mais desafiadora, 
mas também a mais 
importante em um 
líder de sucesso.

 6) Poder de escuta - 
Essa é muito comple-
mentar à anterior. Não 
é possível ter empatia 
e se colocar no lugar 
do outro, se você não 
escutar o outro. Um 
bom líder necessita do 
poder de escuta. Estar 
aberto a sugestões, 
conversas, críticas é 
essencial para conhe-
cer seus liderados e 
crescer com eles.

  E aqui não quer dizer 
que você só vá escutar 
o que lhe agrada. Par-
te do desafio é ouvir 
pontos que até discor-
dam, mas validá-los e 
saber o que fazer com 
eles. - Fonte e outras 
informações: (https://
frstfalconi.com/).
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erra) reconhecem suas 
falhas e trabalham para 
não cometê-las nova-
mente, assumindo res-
ponsabilidade. Bons 
lideres não tentam 
ser perfeitos, muito 
pelo contrário, eles 
possuem a consciência 
de seus pontos fortes e 
vulnerabilidades e não 
tem receio de deixar 
claro para o time. 

 3) Olhar crítico na 
tomada de decisões 
- Liderança precisa 
sempre pensar nas 
consequências das to-
madas de decisão, 
pensar na frente e 
mensurar riscos. Ter 
um olhar crítico para as 
ações é extremamente 
importante. Enxergar 
os desdobramentos 

de uma ação no futuro 
é um diferencial de 
um bom gestor. Para 
isto,  ter clareza da 
missão da empresa e 
seus valores é funda-
mental. Esta direção é 
como uma bússola, ao 
segui-la será mais fácil 
encontrar o caminho.

 4) Paciência para cons-
truir - É preciso ser 
paciente com você, 
com a equipe e com o 
processo. Líderes pre-
cisam ser calmos, no 
sentido de não agirem 
por impulso, e terem 
consciência que as 
coisas não acontecem 
do dia para noite. O 
mais importante é dar 
um passo de cada vez 
e na direção certa, “pe-
quenos passos rápidos 

Como o envelhecimento da frota 
impacta o mercado automotivo

Com relação ao meio ambiente, veículos antigos tendem a 
consumir mais combustível e, por consequência, aumentam 
a emissão de poluentes na atmosfera, que se agrava, tam-
bém, caso a revisão do veículo não esteja em dia, pois faz 
com que o motor fique desregulado e aumente, ainda mais, 
esse consumo. 

No Brasil temos o Proconve (Programa Nacional de Controle 
de Emissões Veiculares), que regula somente a emissão de 
poluentes tóxicos, como monóxido de carbono, material parti-
culado, óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos. No entanto, não 
há uma regulamentação para o controle de emissões de gases 
de efeito estufa, como o CO2. Diante disto, este controle só é 
possível a partir da renovação da frota, visto que automóveis 
novos emitem menos CO2. 

Além das questões econômicas necessárias para reduzir a 
idade da frota de veículos, é essencial que os proprietários 
executem a manutenção preventiva dos automóveis dentro dos 
prazos estipulados para cada modelo e idade, a fim de reduzir 
os riscos à segurança e ao meio ambiente, e isto inclui a utili-
zação de lubrificantes de qualidade, homologados e aderentes 
às particularidades de cada veículo. 

(*) - É Gerente de Vendas do Aftermarket da Fuchs, fabricante independente de 
lubrificantes e produtos relacionados ( https://www.fuchs.com/br/pt/).

Este cenário é um reflexo de uma série de fatores econômicos, 
como a redução do poder aquisitivo da população.
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Martins & Gagliotti
Procedimentos Cirúrgicos S.A.

CNPJ/MF nº 26.173.513/0001-98 - NIRE 35300509412
Edital de Convocação

A Martins & Gagliotti Procedimentos Cirúrgicos S.A. (“Sociedade”), na pessoa de seu diretor
presidente, Dr. Giuliano Campolim Gagliotti, convida os senhores acionistas para a reunião de
assembleia geral extraordinária, a ser realizada no dia 08 de agosto de 2022, no escritório de advocacia
contratado pela Sociedade, situado na Avenida Ordem e Progresso, 157, sala 908, 9º andar, Barra
Funda, CEP 01141-030, na cidade e estado de São Paulo, para deliberar sobre as seguintes matérias,
que corresponderão à ordem do dia: 1) alteração do endereço da sede social; 2) abertura de filial no
município de Curitiba, estado do Paraná; 3) eleição e reeleição dos membros da diretoria; 4) adoção de
nome fantasia; 5) consolidação do Estatuto Social, e 6) outros assuntos de interesse geral. A
Assembleia, objeto desta convocação, instalar-se-á em primeira convocação às 10:00 horas, com a
presença da maioria dos acionistas, e, em segunda convocação, 30 minutos depois, com o número de
presentes. Giuliano Campolim Gagliotti - Diretor-Presidente.                                        (30/07, 02 e 03/08)

Swift Armour S.A. Indústria e Comércio
CNPJ: 60.713.823/0001-96 - NIRE: 35 3 0004768 1

Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 05 de Julho de 2022
Data, Hora e Local -  aos 05/07/2022, às 14:00 horas, na rua Cristóvão de Gouveia nº 320, em São 
Paulo, SP, sede da sociedade. Presenças: Presentes acionistas portadores de mais de dois terços 
das ações com direto a voto conforme se comprova das assinaturas apostas no Livro de Presença de 
Acionistas nº 2. Mesa: Leontina Gioconda Bordon - Presidente; Daureci Mellero - Secretário. Convo-
cação - Edital de Convocação publicado no Jornal Empresas e Negócios, edições de 22, 23 e 24 de 
junho de 2022, nas páginas 3, 2 e 3 respectivamente. Ordem do Dia: a) alteração da localização da 
sede social e consequente modificação do Artigo 2º do Estatuto Social; b) outros assuntos de interesse 
social. Deliberações: apreciando o item “a” da Ordem do Dia, os acionistas, por unanimidade de votos 
e sem quaisquer restrições, decidiram transferir a sede social, da rua Cristóvão de Gouveia, 320, CEP 
05120-020, São Paulo, SP, para a Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.391, 12º andar, conjunto 121, sala 
09, CEP 01452-905, Jardim Paulistano, São Paulo, SP. Em razão da decisão tomada neste ato, o artigo 
2º do Estatuto Social, passa a ter a seguinte redação: “Artigo 2º - A sociedade tem sede no município 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.391, 12º andar, conjunto 121, 
sala 09, CEP 01452-905, Jardim Paulistano, podendo criar ou extinguir filiais, escritórios ou outros 
estabelecimentos no país ou no exterior, por deliberação da Diretoria.” Esgotados os assuntos do item 
“a” da Ordem do Dia e como ninguém mais se manifestasse, a senhora Presidente e os acionistas pre-
sentes deram por encerrados os trabalhos, lavrando-se esta ata, que foi a seguir lida e aprovada como 
expressão fiel do ocorrido, pelo que vai assinada por todos os presentes. São Paulo, 05/07/2022. aa) 
Leontina Gioconda Bordon - Presidente da mesa; Daureci Mellero - Secretário da mesa; Frigorífico 
Bordon S.A. por sua representante legal, sra. Maria Eny Bordon Vice Presidente - Daureci Mellero. 
Confere com o original transcrito no Livro próprio. São Paulo, 05/07/2022. Daureci Mellero - Secretário. 
JUCESP n° 369.344/22-4 em 21/07/2022, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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