
Realizar um evento para 

sua empresa pode ser 

mais complicado do que 

parece

Não basta agendar um 
local, contratar um 
mestre de cerimônias 

e pensar na alimentação: re-
alizar um evento corporativo 
exige atenção à uma série de 
detalhes imprescindíveis que, 
se mal executados, podem 
custar a reputação da sua 
empresa perante clientes, 
acionistas ou público geral. A 
melhor maneira de garantir 
um evento à altura do seu 
negócio é procurando a ajuda 
de profi ssionais ou empresas 
especialistas na área.

Isso porque o evento per-
feito é feito, na verdade, com 
a somatória de um número 
imenso de ações, cuidados e 
muitos detalhes. Na verdade, 
tudo começa muito antes do 
evento em si:é preciso enten-
der a fundo a necessidade da 
corporação que precisa do 
evento, conhecer o público 
participante, traçar estraté-
gias e preparar tudo para o 
grande dia. Existem diversos 
formatos de eventos profi ssio-
nais, entre eles: exposições, 
salões, mostras, feiras, con-
ferências, palestras, simpó-
sios, convenções, congressos, 
fóruns, ofi cinas, workshops, 
inaugurações, lançamentos, 
entre outros.

Mais do que um dia perfeito, 
um bom evento corporativo 
precisa ter a preocupação com 
o pré e o pós evento, principal-
mente com relação à convites, 
inscrições, acomodações e, 
depois do encontro, feedbacks 
e agradecimentos. Essa é uma 
afi rmação que pode parecer 
óbvia, mas infelizmente não 
é raro encontrarmos empre-
sas que pecam no pré e pós 
atendimento ao público do 
seu evento.

O pré-evento precisa con-
tar com etapas referentes 
ao estudo de briefing, or-
çamento e a busca pelas 
melhores soluções. Durante 
essa etapa, todos os detalhes 
precisam fi car muito claros e 
uma parceria é fi rmada entre 
o responsável pela empresa 
que deseja realizar o evento 
e o organizador do encontro. 
Fique atento para perceber 
se o organizador realmente 
entendeu a sua demanda e 
exija um check list de todas as 
atividades a serem realizadas e 
suas datas. Desta forma, nada 
sai do controle.

Alguns diferenciais inte-
ressantes que uma empresa 
especialista na organização 
de eventos corporativos 
podem oferecer é já ter 
uma lista de fornecedores 
confi áveis, além de uma base 
consolidada de profi ssionais 
de casting para recepção e 
apresentação dos eventos. 
Ter um bom estoque com 
itens que podem ser utili-
zados no dia também ajuda 
muito.

A empresa organizadora 
precisa acompanhar a mon-
tagem da estrutura, orientar 
a organização do espaço e 
fornecer suporte durante 
todo o encontro. O ideal é 
ter alguns profi ssionais com 
funções pré-defi nidas e pelo 
menos um que visite periodi-
camente todas as áreas para 
auxiliar em qualquer surpresa 
que possa acontecer.

Ao fi nal do evento, a equipe 
ainda precisa realizar uma 
série de ações, como fazer 
a lista de agradecimentos, 
receber as notas fi scais de 
fornecedores e colher fee-
dbacks. Uma boa empresa 
de organização de eventos, 
no entanto, não deve estar 
presa apenas a uma lista de 
obrigações. Ela precisa ser 
ao mesmo tempo estratégi-
ca e criativa, para entender 
necessidades, analisar cada 
caso e desenvolver as melho-
res soluções.

O mercado de eventos cor-
porativos está mostrando mui-
to positivo para 2017. Pesquisa 
realizada pela Câmara Ameri-
cana de Comércio (Amcham) 
mostra que 65% dos profi s-
sionais da área entrevistados 
acreditam que o mercado 
estará aquecido no próximo 
ano. Para 67% dos entrevis-
tados, a principal tendência 
será a realização de eventos 
com foco na interação entre 
marcas e público-alvo, através 
da utilização de aplicativos e 
tecnologias integradas.

Para ter um evento de quali-
dade, é preciso trabalhar com 
uma equipe experiente, que 
conheça todos os detalhes da 
empresa e do evento em si. 
Deve-se investir na busca da 
perfeição em todos os deta-
lhes, mas sem se esquecer de 
incluir surpresas e momentos 
únicos para o público partici-
pante. Só assim o seu evento 
irá representar a sua marca e 
torná-la inesquecível.

(*) - É gerente de Eventos da Neotass 
que oferece soluções integradas e 

inovadoras de marketing há mais de 
20 anos (www.neotass.com.br).
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Citação Prazo 20 dias Proc. 1015025-74.2016.8.26.0002. A Drª. Adriana Borges De Carvalho, MMª. 
Juíza de direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP. Faz Saber a ALINE DO VALE 
SOUZA, RG Nº 44.405.748-1, CPF/MF Nº 338.775.188-50, que lhes foi proposta ação de Monitória 
por Instituição Educacional Prof. Pasquale Cascino, objetivando o recebimento da quantia de R$ 
9.004,05, referente contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. Consi-
derando que a requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica a mesma, por meio do presente edital 
Citada para os termos e atos da ação proposta ficando Advertida de que terão o prazo de 15 dias 
para pagar a quantia reclamada (hipótese em que ficará isento do pagamento das custas judiciais, 
mas deverá pagar também 05% dos honorários advocatícios) ou ofertar embargos (defesa) por in-
termédio de advogado, sob pena de não o fazendo se converter o mandado monitório em mandado 
executivo. No prazo de embargos, reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% (trinta 
por cento) do valor cobrado, inclusive custas e honorários de advogado, poderá a ré requerer seja 
admitido a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e 
juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do parágrafo 5º do artigo 701 do CPC. Não sendo 
contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 16 de novembro de 2016.                                                                   12 e 13/01

MAXICAR AUTO SERVIÇOS LTDA. torna público que solicitou à CETESB a renovação
da Licença de Operação para Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes -
Posto Revendedor sito à Rua José Maria Lisboa, 756, Jd. Paulista, São Paulo/SP.

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: PEDRO HENRIQUE ÁLVARES, solteiro, engenheiro ambiental, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 03/11/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Rosaria Álvares. A pretendente: FABIANA CASSIA SILVA 
DE ALMEIDA, solteira, estilista, natural de São Paulo - SP, nascida em 21/12/1978, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Valdemir Francisco de Almeida 
e de Rita de Cassia da Silva.

O pretendente: UZIEL NUNES SILVA, solteiro, médico, natural de Araguaína - TO, 
nascido em 27/08/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Gerebo-
am Pinheiro da Silva e de Julia Pereira Nunes Silva. A pretendente: CÁSSIA LISBÔA 
PELZER, solteira, médica, natural da Cachoeira do Sul - RS, nascida em 23/11/1983, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Celso Severino Alves Pelzer e de 
Rejane Lisbôa Pelzer.

O pretendente: THIAGO BADOLATTO, solteiro, bancário, natural de São Bernardo do 
Campo - SP, nascido em 07/06/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de José Badolatto Neto e de Catarina Fatima Furtado Badolatto. A pretendente: 
ANDRÉIA RODRIGUES DA SILVA, solteira, bancária, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 10/03/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Washington Luiz 
da Silva e de Maria de Fátima Rodrigues da Silva.

O pretendente: EDVALDO CALDAS DA ROCHA, solteiro, lavrador, natural de Tutóia 
- MA, nascido em 09/08/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de 
Narciso Diniz da Rocha e de Cleida Caldas. A pretendente: REJANE GARCÊS, solteira, 
lavradora, natural de Tutóia - MA, nascida em 06/07/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, filha de Josimar Garcês e de Maria Caldas Garcês.

O pretendente: LEONARDO DA SILVA IAMAMOTO, solteiro, encarregado de produção, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 14/09/1987, residente e domiciliado neste Subdis-
trito - SP, fi lho de Milton Iamamoto e de Jaciara Vicente da Silva Iamamoto. A pretendente: 
JULIANA DE JESUS FONSECA, solteira, vendedora, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 30/06/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Daniel Fonseca 
e de Dilza de Jesus Fonseca.

O pretendente: CARLOS EDUARDO RODRIGUES CARNEIRO SILVA, solteiro, ban-
cário, natural de São Paulo - SP, nascido em 04/01/1991, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Eduardo da Silva e de Neusa Rodrigues Carneiro Silva. A 
pretendente: CAMILA PENA DOS SANTOS, solteira, bancária, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 23/06/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Arlindo 
Batista dos Santos e de Maria Nazareth Pena.

O pretendente: LEOPOLDO FORTINO FILHO, divorciado, comerciante, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 06/09/1946, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Leopoldo Fortino e de Anna Rizi Fortino. A pretendente: ELIZETE CHAMMA, solteira, 
comerciante, natural de São Paulo - SP, nascida em 24/11/1950, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Michel Jorge Chamma e de Anna Carbone Chamma.

O pretendente: ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA, solteiro, vendedor, natural de Buriti 
Bravo - MA, nascido em 04/05/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Raimundo Pereira de Sousa e de Maria Oliveira de Sousa. A pretendente: MARIA 
NEUSA ASSIS CERQUEIRA, solteira, garçonete, natural de Santo Estevão - BA, nas-
cida em 06/08/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Isidro 
Cerqueira e de Teresinha de Assis Cerqueira.

O pretendente: MARCOS ANTONIO BERNARDINO, divorciado, corretor de imóveis, 
natural de Ipatinga - MG, nascido em 22/02/1978, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de Agnelio Bernardino e de Maria da Silva Bernardino. A pretendente: 
KATIA REGINA DA SILVA, divorciada, comerciante, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 11/10/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Leonel 
da Silva e de Rosilda Aleixo de Souza 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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O líder do PSD, deputado 
Rogério Rosso (DF), lançou 
sua campanha para o cargo 
de presidente da Câmara. Em 
um vídeo de 36 minutos, o 
parlamentar conversou com 
apoiadores pela rede e explicou 
suas propostas. Rosso destacou 
que é preciso aproximar a Câ-
mara da população brasileira. 
“Não adianta tapar o sol com a 
peneira. Sabemos que somos 
criticados pela sociedade, mas, 
mesmo no meu primeiro man-
dato, digo que a Casa tem tra-
balhado bastante, enfrentamos 
todos os assuntos”, disse.

Para ele, é necessário tam-
bém resgatar o papel de pro-
tagonismo da Câmara, a fi m 
de ser a indutora dos grandes 
temas nacionais, e não fi car 
apenas na função reativa. “É 
claro que está previsto na 
Constituição, mas não pode-
mos apenas reagir a propostas 

A Câmara precisa recuperar 

o protagonismo e pautar os 

grandes temas nacionais, 

segundo Rosso.

Adversários temem uma eventual infl uência de Vladimir Putin 

na Casa Branca a partir de 20 de janeiro.

Segundo o porta-voz do 
Kremlin, Dmitry Peskov, 
trata-se de uma “fraude, 

um absurdo completo”. “Não 
nos ocupamos com a coleta de 
informações comprometedo-
ras, isso é fi cção”, declarou. Na 
noite da última terça-feira (10), 
a imprensa norte-americana 
divulgou que Trump e o atual 
presidente dos EUA, Barack 
Obama, foram informados 
pela Inteligência Nacional de 
que Moscou teria dados que 
poderiam comprometer o re-
publicano e torná-lo alvo de 
chantagem. 

Parte desse dossiê seria in-
clusive de natureza “vulgar”. De 
acordo com o site “BuzzFeed”, 
o material inclui vídeos de su-
postas orgias com prostitutas 
feitas por Trump em Moscou 
e São Petersburgo em 2013, 
durante visitas à Rússia para 
promover suas empresas. No 
entanto, a autenticidade do 
dossiê não foi comprovada, e 

Rússia nega ter material 
‘comprometedor’ sobre Trump
A Rússia negou ontem (11) que tenha em seu poder “informações comprometedoras” sobre o presidente 
eleito dos Estados Unidos, Donald Trump
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relações bilaterais. Temos de 
reagir a essas notícias com certo 
bom humor, mas a parte triste 
da história é que ela incita a 
uma histeria para sustentar essa 
situação de caça às bruxas”, 
acrescentou Peskov.

Em seu perfi l no Twitter, o 
presidente eleito disse que o 
suposto dossiê é uma “notícia 
falsa” e que ele é alvo de uma 
“caça às bruxas política”. As 
relações entre Trump e Rússia 
são motivo de controvérsia des-
de que sua candidatura ganhou 
força, e adversários temem uma 
eventual infl uência de Vladimir 
Putin na Casa Branca a partir 
de 20 de janeiro. O fato é que o 
republicano e o presidente rus-
so já trocaram elogios publica-
mente e prometeram melhorar 
as relações entre os dois países, 
apesar de essa proximidade ser 
vista com desconfi ança pelos 
próprios correligionários de 
Trump (ANSA).

o documento possui diversos 
erros de escrita. Ele teria sido 
elaborado por um ex-espião 
britânico que no passado cola-
borou com os serviços de inte-
ligência dos Estados Unidos. A 
Casa Branca, a CIA e o FBI não 
comentaram o caso.

O Kremlin já é acusado de 

ter patrocinado um ataque ci-
bernético contra os servidores 
do Partido Democrata para 
prejudicar a candidata Hillary 
Clinton na eleição presidencial 
de 8 de novembro, mas teria 
guardado as informações sobre 
Trump para tentar chantageá-lo 
após sua posse. “É uma eviden-

Rosso também quer disputar 
a presidência da Câmara

do Poder Executivo, como me-
didas provisórias. A Câmara 
tem uma qualifi cação muito 
boa, e podemos transformar 
esses próximos dois anos em 
uma produção legislativa para 
vencer a crise”, declarou.

Rosso ressaltou a impor-
tância de reformas, como a 
da Previdência e a tributária, 
além de ações para a redução 
de custos e a geração de em-
prego e renda – matérias que já 
estão previstas em propostas 
a serem votadas e discutidas 
pelos deputados. “Projetos de 
iniciativa parlamentar devem 
ter preferência e prioridade, 
para valorizar o parlamentar 
em sua passagem pela Câma-
ra”, acrescentou o candidato, 
ao propor que pelo menos um 
dia por semana seja dedicado 
exclusivamente à votação de 
textos de autoria de deputa-
dos (Ag.Câmara).
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A infl ação medida pelo IPCA fechou o ano de 
2016 com alta de 6,29%, resultado 0,30% maior em 
dezembro. Os dados da infl ação ofi cial do país foram 
divulgados ontem (11), pelo IBGE. De acordo com 
Rogério Mori, professor da Escola de Economia de São 
Paulo da FGV, essa queda está claramente associada 
ao forte desaquecimento da atividade econômica 
do país. 

“A infl ação demorou a ceder no Brasil, somente a 
partir de setembro assumiu uma trajetória de queda. 
Isso ocorreu porque o BC foi permissivo com a alta 
da infl ação no início de 2016, provocando um ritmo 
cada vez mais intenso. Some-se ainda, o fato de que a 
economia brasileira ainda exibe resíduos de indexação 
em vários preços e contratos (mesmo que em bases 
anuais), o que torna o comportamento da infl ação mais 
rígido e aumenta o custo em termos de crescimento 
para trazê-la de volta ao centro da meta”.

Mori destaca que algumas pressões infl acionárias 
devem ocorrer nesse início desse ano. “A alta dos 
preços de materiais escolares, matrículas e mensali-
dades devem pressionar a infl ação. No entanto, essas 
pressões devem ser pontuais”. Ele fi naliza afi rmando 
que “muito provavelmente, a infl ação brasileira deverá 

Infl ação deve fechar 2017 próximo 
ao centro da meta de 4,5%

fechar 2017 próxima do centro da meta, de 4,5%, ou 
seja, a trajetória de queda dos juros deve prosseguir, o 
que se traduzirá em uma diminuição da rentabilidade 
das aplicações de renda fi xa ao longo do ano. 

De qualquer forma, mesmo com esse cenário, as 
alternativas de investimentos não se mostram muito 
melhores: com a economia fraca, a Bolsa de Valores 
não deverá apresentar grandes perspectivas face à 
renda fi xa no Brasil que, mesmo com juros menores, 
continua a ser atrativa em termos de investimento.”
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No calor brasileiro, nada 
mais renovador e refrescante 
do que um bom banho de 
mar. Além da sensação de 
relaxamento, a água salgada 
também traz benefícios para a 
nossa saúde. Você sabia que a 
água marinha é composta por 
mais de 80 elementos químicos 
naturais e que sua fórmula é 
bem mais complexa do que a 
simples e conhecida fórmula 
da água - H2O?

Na água do mar se encontra 
cálcio, zinco, silício e mag-
nésio, que são usados para 
tratar doenças como artrite, 
osteoporose e reumatismo. 
Mas, na busca por esse alívio 
ao calor, é importante tomar 
cuidado com a qualidade da 
água para não ter uma sur-
presa desagradável. A Cetesb 
faz a análise da qualidade das 
praias semanalmente. A aná-
lise é feita a partir da coleta 
de amostras de água do mar 
aos domingos, em 165 pontos 
distribuídos em 149 praias do 
litoral paulista.

O trabalho de avaliação da 
balneabilidade tem início com 
a coleta, feita por uma equipe 
técnica de sete coletores, que 
partem para pontos estraté-
gicos, localizados no litoral 
norte e litoral sul do Estado. 
Ao fi nal do dia, depois de 
percorrer todas as praias, as 
amostras são encaminhadas 
para análise nos laboratórios 
das Agências Ambientais de 
Cubatão e Taubaté. O coletor 
entra no mar, até a altura 
da cintura, e coleta a água 
em um frasco esterilizado, a 
20 cm abaixo da superfície. 
Mensalmente, é analisada 
uma média de 700 amostras 
de água. 

Além de consultar no site, 
o banhista pode ver se a praia 
que ele deseja frequentar está 
própria ou não para mergulho 
pelas bandeiras de identifi ca-
ção, em que vermelho signifi ca 
imprópria e verde indica que 
está própria para o banho. 
Vale lembrar que além de 
aliviar o calor, a quebra das 
ondas no corpo promove uma 
drenagem linfática e ainda es-
timula a pele. E a ‘massagem’ 
que as ondas fazem no corpo 
também estimula a circulação 
sanguínea e oxigena as células 
(sp.gov.).

Banho de mar? 
Só em praia 
com bandeira 
verde

Divulgação


