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

Emerson Weslei Dias – D’Livros – Inédito 
viável numa edição ampliada, focada num assunto 
primordial: dinheiro. Emerson, ensina, de manei-
ra prática, quase lúdica, a permear os meandros 

fi nanceiros, sem o ranço do economês. Mediante exemplos e 
“planilhinhas”, erros são apontados e soluções apresentadas, 
com absoluta segurança, típica dos mestres. Realmente, obra 
bastante oportuna, extremamente factível!

O Inédito Viável em Finanças 
Pessoais: Dinheiro caro, 
fi losofi a barata

Silvia Regina Costa Ogeda – Laços – Um 
impressionante relato vivido por uma família, que 
deparou-se com um tremendo tsunami psíquico, ao 
receber o diagnóstico de câncer no cérebro de seu 
fi lho, aos seis anos de idade. Após uma batalha, que 
parecia invencível, o sucesso contemplou a família e 

amigos. São páginas de muita emoção, aceitação e forte obsti-
nação. Creio que a ideia da autora não seja granjear aplausos, 
e sim demonstrar que um ato de fé, independentemente da 
religião seguida, poderá alterar, para um fi nal feliz, cursos 
indefi nidos, que se apresentam desastrosamente inexoráveis. 
Impactante.

Matheus, Presente
e Milagre de Deus

Gileno Santos – Autografi a – Jovem bastante 
inteligente, amante de acontecimentos históricos, 
tem sua vida totalmente alterada, após um sonho que 
o levou a investigar acontecimentos estranhos, em 
um mundo diferente do seu. Viu-se repentinamente, 

liderando um povo, lutando contra um exercito inimigo, para 
libertá-lo. Uma tremenda e bela viagem! Para jovens de idade 
e de espirito.

Para Além da Imaginação:
O retorno dos guardiões

Mario Avelino – Prefi xo –  Administrador de empresas, 
especialista em departamento pessoal e sistemas de folha de 
pagamento, há mais de trinta anos dedica-se a estudos sobre 
o tema. Nesta obra, literalmente, prova de quais maneiras o 
trabalhador é sistematicamente vilipendiado e ensina como 
evitar essas perdas. Voltado para patrões e empregados de 

todas especialidades. Útil.

FGTS 50 Anos – Estão metendo 
a mão no seu fundo

Assista ao canal Livros em Revista,
no youtube, que traz entrevistas do mundo literário.

Com apresentação de Ralph Peter.
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27º Subdistrito - Tatuapé
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI - 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: FELISBERTO GOMES BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão 
representante comercial, nascido em Curral Velho - PB, no dia 13 de janeiro de 
1984, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Felisberto 
Gomes Barbosa e de Maria Aparecida Rodrigues Amorim. A pretendente: LORENA 
RODRIGUES NUÑEZ, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida em Santa Clara, 
Cuba, no dia 30 de março de 1987, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, 
fi lha de Virgilio Lazaro Rodriguez Oquendo e de Delia Virgen Nuñez Aguilar. R$ 35,00

O pretendente: RICARDO LIMA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em Manaus (Registrado no 1º Ofício de Registro Civil) AM, no 
dia 15 de agosto de 1981, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho 
de José Raimundo dos Santos e de Maria Graças Lima dos Santos. A pretendente: 
ALECSANDRA BERNABÉ, estado civil divorciada, profi ssão administradora, nascida 
em Guarulhos - SP, no dia 16 de agosto de 1974, residente e domiciliada no Tatuapé, 
São Paulo - SP, fi lha de Jurandir Bernabé e de Armelinda Lopes Bernabé. R$ 35,00

O pretendente: PEDRO HENRIQUE IYDA FOGOLIN, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistema, nascido em Lins (Registrado no 1º Subdistrito) - SP, no dia 31 
de março de 1988, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Pedro 
Marcos Caffer Fogolin e de Sílvia Cristina Iyda Fogolin. A pretendente: ANDRESSA 
RIBEIRO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão fonoaudióloga, nascida em 
São Paulo (Registrada no Jardim Paulista) SP, no dia 21 de abril de 1990, residente 
e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Ribeiro de Oliveira Filho e de 
Liliane Martinez Bernardes de Oliveira. R$ 35,00

O pretendente: RICARDO GOMES SANTANA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
gerente, nascido em Guarulhos - SP (Registrado em Itaquaquecetuba), no dia 16 de 
abril de 1986, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Romildo 
Nascimento Santos e de Raimunda Gomes Santana. A pretendente: MARIELLY 
AURICCHIO CUNHA, estado civil solteira, profi ssão decoradora, nascida em São Paulo 
(Registrada na Bela Vista) SP, no dia 24 de junho de 1984, residente e domiciliada no 
Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Helio Souza Cunha e de Maria Elizabeth Auricchio 
Cunha. R$ 35,00

O pretendente: JAIME CARVALHEIRA, estado civil divorciado, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 01 de novembro de 1956, residente e domiciliado 
no Jardim Analia Franco, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carvalheira e de Helena 
Tavella Carvalheira. A pretendente: ELIANA MARIANO ROSA, estado civil divorciada, 
profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 14 de maio de 1965, residente 
e domiciliada no Jardim Analia Franco, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Mariano da Silva 
e de Aparecida Bueno da Silva. R$ 35,00

O pretendente: ALLAN KADERC AUGUSTO MIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
funcionário público, nascido em Itapetininga - SP, no dia 23 de março de 1974, residente 
e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de José Augusto Mira e de Vera Lucia 
Gonçalves Mira. O pretendente: ANDRE FRANCISCO MARTINS DA SILVA, estado 
civil solteiro, profi ssão aeroviário, nascido em São Paulo (Registrado no Ibirapuera) SP, 
no dia 29 de abril de 1991, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de 
Edson Martins da Silva e de Maria da Consolação Francisco da Silva. R$ 35,00

O pretendente: GENTIL ARCENIO DA SILVA NETO, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente administrativo, nascido em São Paulo (Registrado no Pari) SP, no dia 17 de 
agosto de 1990, residente e domiciliado na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lho 
de Edson Gentil Trevisoli da Silva e de Aparecida Trevisoli da Silva. A pretendente: 
FERNANDA PINHEIRO MAIA, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida em 
Osasco (Registrada no 2º Subdistrito) - SP, no dia 29 de novembro de 1994, residente e 
domiciliada na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lha de José Gilberto Maia e de Maria 
Vanderlandia Pinheiro Maia. R$ 35,00

O pretendente: RICARDO LIMONGE, estado civil divorciado, profi ssão cirurgião 
dentista, nascido em São Paulo - SP, no dia 31 de dezembro de 1968, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de João Baptista Limonge e de Mercedes 
Pereira Limonge. A pretendente: MIDIAM ALVES OTERO, estado civil solteira, profi ssão 
contadora, nascida em São Paulo (Registrada na Vila Matilde) SP, no dia 05 de novembro 
de 1976, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Otero Ruiz 
e de Elisabete Alves Otero. R$ 35,00

O pretendente: FERNANDO ROBERTO SOLIMEO, estado civil divorciado, profi ssão 
advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 29 de abril de 1976, residente e 
domiciliado na Mooca, São Paulo - SP, fi lho de Ralph Rosário Solimeo e de Marlene 
Otilia da Silva Solimeo. A pretendente: TIZIANA OTTAVIANI, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 02 de abril de 1973, residente e 
domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Umberto Ottaviani e de Anna Cervoni 
Ottaviani. R$ 35,00

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: OKWUDILI EMEKA OZONGWU, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Enugu, Nigéria, no dia 21 de setembro de 1994, residente e domiciliado 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Harrison Ozongwu e de Comfort Ozongwu. A 
convivente: JOSEFA DAÍLZA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente fi nanceiro, 
nascida em Cicero Dantas - BA, no dia 25 de janeiro de 1978, residente e domiciliada 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Agostinho Gonçalves da Silva e de Maria Neuza da 
Silva. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e 
apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525, I, III e IV do Código Civil Brasileiro 
e requerimento exigido pelo  8º da Lei Federal 9278/96. NIHIL

O convivente: PAULO DIAS LEITE, estado civil divorciado, profi ssão técnico em 
transportes, nascido em Recife - PE, no dia 07 de dezembro de 1955, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de José Mauricio Leite e de Arcanja Dias 
Leite. A convivente: SUELI MENDONÇA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em Santa Cruz do Capibaribe (Registrada no 1º Distrito) - PE, no 
dia 01 de agosto de 1969, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha 
de Firmino Henrique Mendonça e de Adauria Maria Mendonça da Silva. Obs.: Faço 
saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os 
documentos exigidos pelo art. 1525, I, III, IV e V do Código Civil Brasileiro e requerimento 
exigido pelo  8º da Lei Federal 9278/96. R$ 35,00

O convivente: QIANG WANG, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
na China, no dia 01 de fevereiro de 1992, residente e domiciliado no Tatuapé, São 
Paulo - SP, fi lho de Wang Junxiong e de Wang Yongying. A convivente: YA LI, estado 
civil solteira, profi ssão comerciante, nascida na China, no dia 23 de março de 1994, 
residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Xiaochun Li e de Ruomei 
Jin. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e 
apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525, I, III, e IV do Código Civil Brasileiro 
e requerimento exigido pelo 8º da Lei Federal 9278/96. R$ 35,00

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Mais do que nunca, é 

preciso mostrar aos 

clientes que eles são 

especiais

Já tenho atuado há algum 
tempo no mercado de 
varejo farmacêutico, no 

qual obtive diversas experi-
ências sobre quais caminhos 
realmente proporcionam 
melhorias nas vendas. Assim, 
acho importante apresentar 
alguns pontos que observo 
como sendo fundamentais 
para esse ramo de atuação e 
que também pode ser com-
partilhado em outras lojas 
de varejo. 

Primeiro ponto a ser leva-
do em consideração é que, 
atualmente, os consumidores 
que vão às compras em uma 
farmácia são muito exigentes 
do que eram tempos atrás já 
sabendo o que querem quan-
do chegam ao PDV; possuin-
do exigências extrapolam a 
proximidade física e levando 
em conta pontos como aten-
dimento de qualidade, preço 
de produtos, comodidades e 
programas de fi delização. 

Mais do que nunca, é pre-
ciso mostrar aos clientes 
que eles são especiais e que 
possuem um tratamento à 
altura. Por isso, para a reali-
zação de bons negócios, uma 
farmácia deve se preocupar 
com diversos aspectos que 
garantirão o retorno dos 
clientes. Mas quais são eles? 
A resposta está na pesquisa 
“Comportamento do consu-
midor na hora de escolher 
farmácias”, realizada pelo Ins-
tituto Febrafar de Pesquisa e 
Educação Continuada.

Os dados que foram apre-
sentados no primeiro semes-
tre de 2016 apontam os prin-
cipais critérios considerados 
na hora da escolha do local 
da compra de medicamentos, 
mostrando que 94% analisa 
preços, 84% localização, 
80% atendimento, 49% es-
tacionamento, 32% meios de 
pagamento, 21% aceitação de 
PBM (programa de desconto) 
e 11 % entrega de produto em 
casa. Assim, fi ca claro para 
o empreendedor do ramo 
farmacêutico que se deve 
tomar algumas medidas para 
fi delização, por isso, detalha-
mos algumas dicas sobre os 
aspectos citados:
 • Localização – o sucesso 

de um empreendimento 
precede sua abertura. 
O recomendável é que 
se estabeleça um estudo 
prévio que possibilite 
a obtenção de um local 
privilegiado para atuar, 
analisando, por exemplo, 
números de pessoas que 
passam nas ruas, dentre 
outros detalhes. Nessa 

hora, é preciso paciência 
e planejamento, pois um 
ponto correto vai agregar 
muito no sucesso, en-
quanto um ponto errado 
é praticamente meio ca-
minho para o fracasso.

 • Preços – hoje, o público 
possui muitas ferramen-
tas para realizar pesqui-
sas, sendo assim, ter um 
preço competitivo é pri-
mordial. Torna-se neces-
sário para o empreende-
dor do ramo farmacêutico 
buscar alternativas para 
se destacar, e uma que 
se mostra de grande su-
cesso é o associativismo, 
obtendo maior força nas 
negociações, podendo, 
assim, repassar os des-
contos aos clientes.

 • Programas de fi deliza-

ção – nunca os famosos 
cartões de fidelidade 
estiveram tão na moda. 
Os consumidores preci-
sam se sentir especiais, 
se tornando de extrema 
importância que estabe-
leça algum tipo de clube 
de vantagens. Contudo, 
é imprescindível cautela 
para que esses benefícios 
ocorram de forma orde-
nada; para isso, são ne-
cessárias ferramentas.

 • Capacite seus aten-

dentes – é importante 
uma equipe qualifi cada, 
lembrando que, para uma 
boa venda, é fundamental 
conhecer o assunto com 
a maior profundidade 
que puder, esclarecen-
do dúvidas que possam 
aparecer e melhorando o 
diálogo com o cliente. O 
atendente não pode ser 
tímido e a prática deve 
ser constante.

 • Busque facilidades – se 
preocupe com o acesso 
de seus clientes e com 
a disponibilização dos 
produtos em sua loja, 
fazendo com que estejam 
adequadamente visíveis. 
Também se preocupe em 
como o cliente chegará 
a loja, buscando espaço 
para estacionamento e, 
caso não tenha, criando 
convênios.

 • Supere as expectativas 
– busque sempre inovar 
e se atualizar, a quebra 
positiva da expectativa 
do cliente é uma forma 
quase certeira de fazer 
com que ele volte, por 
isso, busque estar em 
constante contato com o 
que existe de mais mo-
derno no mercado.

(*) - É diretor operacional da 
Farmarcas, administradora de oito 
redes de drogarias (Ultra Popular, 

Super Popular, Maxi Popular, 
Entrefarma, Farma100, AC Farma, 

MegaPharma e Bigfort), 
com mais de 500 associados.

Seis orientações para 
fi delizar clientes

Ângelo Vieira (*)

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

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA
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ALTERAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA
Empresa alterou seu horário de funcionamento por necessidades 
comerciais e alterou o horário dos funcionários, respeitando 
às 44hs semanais. Como proceder para regularizar a situação? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA É OBRIGADA A COMUNICAR AO FUNCIONÁRIO POR ESCRITO 
QUE NÃO DARÁ CONTINUIDADE AO CONTRATO DE TRABALHO?

Informamos que expresso em legislação não existe tal previsão, mas 
o usual, como forma preventiva, para que haja meios de comprovação 
caso a justiça trabalhista seja acionada, é que seja feito por escrito.

APLICAÇÃO DA LICENÇA NÃO REMUNERADA
Em quais casos a empresa pode aplicar a licença não remunerada? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO INCIDE NAS FÉRIAS
Funcionário recebe gratificação de função e foi lançada em sua folha de 
pagamento por menos de 12 meses, para o cálculo das férias, esse valor 
deverá ser considerado como media salarial? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SÁBADO DEVE SER CONSIDERADO COMO DIA ÚTIL, PARA EFEITO DE 
PAGAMENTO DE SALÁRIO, QUAL A BASE LEGAL?

No texto da IN SRT 1, de 7 de dezembro de 1989, ato que dispõe sobre o 
prazo para o pagamento do salário, o secretário de Relações do Trabalho, 
fez constar em sua motivação ao editar referido normativo, que o sábado 
é considerado dia útil e contado normalmente para efeito de pagamento 
de salário, assim, deverá ser observado na contagem dos dias a inclusão 
do sábado, excluindo-se o domingo e o feriado, inclusive o municipal.

PAGAR DSR SOBRE ADICIONAL
Empresa deve pagar DSR sobre adicional de insalubridade? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOAS FESTAS E FELIZ ANO DE 2017
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Não se sabe muito sobre a italiana 
Elena Ferrante. Todos os aspectos 
de sua identidade permanecem 

encobertos pelo véu do mistério. Mas há 
algumas certezas. Uma delas é sua escrita 
poderosa e viciante. A outra é que seus 
livros vendem. E vendem muito.

Estima-se que sua obra mais célebre, a 
chamada “tetralogia napolitana”, já comer-
cializou mais de 2 milhões de exemplares 
no mundo todo. O Brasil não fi ca fora desse 
contexto. Publicados pela Biblioteca Azul, 
selo da Editora Globo, os três primeiros 
volumes da série - “A amiga genial”, “His-
tória do novo sobrenome” e “História de 
quem foge e de quem fi ca” - e o romance 
“Dias de abandono” já alcançaram a marca 
de 94 mil cópias vendidas.

O quarto e último capítulo da tetralo-
gia, “História da menina perdida”, já está 
no forno e deve ser lançado no primeiro 
semestre do ano que vem. Nos últimos 
meses, o mercado brasileiro vem sendo 
inundado pelos livros de Ferrante. Quem 
entrar nas maiores livrarias do país encon-
trará também os títulos “A fi lha perdida” 
e o infantil “Uma noite na praia”, ambos 
da editora Intrínseca e sem estimativa 
de vendas até o momento. Desde que a 
italiana estreou no Brasil, em maio de 
2015, já são seis obras publicadas no país, 

Com quase 100 mil cópias vendidas, 
Elena Ferrante vira febre no Brasil

No mundo de superexposição em que vivemos, é curioso notar que uma escritora que se mantém 
anônima há mais de duas décadas tornou-se um dos maiores fenômenos literários dos últimos tempos

D
iv

ul
ga

çã
o o lançamento de mais dois títulos para o ano 

que vem. O primeiro, “L’amore molesto”, está 
previsto para março, enquanto o segundo, a 
coletânea dita autobiográfi ca “La frantuma-
glia”, ainda não tem data defi nida.

“Ela chegou ao Brasil colocada em um 
degrauzinho um pouco acima do mundo 
comercial, mas o modo como ela escreve, 
a temática dos livros dela, são muito aces-
síveis. Se você tira a camada literária de 
cuidado e refi namento, sobra uma história 
fantástica e que atinge muita gente”, afi r-
ma Danielle Machado, editora de títulos 
internacionais da Intrínseca.

Seja por timidez, traço característico da 
personagem Lenù, seja por dizer que seus 
livros devem falar por si sós, Ferrante não 
revela sua verdadeira identidade. Só faz 
entrevistas por e-mail, não participa de 
eventos para promover suas obras. Sobre 
ela, sabe-se quase nada. Acredita-se que 
tenha nascido em Nápoles, já que conta com 
riqueza de detalhes a vida na periferia da 
cidade, e que seja mulher, por usar a mesma 
precisão para falar sobre as angústias do 
universo feminino.

O mistério em torno da italiana acabou se 
tornando um dos motivos de seu sucesso e, 
ironicamente, um apelo publicitário que atrai 
leitores, muitas vezes mais do que a própria 
história narrada nos romances (ANSA). 

e pelo menos outras três serão lançadas 
em 2017.

Mas o que explica todo esse frenesi 
em torno de Ferrante? “Tem a ver com 
a narrativa dela, bastante realista, e sua 
habilidade muito grande de contar uma 
historia. É uma narradora mulher que traz 
para o centro da literatura contemporânea 
alguém que está de igual para igual com 
outros escritores. Fora isso, também há 
o fato de que ela se mantém alheia como 
pessoa, o que acaba gerando uma discus-
são sobre o papel do escritor”, responde 
à ANSA Thiago Barbalho, editor dos livros 
da italiana na Biblioteca Azul.

O selo da Globo largou na frente ao 
conquistar o direito de publicar a popular 
tetralogia napolitana, mas em 2016 ganhou 
a concorrência da Intrínseca, que além de “A 
fi lha perdida” e “Uma noite na praia”, prepara 


