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A logística do 

atendimento nunca foi 

tão importante para as 

marcas como agora

Isso porque, com a tecnolo-
gia inserida no cotidiano das 
pessoas, a venda online e of-

fl ine se completam e, com isso, 
novos desafi os surgem para a 
era do varejo omnichannel – 
tendência que converge todos 
os canais de venda utilizados 
por uma empresa e faz com 
que a experiência do cliente 
seja o ponto-chave.

Na era da experiência, é 
preciso pensar em cada cliente 
como uma unidade e não mais 
como um grande público, afi -
nal, cada um tem necessidades 
específi cas, fator que exige a 
presença das marcas em todos 
os pontos de contato. No en-
tanto, isso vai além da simples 
padronização de apps, sites e 
lojas, neste processo acom-
panhar a jornada do cliente é 
fundamental.

Um estudo realizado pela 
SAP Hybris aponta que 49% 
dos consumidores se sentem 
confortáveis com o compar-
tilhamento de dados pessoais 
com as marcas. No entanto, em 
troca, eles esperam que as in-
terações sejam em tempo real, 
personalizadas e adaptadas de 
acordo com as preferências 
de compra, o histórico de 
transações e o comportamento 
do usuário. Isso signifi ca que 
durante a jornada de compra 
a expectativa vai além da 
qualidade de serviço, também 
envolve a proximidade com 
a marca e o sentimento de 
valorização.

A pesquisa ainda revela que 
43% das empresas concordam 
que uma boa experiência com 
as marcas torna o consumidor 
um defensor delas, mais do que 
isso, ainda garante a utilização 
do serviço mais vezes e indica-
ção para outras pessoas. Outro 
ponto da pesquisa é que 51% 
dos consumidores esperam ver 
as mesmas ofertas de uma loja 
em múltiplos canais. 

O fato é que o potencial dos 
recursos digitais, que vai desde 
as redes sociais até a Internet 
das Coisas, promoveu nos 
últimos anos uma verdadeira 
revolução no mercado varejis-
ta. Diante disso, a expectativa 
para as próximas décadas é 
que, cada vez mais empresas, 
de diferentes segmentos, 
apostem na multicanalidade 
para acompanhar a evolução 
do comportamento dos con-
sumidores. 

Confi ra algumas tendências 
omnichannel para o varejo em 
2018 e o case de sucesso do 

primeiro projeto em vendas 
assistidas omnicanal do Brasil:
 • Comando de voz – Os 

consumidores já utilizam 
comando de voz para fazer 
pesquisas, obter previsões 
meteorológicas, selecionar 
músicas, entre outras inú-
meras tarefas. E, se já esta-
vam habituados a adquirir 
produtos com um simples 
clique, por que não utilizar 
a tecnologia de comando 
de voz? Certamente, essa 
é a próxima aposta para 
aprimorar ainda mais a 
jornada de compra. Ao 
utilizar o comando de 
voz, pessoas com alguma 
defi ciência física ou visual, 
ou até mesmo idosos, terão 
mais facilidade para fazer 
suas compras.

 • Vitrines inteligentes – Os 
conceitos de omnichannel 
e machine learning possi-
bilitam novas experiências 
para o varejo. De olho no 
mundo da moda, a SAP 
desenvolveu a solução 
Vitrines Inteligentes, uma 
tecnologia de recomen-
dação de produtos que 
transforma as vitrines em 
auxiliares inteligentes de 
venda e de administração. 
A solução oferece agilida-
de e benefícios para lojis-
tas e consumidores, além 
de um canal específi co e 
personalizado de relacio-
namento com o cliente.

 • Vendas assistidas – An-
tes, os clientes chegavam 
à loja, discutiam com o 
vendedor o projeto de sua 
casa, verifi cavam o preço 
e a disponibilidade de 
estoque de determinado 
produto. Hoje, por meio do 
multiatendimento, usando 
o site e o celular, os vende-
dores podem ofertar mais 
informações sobre cada 
item, o que transforma a 
compra em uma experiên-
cia única e diferenciada. 

O primeiro projeto em ven-
das assistidas omnicanal do 
Brasil, com a ferramenta SAP 
Hybris, foi implementado pela 
FH na Leroy Merlin, em 2017. 
O piloto foi realizado na loja 
de São Bernardo do Campo. 
Com essa integração entre 
site e mobile, a Leroy Merlin 
se tornou a primeira rede no 
setor de Varejo de Materiais 
de Construção (multiespe-
cialista do lar, especializada 
em construção, acabamento, 
bricolagem, decoração e jar-
dinagem) a atuar 100% no 
modelo omnichannel.

 
(*) - É vice-presidente de 

Transformação Digital da FH
(http://www.fh.com.br).

Valorização da experiência 
transforma consumidor
em defensor da marca

Wilmar Lima (*)

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: BRUNO GOMES DE SOUZA, solteiro, engenheiro de software, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 09/06/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Luis Claudio de Souza e de Mabel Gomes da Silva. A pretendente: TAMIRES 
MATOS DO NASCIMENTO, solteira, técnica de enfermagem, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 17/06/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Nivaldo 
Francisco do Nascimento e de Valeria Matos Rocha do Nascimento.

O pretendente: ANDERSON NUNES DE ANDRADE, solteiro, auxiliar de escritório, natural 
de Gravatá - PE, nascido em 31/10/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de José Bonifacio de Andrade e de Luciene Bernardo de Andrade. A pretendente: 
EVELYN CRISTINE MACIEL SILVA, solteira, agente de proc. e negociação, natural de 
São Paulo - SP, nascida em 20/10/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de José Ronaldo Rodrigues da Silva e de Maria do Socorro Maciel Silva.

O pretendente: FRANCISCO JOSÉ FERREIRA MARCELINO, divorciado, policial civil, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 07/03/1967, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de José Marcelino e de Maria Julieta Gomes Afonso. A pretendente: 
CAMILA CARRASCOSA GENOVEZ, solteira, coordenadora de eventos, natural de São 
Paulo - SP, nascida em 02/04/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Persio de Carvalho Genovez Junior e de Cinira Carrascosa Genovez.

O pretendente: OTONIEL ARANTES BARBADO, solteiro, autônomo, natural de Lucé-
lia - SP, nascido em 10/12/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Luiz Antonio Barbado e de Raquel Arantes de Souza Barbado. A pretendente: MARIANA 
SENA DOS SANTOS, solteira, estudante, natural de Palmeira dos Índios - AL, nascida 
em 12/04/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luís Augusto dos 
Santos e de Josefa Maria de Sena.

O pretendente: DANILO CARVALHO GALHARDO, solteiro, bancário, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 14/09/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Luiz Augusto Galhardo e de Solange Carvalho. A pretendente: CAMILA DE ASSIS 
MARÇOLLA, solteira, bancária, natural de São Paulo - SP, nascida em 12/06/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Anderson Marçolla e de Rosely 
Porfi rio de Assis Marçolla.

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

5º Subdistrito - Santa Efi gênia 
Dra. Ruth de Andrade Moraes - Ofi cial

O pretendente: ALEXANDRE CALIXTO DE ALMEIDA, profi ssão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Osasco - SP, data-nascimento: 13/11/1969, residente e do-
micilado neste Subdistrito - SP, fi lho de Florisval Calixto de Almeida e de Luzia Cripaldi 
de Almeida. A pretendente: JESSICA CRISTINA DO AMPARO RIBEIRO, profi ssão: 
gerente de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
13/12/1993, residente e domicilada neste Subdistrito - SP, fi lha de Almerino Ribeiro Filho 
e de Joana D'Arc do Amparo. R$ 12,58

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ALEXANDRE BUONFIGLIO DE CASTRO MONTEIRO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteiro, profi ssão designer gráfi co, nascido em São Paulo - SP, 
no dia 07/05/1977, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Amaury Pinto 
de Castro Monteiro Junior e de Olga Rosa de Castro Monteiro. A pretendente: THAÍS 
MORAIS SALOMÃO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão advogada, 
nascida em Campo Grande - MS, no dia 28/10/1982, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de José Antonio Salomão e de Janete Morais Salomão.

O pretendente: LEONARDO LARANJEIRA NUNES PINTO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão jornalista, nascido em Santo André - SP, no dia 20/12/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Djalma Nunes Pinto Junior e de Jacqueline Martins 
Laranjeira Pinto. A pretendente: CAMILLE BOCANEGRA CALDANA, nacionalidade brasi-
leira, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/08/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ivan Caldana e de Helena Bocanegra.

O pretendente: FRANCISCO EUDES BRITO DE ANDRADE, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão metri, nascido em Piauí - PI, no dia 09/08/1978, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manoel Rodrigues de Andrade e de Maria Nazaré de 
Brito Andrade. A pretendente: FERNANDA MARIA LOURENÇO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão promotora de vendas, nascida em Camocim - CE, no dia 
19/08/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Maria do Livramento Lourenço.

O pretendente: LUIZ FLÁVIO FILIZZOLA D’URSO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/04/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Flavio Borges D’Urso e de Ancila Dei Filizzola 
D’Urso. A pretendente: MARIA VICTORIA VIEIRA DE CARVALHO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em Ribeirão Preto - SP, no 
dia 16/04/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Eduardo Vieira de 
Carvalho Filho e de Maria Monica Prado Morandini Vieira de Carvalho. Obs.: Cópia do 
Edital de Proclamas enviado ao Cartório de residência da pretendente.

O pretendente: RAFAEL VANDO GARBELINI DE LIMA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão consultor de ecommerce, nascido em São Roque - SP, no dia 
20/03/1992, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Durval de Lima e de 
Lucia Aparecida Garbelini de Lima. O pretendente: MANOEL EDSON DE OLIVEIRA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido em São Be-
nedito do Sul - PE, no dia 18/10/1969, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Antônio Luiz de Oliveira e de Maria Nazaré Holanda de Oliveira.

O pretendente: FRANCISCO GRANCHA GUIMARÃES VELOSO, nacionalidade portuguêsa, 
estado civil solteiro, profi ssão arquiteto, nascido em Campo Grande, Lisboa - Portugal, no 
dia 14/08/1984, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João Pedro Teixeira 
Guimarães Veloso e de Maria Teresa Costa Davies Grancha Guimarães Veloso. A pretendente: 
ANDREA BANDONI DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
designer, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/03/1981, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Pedro Carlos de Oliveira e de Laura Cecilia Fogaça Bandoni de Oliveira.

O pretendente: DELMAR SOARES PINHEIRO, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão autônomo, nascido em Brumado - BA, no dia 06/01/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Pires Pinheiro e de Margarida Alves 
Soares Pinheiro. A pretendente: BRUNA ALVES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - SP, no dia 05/11/1989, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gedeon Monteiro Alves e de Carminda de Mattos.

O pretendente: PAULO FRAGA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil divor-
ciado, profi ssão professor, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/12/1963, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jessé Alexandre da Silva e de Alzira Fraga da 
Silva. A pretendente: ADRIANA CAMEJO DA SILVA AROMA, nacionalidade brasi-
leira, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 
06/07/1969, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Osman Ferreira da Silva 
e de Marcicleia Camejo da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: MARCELO MUNHOZ, divorciado, profi ssão administrador de empresas, 
nascido em São Paulo - SP, 19/12/1973, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Lorival Munhoz e de Mercedes Munhoz. A pretendente: MARCELA 
DE SOUZA BARROS, solteira, profi ssão administradora de empresas, nascida em 
São Carlos - SP, 12/10/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Ariovaldo Viscaino de Barros e de Miriam Nair de Souza Barros.

O pretendente: CESAR SUSSUMU IKARIMOTO, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, 21/05/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Paulo Masahiro Ikarimoto e de Hatsue Ishisaki Ikarimoto. A 
pretendente: ROBÉLIA SILVA, solteira, profi ssão engenheira eletricista, nascida em 
Itajubá - MG, 01/04/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de João Batista da Silva e de Neuza dos Santos Silva.

O pretendente: GUSTAVO RODRIGUES DE FARIAS LIMA, solteiro, profi ssão 
contador, nascido em São Paulo - SP, 14/09/1980, residente e domiciliado na Vila 
Mariana, São Paulo - SP, fi lho de Edvaldo de Farias Lima e de Marilia Rodrigues de 
Farias Lima. A pretendente: THAIS MONTEIRO MARCOLINO, divorciada, profi ssão 
coordenadora administrativa, nascida em São Paulo - SP, 13/08/1983, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Carlos Marcolino e 
de Jacira Monteiro da Silva Marcolino. Obs.: Tendo sido enviado cópia do edital de 
proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: JOÃO PEDRO URBANO FERNANDES PIMENTA DE GÓES, 
solteiro, profi ssão publicitário, nascido em Brasília - DF, 13/06/1990, residente e 
domiciliado na Bela Vista, São Paulo - SP, fi lho de Cicero Dedice de Góes Júnior e de 
Ilka Urbano Fernandes Pimenta. O pretendente: THIAGO AGOSTINI BORTOLUCI, 
solteiro, profi ssão administrador, nascido em Espirito Santo do Pinhal - SP, 17/03/1991, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Roberto 
Bortoluci e de Ivonete Agostini Bortoluci.

O pretendente: GUILHERME AUGUSTO CAVALLARO ZAMUR, solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo - SP, 08/10/1991, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Jamil Zamur Neto e de Regina Célia Cavallaro 
Zamur. A pretendente: GABRIELA FAGGIN MASTRO ANDREA, solteira, profi ssão 
seridora pública, nascida em São Paulo - SP, 31/12/1985, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Francisco Mastro Andrea e de Alba Regina 
Faggin Mastro Andrea.

O pretendente: RICARDO SUSYN, solteiro, profi ssão gestor, nascido em São Paulo - 
SP, 30/07/1986, residente e domiciliado em Cerqueira César, São Paulo - SP, fi lho de 
Milton Susyn e de Liane Susyn. A pretendente: MAJORIE STEREMBERG, solteira, 
profi ssão administradora de empresas, nascida em Recife - PE, 30/04/1992, residente 
e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Celso Steremberg e de Milena 
Wainstein Steremberg.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios
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Aos 42 anos de idade, 
Jaqueline disputou sua 
sexta Olimpíada. Com 

isso, a atleta equiparou-se 
em número de participações 
olímpicas à jogadora de futebol 
Formiga; ao mesa-tenista Hugo 
Hoyama; ao velejador Robert 
Scheidt; ao cavaleiro Rodrigo 
Pessoa e ao velejador Torben 
Grael. Além disso, segundo 
o Comitê Olímpico Brasileiro 
(COB), Jaqueline é a única atle-
ta – entre homens e mulheres 
- a competir em duas edições 
de Jogos Olímpicos de Verão e 
quatro de Inverno.

Jaqueline percorreu os 10 
quilômetros em 30 minutos e 
50 segundos, alcançando seu 
melhor resultado no cross cou-
ntry. A vencedora da prova foi 
a norueguesa Ragnhild Haga, 
que concluiu a prova em 25 
minutos. A segunda posição 

Brasil estreia nos Jogos 
Olímpicos de Inverno com

74º lugar de Jaqueline Mourão
Primeira brasileira a competir nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, a mineira Jaqueline Mourão 
concluiu a prova do esqui cross country na 74ª colocação, a frente de outros 16 atletas de 15 
nacionalidades que disputaram a prova em PyeongChang, na Coreia do Sul

Olímpicos estão apenas as 
melhores do mundo. Foi uma 
prova muito dura. Dei o máximo 
que eu pude, mesmo passando 
um susto na véspera”, afi rmou 
a mineira, que, na véspera, 
passou mal devido a problemas 
estomacais.

A atleta ainda revelou o 
desejo de disputar mais uma 
Olimpíada. “Se o Brasil estiver 
comigo para me dar força para 
treinar eu vou para mais uma 
Olimpíada sim”, disse Jaqueli-
ne, minimizando o peso do pas-
sar dos anos sobre o rendimento 
em esportes de resistência, 
como o esqui cross country. 
“A idade é um tabu, mas uma 
vez que você passa por isso, 
acaba percebendo que não é um 
problema. O mais importante é 
evoluir na parte técnica. Seguir 
se desenvolvendo apesar da 
idade” (ABr).

foi conquistada pela sueca 
Charlotte Kalla (25min20s8). 
A norueguesa Marit Bjoergen 
e a finlandesa Krista Par-
makoski terminaram empata-
das na terceira colocação, com 

o tempo exato de 25min32s4.
Ao fi m da prova, a brasileira 

comemorou o resultado. “Sou, 
de longe, a melhor latino-ame-
ricana nessa prova. Bati um 
monte de países. Nos Jogos 

A mineira Jaqueline Mourão 

concluiu a prova

do esqui cross country

na 74ª colocação, a frente

de outros 16 atletas de

15 nacionalidades.
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O medo é um sentimento que ajudou nossos ancestrais a so-
breviverem em um mundo hostil e cheio de perigos. Entretanto, 
o mesmo medo que permitiu a sobrevivência e a evolução da 
raça humana, hoje tem se mostrado um verdadeiro transtorno 
na vida de muitas pessoas. Estamos falando das fobias especí-
fi cas, que acontecem quando uma pessoa desenvolve o medo 
patológico de animais, objetos ou situações.

Segundo dados do National Institute of Mental Health (NIMH), 
entidade norte-americana voltada para a saúde mental, as fobias 
específi cas atingem cerca de 12,5% da população em geral. 
No recorte entre gêneros, porém, a diferença é grande: 12,2% 
das mulheres e 5,8% dos homens. Mas, afi nal, quando aquele 
medo intenso de barata, ou de pegar um elevador ou de viajar 
de avião, por exemplo, se torna patológico?

Segundo o psiquiatra Dr. Caio Magno, da Clínica Estar, o medo 
é considerado patológico quando é exagerado. “O medo se torna 
uma fobia quando é desproporcional em relação ao estímulo e 
interfere na vida profi ssional, social e acadêmica, impedindo a 
pessoa de realizar suas atividades”. Para ser uma fobia espe-
cífi ca, o medo precisa estar relacionado a animais, objetos ou 
situações. Além disso, há outros critérios para o diagnóstico, 
como sofrimento clinicamente signifi cativo e sintomas que 
persistem por mais de seis meses. 

A fobia específi ca mais comum é o do tipo animal, seguida do 
tipo ambiental (medo de tempestades, altura, etc.). Em seguida 
temos as fobias do tipo situacional (medo de lugares fechados, 
elevadores, aviões, etc.) e, por último, as fobias do tipo sangue
-injeção-ferimentos. Para cada fobia específi ca há um nome: 
 • Medo de cães: cinofobia 

Quando o medo se torna patológico

 • Medo de aranhas: aracnofobia 
 • Medo de baratas e outros insetos: entomofobia 
 • Medo de viajar de avião: aerofobia 
 • Medo de lugares fechados: claustrofobia 

Atualmente, o tratamento mais efi caz para as fobias especí-
fi cas é a Terapia Cognitiva Comportamental (TCC) e técnicas 
de exposição. “Essas abordagens ajudam o paciente a modifi car 
seus pensamentos disfuncionais ou distorcidos a respeito do 
medo, contribuindo para mudar o seu comportamento perante 
os animais, objetos ou situações que geram a fobia, conclui Dr. 
Caio Magno (ag.health).

D
iv

ul
ga

çã
o

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 J
or

na
l E

m
pr

es
as

 e
 N

eg
óc

io
s 

Lt
da

.. 
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 a

ss
in

at
ur

a 
cl

iq
ue

 n
o 

lin
k:

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/
V

er
ifi

ca
r/

01
D

9-
D

59
8-

A
22

4-
8D

84


