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9º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – RJ
Adilson Alves Mendes

REGISTRADOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO

GUSTAVO ROMEIRO MENDES, OFICIAL SUBSTITUTO DO 9º
OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, da Comarca da Capital,
cumprindo o disposto no artigo 26, parágrafo 4º da Lei 9514/97,
vem intimar VIVIENE LOPES SANTOS RODRIGUES, professora,
identidade DETRAN/RJ 00362136599, inscrita no CPF nº
077.752.907-65 e seu marido FABIO JERONIMO RANGEL RO-
DRIGUES, comerciante, identidade DETRAN/RJ 00194418728,
inscrito no CPF nº 034.197.777-28, brasileiros, casados pelo
regime da comunhão parcial de bens, na vigência da lei 6.515/77,
residentes nesta cidade, a comparecer neste Serviço Registral
situado na Avenida Nilo Peçanha nº 12, 6º andar, para que no prazo
de 15 (quinze) dias da publicação do terceiro e último edital,
purgar a mora em favor do ITAÚ UNIBANCO S/A, CNPJ/MF sob o
nº 60.701.190/0001-04, referente ao Instrumento Particular de 31/
01/2014, que tem como objeto o imóvel situado na Rua Mapendi,
nº 144 – apartamento 210 do bloco 05. Decorrido este prazo, sem
a purgação da mora, o Oficial deste Serviço Registral, certificando
este fato, promoverá, a vista da prova do pagamento, pelo fiduci-
ário, do imposto de transmissão inter vivos, a averbação na
matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome
do fiduciário. Rio de Janeiro, 13 de maio de 2016. GUSTAVO
ROMEIRO MENDES. OFICIAL SUBSTITUTO.
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GUSTAVO ROMEIRO MENDES, OFICIAL SUBSTITUTO DO 9º
OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, da Comarca da Capital,
cumprindo o disposto no artigo 26, parágrafo 4º da Lei 9514/97,
vem intimar JEFFERSON FERNANDES LUIZ, brasileiro, solteiro,
maior,  músico, identidade DETRAN/RJ 105186506, inscrito no
CPF nº 052.005.677-93, residente nesta cidade, a comparecer
neste Serviço Registral situado na Avenida Nilo Peçanha nº 12, 6º
andar, para que no prazo de 15 (quinze) dias da publicação do
terceiro e último edital, purgar a mora em favor do ITAÚ UNIBANCO
S/A, CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04, referente ao Instru-
mento Particular de 30/09/2011, que tem como objeto o imóvel
situado na Av. Eixo Metropolitano Este-Oeste, atual Av. Vice Pre-
sidente José Alencar, nº 1500 – apartamento 805 do bloco 05.
Decorrido este prazo, sem a purgação da mora, o Oficial deste
Serviço Registral, certificando este fato, promoverá, a vista da
prova do pagamento, pelo fiduciário, do imposto de transmissão
inter vivos, a averbação na matrícula do imóvel, da consolidação
da propriedade em nome do fiduciário. Rio de Janeiro, 12 de maio
de 2016. GUSTAVO ROMEIRO MENDES. OFICIAL SUBSTITUTO.

Estética in SP debaterá fidelização

em setor que fatura R$ 38 bi
Os brasileiros buscam no-

vas tecnologias, resultados,
produtos, diferenciais em aten-
dimento no setor de beleza e
estética, o que mantém o oti-
mismo e alimenta um merca-
do que movimenta em torno
de R$ 38 bilhões por ano no
país. Segundo a Associação
Brasileira da Indústria de Hi-
giene Pessoal, Perfumaria e
Cosméticos (Abihpec), uma
das categorias que mais cres-
ceram acompanhando essa
tendência foi a formalização
de microempreendedores in-
dividuais (MEIs), profissionais
que faturam até R$ 60 mil por
ano. Entre 2010 e 2015, o
número de registros nesse
segmento teve um incremen-
to de 567%, passando de
72.309 para 482.455 em janei-
ro de 2015, segundo dados do
Sebrae.

Entre esses microempreen-
dedores individuais figuram
clínicas de estética e cirurgia
plástica, spas, salões de bele-
za e o setor de cosmética, em
geral.

Em sua segunda edição, a
Estética in São Paulo também
vai discutir esse crescimento
e como os empreendedores
devem manter seus clientes,
através de fidelização, geren-
ciamento estratégico, marke-
ting específico, finanças no 3º
Fórum Brasileiro de Gestão,
em Clínicas, Salões e Spas,
que acontecerá no dia 21 de
março, no Palácio de Conven-
ções Anhembi.

Patrícia Dias, palestrante do
evento, gestora e coaching
especializada em vendas na
área de estética e cosmética,
concorda com os dados e re-
força que não há crise no se-
tor, pelo contrário “pesquisas
e relatos de profissionais e
clínicas de estética apontam,
que muitos até mesmo cres-
ceram em meses considera-
dos sombrios, ruins. Compro-
vadamente, vivemos em um
país em que apesar das difi-
culdades da economia, princi-
palmente as mulheres não
abrem mão de se cuidarem e
se sentirem mais bonitas”.

Segundo a palestrante, em
meio a tanta concorrência e
perfis de clientes diferentes
que procuram por um serviço
de estética, o profissional que
quer se destacar precisar es-
tar “à frente” dos demais, atra-
vés da qualificação contínua,
que gera não só amplo conhe-
cimento, como também de-
senvolve um olhar muita mais
empreendedor, auto-confian-
ça e segurança.

Miria Kutcher, esteticista,
massagista, coaching e em-
presária em São Francisco,
EUA, e que também partici-
pará do 3º Fórum de Gestão,
engrossa o coro de que não
existe crise, “ as pessoas po-
dem estar em crise, mas a
beleza não. Talvez possa exis-
tir a necessidade de alguns
profissionais se ajustarem,
dependendo da localização,
serviços, etc. Porém, os clien-
tes de beleza precisam dos
tratamentos da mesma forma
ou até mais. Quanto maior a
crise, mais precisamos de au-
toestima. Nada melhor do que

a “beleza” para ajudar a en-
frentar momentos difíceis!”.
Miria acrescenta que a “qua-
lificação é importante sem-
pre, mas sozinha não serve de
nada. Se não conseguirmos
nos relacionar com o cliente,
engajá-los nos tratamentos que
oferecemos, qualquer qualifi-
cação ficará engavetada.A
qualificação é indispensável
porque sem ela não existe o
profissional de sucesso, mas o
cliente busca mais do que isso.
Aliás, infelizmente temos vá-
rios exemplos no Brasil para
mostrar essa verdade”.

A segunda edição da Estéti-
ca in SP tem na sua programa-
ção além do 3º Fórum de Ges-
tão,  o 2º Congresso  Internaci-
onal Científico Multidisciplinar
em Estética e o 2º Congresso
Científico Internacional de
Dermopigmentação, todos com
a participação de renomados e
competentes profissionais em
suas áreas, além das melhores
e mais conceituadas empresas
como expositoras, em um es-
paço de 7.000m².

Anvisa: 6 meses para

adequação de rótulos

em cosméticos infantis
A Agência Nacional

de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) fixou pra-
zo  de  se i s  meses  –
contados a partir de
27 de abril deste ano
– para a adequação de
produtos de higiene
pessoal, cosméticos e
perfumes infantis a re-
qu i s i tos  e spec í f i cos
de advertências de ro-
tulagem.

As regras foram esta-
belecidas por meio de re-
solução publicada pelo
órgão no dia 24 de abril
do ano passado, que dis-
põe sobre requisitos téc-
nicos para a concessão
de registro de produtos
de higiene pessoal, cos-
méticos e perfumes in-
fantis.

O texto estabelece
como público infantil

crianças com até 12
anos incompletos e de-
termina, por exemplo,
que a formulação desse
tipo de produto seja
constituída de ingredi-
entes próprios e segu-
ros para a finalidade de
uso proposta, levando-
se em conta possíveis
casos de ingestão aci-
dental.

A resolução prevê
também que a remoção
do produto ocorra de
forma fácil – pela sim-
ples lavagem com água,
sabonete ou xampu. Ain-
da de acordo com as
novas regras e com o
objetivo de evitar a in-
gestão do produto, fica
permitida a utilização de
ingredientes com fun-
ção desnaturante (gos-
to amargo).


