São Paulo, quinta-feira, 12 de setembro de 2019

Página 7

Proclamas de Casamentos

O pretendente: GILBERTO DANTAS DE OLIVEIRA, profissão: cozinheiro, estado
civil: divorciado, naturalidade: em Monte Santo - BA, data-nascimento: 10/06/1972,
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de José Oliveira de Souza
e de Filomena Dantas de Jesus. A pretendente: ROZILDA MARIA SILVA, profissão:
balconista, estado civil: solteira, naturalidade: em Euclides da Cunha - BA, datanascimento: 30/07/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP,
filha de Adalberto de Jesus Silva e de Raimunda Maria de Jesus.
O pretendente: EDMAR PEREIRA DE MIRANDA, profissão: operador de logística,
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Maria - SP, data-nascimento:
28/05/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Egidio Pereira de Miranda e de Justina Maria de Miranda. A pretendente: ÉRICA DE
ALMEIDA ROCHA SILVA, profissão: publicitária, estado civil: solteira, naturalidade:
nesta Capital - SP, data-nascimento: 04/10/1985, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Jair da Rocha Silva e de Nely Xavier de Almeida Silva.
O pretendente: MAYSON SANTOS SOUSA, profissão: encarregado de loja, estado
civil: divorciado, naturalidade: em Iguaí - BA, data-nascimento: 12/02/1985, residente
e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Edi Barbosa de Sousa e de
Marluce Silva dos Santos. A pretendente: MARCELLE BALINT, profissão: operadora
de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, datanascimento: 20/05/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP,
filha de Roberson Balint e de Rosana Vizza Balint.

O pretendente: YURI CAVALCANTI, proﬁssão: motorista, estado civil: solteiro,
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1990, residente e domiciliado
em São Paulo, SP, ﬁlho de Flavio Cavalcanti e de Rosangela Aparecida Soares da
Fonseca Cavalcanti. A pretendente: INGRID FREI BENITES MORSCH BÜRGER,
proﬁssão: secretária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, datanascimento: 14/10/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de Paulo
Henrique Morsch Bürger e de Alethea Frei Benites.
O pretendente: LEONARDO DE MOURA CAPUCHO RAMOS, proﬁssão: bancário,
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/1995,
residente e domiciliado em São Paulo, SP, ﬁlho de Marcos Capucho Ramos e de
Rozangela de Moura Ramos. A pretendente: FERNANDA MARTINS, proﬁssão:
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento:
21/06/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de Cleber Conti Martins
e de Cristina Pereira Martins.
O pretendente: SANDRO RICARDO RUYS, proﬁssão: gerente de serviços, estado
civil: divorciado, naturalidade: Bernardino de Campos, SP, data-nascimento:
17/06/1975, residente e domiciliado em São Paulo, SP, ﬁlho de Ricardo Morales
Ruys e de Marilena Saquetti Ruys. A pretendente: ALESSANDRA LIS DE MATOS,
proﬁssão: dentista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, datanascimento: 10/10/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de Vlademir
Antonio de Matos e de Helena Lis de Matos.
O pretendente: JONATAS VIEIRA DE LIMA, proﬁssão: projetista elétrico, estado
civil: solteiro, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 16/10/1992, residente e
domiciliado em Osasco, SP, ﬁlho de Geraldo Francisco de Lima e de Eliêne Vieira
da Costa. A pretendente: ESTER DOS SANTOS DE ARAUJO, proﬁssão: técnica de
enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento:
10/07/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de José Wellington
Ferreira de Araujo e de Claudia de Melo dos Santos de Araujo.
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Reprodução/Internet

Quando falamos sobre “responsabilidade social corporativa” (CSR na sigla em inglês),
muita gente fica sem saber direito o que a expressão quer dizer
Ações de responsabilidade social
do tipo corporativo são aquelas
atividades em que mostram que a
empresa está preocupada com o
impacto que ela causa no ambiente
em que ela está inserida e as ações
que ela toma para diminuir os danos
que ela invariavelmente pode causar. Na hora de formular um plano
para lidar com esse tipo de questão,
é comum ficar em dúvida do que
levar em consideração. Veja abaixo
algumas dicas que podem ser úteis:
1. Alinhe os esforços de CSR
com a identidade da marca - Para
começo de conversa, não alinhar os
esforços de CSR com o tipo da marca
é um dos grandes problemas que
empresas enfrentam ao colocar em
ação suas iniciativas de social responsability. É muito importante centrar
seus esforços de CSR em causas
que tenham fit com a identidade da
sua marca, para que a bandeira que
será levantada tenha relação com as
mensagens que a companhia carrega.
Este esforço é especialmente
importante para que suas ações
não se percam com o tempo e que
os resultados sejam satisfatórios.
Se a sua empresa é alimentícia,
por exemplo, faz sentido engajar
em atividades de preservação de
água, diminuição de uso de plástico
ou outras questões que estão relacionadas a experiência de comer.
Assim, a causa não está longe do
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Fundador: José SERAFIM Abrantes
11 3531-3233 – www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP

Reflexões
Reflexões
SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn

Esperanças e Sonhos. Manifestando Sonhos. Pense nas
coisas agora porque as coisas irão começar a se mover rapidamente e cabe a Você decidir como isto será para você.
O trabalho árduo que você esteve fazendo no ano passado
está prestes a ser recompensado, então mantenha seu foco
no prêmio e no agora, para que você possa aproveitar mais
os pequenos luxos da vida. Este é um grande momento,
portanto, faça alguns planos e preste atenção aos sinais.
Pensamento para hoje: As coisas parecem muito boas! Deixe
suas preocupações desaparecerem! Confie que seus sonhos
estão se manifestando! E assim é. Você é muito amado e
apoiado, sempre. Os Anjos e Guias
http://www. playingwiththeuniverse.com/
Tradução: Regina Drumond
reginamadrumond@yahoo.com.br.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser aﬁxado no Oﬁcial de Registro Civil e publicado na imprensa local
Jornal Empresas & Negócios

Práticas de responsabilidade
social que ajudam sua empresa
Jesus Rodriguez (*)

© HÍFEN – todos os direitos reservados

O pretendente: GUSTAVO VINICIUS DE OLIVEIRA, proﬁssão: desempregado,
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/2001,
residente e domiciliado em São Paulo, SP, ﬁlho de Sueli de Oliveira. A pretendente:
STEPHANE MARANHÃO DOS SANTOS, proﬁssão: do lar, estado civil: solteira,
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/1998, residente e domiciliada
em São Paulo, SP, ﬁlha de Aguinaldo Soares dos Santos e de Eliane Maranhão da
Camara.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

setor da sua empresa e faz sentido
mesmo para os consumidores.
2. Seja genuíno - Não adianta
só fazer um plano muito bacana de
CSR, é preciso que você realmente
ponha a mão na massa para fazê-lo
sair do papel. Para isso, é necessário
que você se comunique de maneira autêntica e que até mesmo os
seus executivos sêniores estejam
comprometidos em fazer com que
a campanha da vez esteja sendo
aplicada corretamente. Essa sinceridade pode ser sentida por parte
do público, que acreditará nas suas
ações e pode também contribuir para
que sua campanha seja um sucesso e
não só algo da boca para fora.
3. Comprometa-se com metas claras, mensuráveis e atingíveis - A menos
que você tenha um objetivo claro, não
existe a possibilidade de fazer uma
campanha bem-sucedida. É aquilo:
não dá para se comprometer com
ideias abstratas, então a
única saída é cravar um
número, uma meta, algo
que possa ser alcançado
e quantificado. Trace
um plano: o que você
está fazendo para efetivamente ter um projeto
bem-sucedido? Qual foi
o passo a passo definido?
Como ele te ajuda a atingir o objetivo macro da
campanha? É preciso ser
pragmático e persistente

para que, com um plano estruturado,
os objetivos sejam atingidos.
4. Procure iniciativas “ganha-ganha” - Também é muito
importante que a empresa foque
em iniciativas “ganha-ganha”, isto é,
atividades em que os resultados sejam bons para todos os stakeholders
envolvidos no processo. Encontre
uma causa ou tipo de atividade que
seja positiva para todos os atores da
empresa, ou seja, os clientes, fornecedores, executivos e funcionários
e que faça sentido para eles. Ter em
mãos uma ação que cause comoção
ou que seja relacionada com o dia a
dia dos stakeholders ajuda todos a
se engajarem e continuarem dando
seguimento à causa após o impacto
inicial de adesão da campanha.
5. Crie um ciclo virtuoso de
engajamento com stakeholders Por fim, é muito importante que suas
ações sejam parte de um ciclo que
se auto alimente. Começando com
“ações”, é essencial que você tome
iniciativas e as divulgue para todos os
stakeholders envolvidos no processo.
Isso já se relaciona com a segunda
parte do círculo, a “comunicação”. É
importante que todos estejam cientes
de tudo o que está acontecendo com
a campanha e possam compartilhá-la
com o maior número de pessoas.
Com isso, a terceira parte pode ter
início, o “engajamento”. De posse de
informação de como a campanha
funciona, todos podem se engajar e
contribuir para que ela cresça. Por último, todos que estiveram envolvidos
de alguma forma oferecem “feedback” de como foi a experiência deles,
ajudando a campanha a se afinar
ainda mais e reiniciar um novo ciclo.
Ao levar todas essas dicas em
consideração, é possível se nortear
e começar a dar os primeiros passos
nos planejamentos de social responsability e agregar valor para as ações
da sua companhia.
(*) - É Gerente de Corporate Social Responsibility da Subway América Latina.
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Solução

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ e utilize o código 26D8-A0D5-44AD-0A59.

O pretendente: MAGNO RODRIGO ARAÚJO OLIVEIRA, profissão: mecânico, estado
civil: solteiro, naturalidade: em João Pessoa - PB, data-nascimento: 06/11/1991,
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcelino Oliveira
Mendes e de Rosângela dos Santos Araújo. A pretendente: ABIGAIL RAMOS ZUIM,
profissão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital
- SP, data-nascimento: 25/11/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São
Paulo - SP, filha de André Luis Zuim e de Andreia Aparecida Ramos.

Aline Cristina Sartorelli - Oficial
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O pretendente: WAGNER APARECIDO SALES, profissão: agente penitenciário,
estado civil: divorciado, naturalidade: em Arujá - SP, data-nascimento: 10/09/1979,
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Roberto Caros
Sales e de Dayse Aparecida Sales. A pretendente: DANIELLE BARBOSA DOS
SANTOS, profissão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: em Mauá SP, data-nascimento: 26/10/1989, residente e domiciliada em Mauá - SP, filha de
Daniel Rodrigues dos Santos e de Elina Barbosa dos Santos.

CARTÓRIODE
DEREGISTRO
REGISTROCIVIL
CIVIL
CARTÓRIO
12º Subdistrito - Cambuci
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O pretendente: FERNANDO DE PAULA SILVA DE OLIVEIRA, proﬁssão: vendedor,
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento:
30/05/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Paulo
Aristeu de Oliveira e de Jucineide Silva de Oliveira. A pretendente: KAROLINE ANDRESSA ALVES CRUZ, proﬁssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital,
Jabaquara - SP, data-nascimento: 29/08/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlha de Carlos Alberto da Cruz e de Claudete Alves Bezerra da Cruz.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser aﬁxado no Oﬁcial de Registro Civil e publicado na imprensa local
Jornal Empresas & Negócios
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O pretendente: FELIPE TORREGROSA MORELLI, profissão: técnico de raio X,
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, data-nascimento:
18/11/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de
Eduardo Morelli e de Denia Cristina Torregrosa Morelli. A pretendente: HANNA
CLARA SOUZA LEÇA, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade:
nesta Capital, Indianópolis - SP, data-nascimento: 04/02/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Eusebio Manuel Abreu Leça e de
Ana Lúcia de Souza Leça.

O pretendente: ALEX FERNANDO DOS SANTOS, proﬁssão: músico, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 09/06/1980,
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Manoel Sebastião dos
Santos e de Regina Janete dos Santos. A pretendente: CIBELE PROCOPIO, proﬁssão:
assistente ﬁnanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 14/07/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de
Jair Francisquinho Procopio e de Maria Candida Procopio.
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O pretendente: CHARLES ROMAGNOLI PAIXÃO, profissão: instalador de som,
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento:
21/03/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de
Gildasio Santos Paixão e de Iara Romagnoli Paixão. A pretendente: TATIANA
UEHARA ROGGERIO, profissão: assistente administrativo, estado civil: solteira,
naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista - SP, data-nascimento: 21/10/1986,
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcos Henrique
Roggerio e de Ana Claudia Uehara Roggerio.
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A pretendente: FELIPE SOUSA RODRIGUES, profissão: fisioterapeuta, estado civil:
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, data-nascimento: 07/02/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Claudio Sebastião
Rodrigues e de Donizeti Aparecida Rodrigues. A pretendente: FABIANE PAPPI DA
SILVA, profissão: assistente financeira, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 20/08/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito,
São Paulo - SP, filha de Gilmar Pereira da Silva e de Magda Aparecida Pappi da Silva.

O pretendente: ANDRE GUILHEN BONILHA DE OLIVEIRA, proﬁssão: gerente estadual, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jabaquara - SP, data-nascimento:
11/08/1985, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, ﬁlho de Gelson de
Oliveira e de Leopoldina Augusta Moya Bonilha de Oliveira. A pretendente: ARIANE
PREISIG DE ALMEIDA PARRA, proﬁssão: dentista, estado civil: solteira, naturalidade:
nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 15/06/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Jânio Luiz Parra e de Solange Maria
Preisig de Almeida Parra.
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ANTECIPAR OS VALORES DAS FÉRIAS
Empresa pode antecipar os valores das férias para futuro acerto?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
FUNCIONÁRIO DESEJA A CONVERSÃO DO ABONO PECUNIÁRIO DE 10 DIAS
DAS FÉRIAS, A EMPRESA NÃO DESEJA CONCEDER, COMO PROCEDER?
Esclarecemos que a conversão do abono pecuniário é uma faculdade do
empregado que se requerida até 15 dias antes do término do período
aquisitivo estará o empregador obrigado a conceder. Se a requisição
não foi feita no período determinado por lei, entende-se que neste
caso fica a critério da empresa conceder. Base Legal – Art.143 da CLT.
TABELA DE VALORES DO SEGURO-DESEMPREGO
Qual a tabela dos valores recebidos referente a seguro desemprego e a
quantidade de parcelas? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
EXAMES OBRIGATÓRIOS
Quais exames são obrigatórios para a função de motorista nos seguintes
casos: admissão, demissão, periódico? Saiba mais acessando a íntegra
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
EMPRESA DO RAMO DE COMÉRCIO DE PEÇAS E OFICINA MECÂNICA,
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PODE REGISTRAR UM PEDREIRO?
Esclarecemos que perante a legislação trabalhista não existe impedimento no registro deste pedreiro mesmo em se tratando de empresa no
ramo de comércio. Orientamos verificar o art.393 da IN RFB nº971/09
em relação a contribuição previdenciária.
ATESTADO MÉDICO DURANTE AS FÉRIAS
Funcionária durante o gozo de férias apresenta atestado médico
de dez dias, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
SOLICITOU DEMISSÃO NO FINAL DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
Funcionário solicitou demissão no último dia do contrato de experiência,
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
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O pretendente: RICARDO MAURICIO COUTINHO DE OLIVEIRA, profissão: corretor de
imóveis, estado civil: solteiro, naturalidade: em Barra Mansa - RJ, data-nascimento:
14/05/1965, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João
Mauricio de Oliveira Filho e de Leila Maria Coutinho de Oliveira. A pretendente:
ROSELI PULCINI, profissão: educadora, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta
Capital, Saúde - SP, data-nascimento: 15/02/1968, residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Henrique Pulcini e de Liris Pulcini.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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3º Subdistrito - Penha de França

www.agenda-empresario.
www.agenda-empresario.com.br

3/eel. 4/gate. 7/caligem. 8/tomatina.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: AGUINALDO BARBOSA DA CUNHA, proﬁssão: borracheiro, estado
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, data-nascimento:
31/07/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Nelson
Pereira da Cunha e de Marilda Barbosa da Cunha. A pretendente: NÁDIA CARVALHO
NORONHA BELO, proﬁssão: técnico de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 04/01/1979, residente e
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Antonio Campos de Carvalho e
de Maria Luiza Campos.

