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apoiar projetos de startups brasileiras e francesas em processo 
de desenvolvimento internacional. O evento se desenvolve den-
tro do contexto da French Tech (marca labelizada que reúne 
os ecossistemas franceses mais dinâmicos, para o crescimento 
de suas startups e empresas digitais), do setor INVEST da 
Business France.

French Tech Tour - Reveal & Invest Day 2017

@A Business France, com o apoio de seus patrocinadores 
e parceiros, realizará no próximo dia 08 de novembro de 

2017, no Espaço Coworking Cubo, um concurso de pitchs que 
reunirá num só lugar, startups e empresas do Brasil e da França, 
grandes players, especialistas internacionais e investidores, para 

São Paulo, terça-feira, 31 de outubro de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br

Página 7

Antonio Gracia (*)
 

A primeira coisa que temos que ter bem defi nido em uma campanha 
ativa são os objetivos. O objetivo macro é converter contatos 
em vendas, em negociações efetivas, embora existam outros 

elementos-chave, como a captura e retenção de clientes, redução do 
tempo médio de operação, controle da taxa de abandono, etc., que 
também afetam outro fator crítico: a experiência do cliente. Através 
da diferenciação, conseguimos converter mais, ter o número máximo 
de contatos por hora, contatos úteis, maior conversão possível etc. No 
fi nal, todos os resultados acima indicados em conversões efetivas é o 
que determina o sucesso ou o fracasso de uma empresa.Esse é o grande 
desafi o das campanhas ativas. Portanto, tudo otimizado nesse processo 
nos ajudará a alcançar nossos objetivos comerciais.

Aqui estão algumas dicas importantes que devem ser levadas em 
consideração para superar os desafi os das campanhas ativas e aumentar 
a produtividade, aumentando as vendas e negociações sem sacrifi car a 
qualidade do serviço oferecido, mantendo positiva a experiência do cliente.
1 - Tenha a melhor tecnologia

Quando falamos sobre ter as melhores ferramentas para gerenciar 
serviços de campanhas ativas, nos referimos a um poderosodiscador 
automático. Os discadores preditivos são um dos avanços mais importan-
tes nas últimas décadas na indústria de contact centers e signifi cam um 
impulso para aumentar sua produtividade. A discagem automática envia 
contatos ativos aos agentes de forma efetiva, graças a uma tecnologia 
que detecta tons de linha ocupados, "sem resposta", fax e atendedor 
de chamadas, às quais são adicionadas várias regras de remarcação.
2 - Aumente a produtividade

É essencial a adaptação à intensidade da geração das chamadas para 
colocá-las de acordo com a taxa de produção exigida pela campanha. 
Precisamos priorizar e ajustar as regras de discagem por meio de uma 
ferramenta ideal que nos permite classifi car chamadas sem interrom-
per a produção. No entanto, deve fi car muito claro que os discadores 
não fazem milagres, apenas potencializam a efi cácia da operação. Para 
aumentar a produtividade das campanhas, é necessário implementá-las 
no menor tempo possível, adaptando-as facilmente e corretamente às 
necessidades específi cas de cada serviço e executá-las com simplicida-
de e fl exibilidade para responder de maneira proativa e não-reativa ao 
dinamismo do negócio e dos clientes. 
3 - Otimize custos e recursos

Por intermédio do monitoramento em tempo real e histórico da gestão 
de agentes, de serviços e da tecnologia utilizada, os supervisores da 
operação e os administradores podem entrar para analisar estatísticas 
e comportamentos para melhorar o desempenho de campanhas. Como 
resultado, eles facilitarão a tomada de decisão no nível operacional, 
controlando custos, otimizando recursos e aumentando a produtividade.
4 - Reduza o tempo médio de operação (TMO)

Quando os agentes são treinados para maximizar este indicador, 
eles são capazes de atender um maior número de clientes ou clientes 
potenciais, aumentando sua produtividade e os índices de conversão. 
No entanto, ter cuidado com a manutenção de TMOs é fundamental, os 
agentes de serviços podem estar acelerando o atendimento prestado e 
consecutivamente oferecendo um serviço de má qualidade ao cliente.
5 - Aumente o volume de contatos

A gestão de volumes fl utuantes de chamadas é um desafi o recorrente 
para os centros de atendimento ao cliente. Para isso, é necessário de-
terminar a quantidade e corrigir os perfi s dos agentes utilizados para 
evitar incorrer em custos, mas também arriscar a qualidade do serviço. 
Uma estratégia correta para controlar o volume de chamadas deve co-
meçar com um planejamento. Ao identifi car os padrões de demanda e 
comportamento, os contact centers podem programar seus discadores 
de forma adequada para alcançar o volume de contatos que eles exigem 
e cumprir seus objetivos de negócios.

Seis dicas para converter 
mais em campanhas ativas
Quando falamos sobre desafi os relacionados a efi ciência das conversões em campanhas ativas, 
percebemos que se por um lado as empresas que buscam aumentar suas receitas e consideram, 
via contact centers, que existe uma maneira efetiva de atingir seu objetivo, por outro lado, elas não 
podem arriscar a qualidade do seu serviço ao cliente, controlando os custos operacionais e otimizando 
os recursos de suas campanhas. Então, como conseguir um equilíbrio entre campanhas ativas efetivas 
sem comprometer a qualidade do serviço oferecido, mantendo uma operação lucrativa?

6 - Gerencie cada contato corretamente

No fi nal, tudo está focado em gerenciar cada contato com sucesso. 
Para poder vender / converter, o contact center precisa ser capaz de 
gerenciar todas as oportunidades que tem para conversar com cada 
cliente. Nossos clientes enfatizam que é crucial cuidar dos detalhes para 
garantir um bom gerenciamento em cada interação servida: 

• O cliente é o centro de tudo: cuidar do relacionamento com 
o cliente ao longo de seu ciclo de relacionamento é imperativo. 
Não se esqueça, em qualquer circunstância, de que a prioridade 
é o cliente, não o agente ou a empresa. É necessário evitar que o 
desespero de fazer uma venda nos faça transmitir más percepções 
e oferecer um mau serviço.

• Dar valor aos contatos: durante décadas foi criticado que as 
chamadas de televendas não funcionam em empresas em que elas 
não são gerenciadas corretamente. As empresas que fazem um 
trabalho correto são aquelas que, quando contatam uma pessoa, 
oferecem algo que realmente representa valor. Muitas entram em 
contato com o cliente, sem agregar valor algum e, desse modo,  
não há motivo para que eles manifestem interesse.

• Não seja muito insistente ou agressivo: contra o que pode 
parecer óbvio, quando um agente entra em contato com um 
potencial cliente, a insistência em querer vender pode levar à 
desistência deste. Na primeira chamada, o agente oferece o que 
o cliente não quer comprar. O primeiro contato deve promover 
o posicionamento da marca, gerar empatia com o cliente, (sem 
exagero) e não soar como se estivesse trapaceando ou vendendo 
o que não precisa. Isso incita a desconfi ança.

• Não cometa erros: muitas vezes é dito que aprendemos com 
os erros, mas é melhor evitá-los. Não deve ser tão complicado 
nas campanhas ativas, alguns erros comuns que devem ser 
evitados: trabalhar com listas de contatos de má qualidade, não 
chamar no momento certo, não ter um objetivo claro pelo qual 
se chama, não contar com argumentos úteis disponíveis aos 
agentes que facilitam o contato, não possuir boas informações 
sobre o produto oferecido, não conhecer as regras ou listas de 
Robinson e não gerar atividade de chamadas ativas por meio de 
chamadas cruzadas.

• Monitoramento contínuo: os contatos que chamamos estão 
ocupados. Já nem lembram o motivo pelo qual foram chamados. 
Para mitigar isso, é necessário agendar lembretes, iniciar alertas. 
Nunca deixe desassistido um contato porque não respondemos 
corretamente ou uma venda foi fechada e isso basta. Não podemos 
ter lacunas para rastrear ou reprogramar chamadas. Estas precisam 
ser bem programadas e suas conversões efetivas.

(*) É Diretor de marketing da Enghouse Interactive - Presence

Já ouvi e já li isso 

muuuuuuuuitas vezes. E 

não tiro a razão de quem 

tenha dito tal frase! Afi nal, 

é horrível você confi ar no 

corretor e ele só lhe criar 

problemas!

Eu próprio já passei por esse 
dissabor. Escrevi o nome de 
meu amigo e colega no Con-

selho de Curadores da Fundação 
Santos=Dumont e vejam só no que 
deu! Ele, que é Vice-Almirante, e já 
foi Comandante do Oitavo Distrito 
Naval, chama-se Carlos Afonso 
Pierantoni Gamboa. Pois é, acabei 
de escrever Gamboa e o corretor 
“corrigiu” para Gambá! Em outras 
ocasiões, eu escrevi “fragrante” – 
de fragrância, perfume – e ele fez 
o favor de “consertar” para fl agran-
te... Coloquei “à saciedade”, e ele 
grafou “à sociedade”...

Já deu para perceber que esse 
corretor que faz trapalhadas, é o 
“corretor de texto” ou “corretor 
automático de texto”, presente 
nos meios de comunicação inter-
nética. E não é dele que vamos 
falar! 

O foco deste artigo, porém, é um 
outro corretor, especial, que tem 
até um dia, o 12, dedicado a ele!

É o Corretor de Seguros! 

“Um profissional do ramo 

securitário certificado, no 

Brasil, pela Escola Nacional 

de Seguros e com registro na 

SUSEP – Superintendência de 

Seguros Privados. Pode atuar 

tanto como autônomo, pessoa 

física, quanto com uma pessoa 

jurídica, em uma corretora 

de seguros, e seu trabalho é 

analisar os custos e benefícios 

relacionados à situação do 

segurado, indicar o produto 

mais adequado às suas necessi-

dades e mediar a relação entre 

este e a seguradora”.

A palavra tem sua origem no 
vocábulo latino Corrector, que 
designava um auxiliar da justiça 
romana que cuidava das fi nanças 
da cidade. Para sua formação, a 
palavra usou o prefi xo com, que 
signifi ca junto, mais rector, “o 
que dirige, que endireita”, cuja 
origem é o adjetivo rectus, reto. 

Por definição etimológica, 
portanto, o Corretor tem o dever 
dirigir, orientar com retidão!

Historicamente, sua origem é 
bem remota.

Em meados do século XVI, mais 
precisamente em 1578, o Brasil 
vivia uma fase de transições. O 
sistema de capitanias hereditá-
rias, implantado em 1534, não 
havia funcionado bem. Das 15 
capitanias, distribuídas a 12 dona-
tários, só duas prosperaram: a de 
Pernambuco, com Duarte Coelho 
e a de São Vicente, com Martim 

Afonso de Souza. Tentou-se então, 
a partir de 1549, a alternativa de 
governos gerais: Tomé de Souza, 
seguido de Duarte da Costa e de-
pois Mem de Sá. Com a morte do 
terceiro titular, em 1572, e de seu 
sucessor D. Luís de Vasconcelos, 
Portugal dividiu o Brasil em dois 
governos: o do Norte, em Salvador 
(primeira capital do país) e o do 
Sul, no Rio de Janeiro. A reuni-
fi cação veio no já citado ano de 
1578, de importância particular 
para nós. 

Foi nesse ano que surgiu a pro-
fi ssão de corretor, em Portugal, 
com o papel de intermediar as 
relações entre segurados e segura-
doras. Nenhum seguro seria válido 
sem a interveniência do corretor. 
Sua função se diferenciava da 
do escrivão de seguros, por ser 
custeada pelos segurados. Isso ga-
rantia ao corretor um rendimento 
cinco vezes maior do que o de um 
escrivão. O cargo de corretor era 
considerado propriedade pessoal 
e transferível. 

No Brasil, a atividade teve sua 
primeira lei em um ano também 
emblemático: 1964! A lei 4594, de 
29 de dezembro daquele já distan-
te ano, abria-se com o este texto:

“Art. 1° O corretor de seguros, 
seja pessoa física ou jurídica, é o 
intermediário legalmente au-

torizado a angariar e a promover 
contratos de seguros, admitidos 
pela legislação vigente, entre as 
sociedades de seguros e as pesso-
as físicas ou jurídicas, de direito 
público ou privado.

Art. 2º O exercício da profi ssão 
de corretor de seguros depende 
da prévia obtenção do título de 
habilitação, o qual será concedido 
pelo Departamento Nacional de 
Seguros Privados e Capitalização, 
nos termos desta lei.

§ Único o número de corretores 
de seguros é ilimitado”.

Desnecessário dizer da impor-
tância socioeconômica do setor. 
Basta citar que, em 2016, o mer-
cado segurador movimentou 239,3 
bilhões de reais, sem considerar o 
ramo de saúde complementar. Isso 
signifi cou 3,9% do PIB brasileiro!

Por isso, se eu ouvir de novo 
alguém dizer que “esse corretor 
mais atrapalha que ajuda”, vou 
exigir que explicite: “esse corretor 
de texto”!

J. B. Oliveira é Consultor de 
Empresas, Professor Universitário, 

Advogado e Jornalista. É Autor 
do livro “Falar Bem é Bem Fácil”, 
e membro da Academia Cristã de 

Letras. - www.jboliveira.com.br – 
jboliveira@jbo.com.br.

Serviço: Livro “Mostrando a Lín-
gua”. Editora JBO. 163 páginas. 
Preço de capa: R$ 40,00. Valor 
especial de promoção: R$ 30,00. 
Pedidos exclusivamente pelo 
site www.jboliveira.com.br

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

“Esse corretor 
mais atrapalha 
do que ajuda”!

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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APOSENTAR SEM PRÓ-LABORE
Sócia se aposentou e deseja cancelar o pró-labore, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AS HOMOLOGAÇÕES COM MAIS DE UM ANO, NA NOVA REFORMA 
TRABALHISTA, NÃO SERÁ NECESSÁRIO HOMOLOGAR?

Esclarecemos que com a publicação da Lei nº13.467/17, em vigor a 
partir de 11/11/2017, as homologações de contratos firmados a mais de 
1 (um) ano estão dispensadas da homologação em virtude revogação 
do §1º, art.477 da CLT, seja pedido de demissão ou não.

PAGAMENTO DOS DIAS DE AFASTAMENTO
Funcionário em gozo de férias de 30 dias foi internado, a partir de que 
data a será considerado afastado pelo INSS? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

OBRIGAÇÕES DO CARGO DE CONFIANÇA
Quais os requisitos e obrigações o cargo de confiança, qual a base 
legal? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA QUE TRABALHA 06HS POR DIA, DE SEGUNDA À 
SEXTA, TEM DIREITO A 15 MINUTOS DE DESCANSO, PRECISA 
COMPENSAR O DESCANSO E FAZER UMA JORNADA DE 06H 15M?

Esclarecemos que o intervalo para repouso e alimentação não devem ser 
considerados na duração do trabalho. Sendo assim, para ter 06hs de efe-
tivo trabalho a jornada deverá ser de 06h15m. Base Legal – Art.71 da CLT.

PODERÁ DEIXAR DE COMPARECER AO TRABALHO
Como deve ser efetuada a contagem dos dias em que o empregado 
pode faltar em virtude de casamento e falecimento? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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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:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: LEONARDO GALENTE, estado civil solteiro, profi ssão contador, nas-
cido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 05/09/1994, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luis Antonio Gonçalves Galente e de Elisabete Sujdik 
Galente. A pretendente: MICHELE ALVES PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão ana-
lista, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 26/08/1988, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Loides Alves Pereira.

O pretendente: LUCAS LEONARDO, estado civil solteiro, profi ssão médico, nascido em 
Ouro Preto D'Oeste - RO, no dia 20/11/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Job Leonardo Júnior e de Célia Regina da Silva Ganaça Leonardo. A 
pretendente: MARIANA CORREIA DA SILVA GANANÇA, estado civil solteira, profi ssão 
advogada, nascida em São José do Rio Preto - SP (1º Subdistrito), no dia 01/07/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Julio Cesar da Silva 
Ganança e de Arleny Correia da Silva Ganança.

O pretendente: DENIS CRUZ RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 13/11/1980, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Alberto de Matos Rodrigues e de 
Sonia Maria Cruz Rodrigues. A pretendente: PRISCILA SIGNORATI MATRONE, estado 
civil solteira, profi ssão personal trainer, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no 
dia 01/07/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Willian 
Andrade Matrone e de Giovanna Signorati Matrone.

O pretendente: ALEXANDRE MAZZUCHELLI JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
educardor físico, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 07/09/1977, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alexandre Mazzuchelli e de Maria 
de Fatima Fabio Mazzuchelli. A pretendente: VANESSA CORRÊA DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão assistente fi nanceiro, nascida nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia 
17/01/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Benedito 
Corrêa dos Santos e de Vanda Corrêa dos Santos.

O pretendente: ANTONIO RANILO DA SILVA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascido em Crateús (Ararendá) - CE, no dia 25/03/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Pereira de Sousa e 
de Estela Regia da Silva Pereira. A pretendente: BIANCA GALINDO DE QUEIROZ, 
estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 
12/11/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Tourimar 
Rodrigues de Queiroz e de Maria Elvira Galindo da Silva.

O pretendente: DOUGLAS RAMPAZI LOSACCO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 18/08/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Luiz Losacco e de Katia Rampazi Losacco. A pre-
tendente: BRUNA GABRIELA GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar, nascida 
nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia 07/12/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Carlos Donizetti Gonçalves e de Maria Genilda da Silva Gonçalves.

O pretendente: RENAN DE CASTRO RITAS VENUTO, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de escritório, nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 09/02/1992, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Cassio José Ritas Venuto e de 
Esterlina de Castro. A pretendente: PAMELA LIMA FELIX DA SILVA, estado civil sol-
teira, profi ssão assistente contábil, nascida nesta Capital, Lapa - SP, no dia 17/07/1995, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilmar Felix da Silva 
e de Reimaria Gomes Lima.

O pretendente: FELIPE DA CUNHA GUERRERO GUTIERREZ, estado civil solteiro, 
profi ssão cartorário, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 31/01/1978, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Salvador Guerrero Gutierrez e de 
Aurea Marly Cunha Guerrero Gutierrez. A pretendente: STEPHANY MARRY ALONSO 
CAVALCANTI, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, 
Mooca - SP, no dia 25/12/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Eliseu Pinhal Cavalcanti e de Maria Cristina Arcas Alonso.

O pretendente: JULIO CEZAR LISA CIRILLO, estado civil solteiro, profi ssão adminis-
trador, nascido nesta Capital, Aclimação - SP, no dia 28/12/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Domingos Cirillo e de Silvana Ana Silvia Iolan-
da Lisa Cirillo. A pretendente: SANDRA MARA ANDRADE DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão mercadóloga, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 05/04/1982, 
residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Antonio Gomes de Oliveira e de Maria 
Benedita Andrade de Oliveira.

O pretendente: BRUNO NOBREGA BARBATO, estado civil solteiro, profi ssão gerente 
de TI, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 22/09/1983, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Vagner Barbato e de Eldys Daud Nobrega Barbato. A 
pretendente: MARINA COSCARELLI, estado civil solteira, profi ssão secretária, nascida 
nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 25/02/1987, residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Arispe Coscarelli e de Maria do Carmo Casado Coscarelli.

O pretendente: MOHAMED LEKSIR, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em Hussein Day - Estado de Argel, Argelia, no dia 31/07/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Leksir Kheir-Eddine e de 
Boukourbane Amel. A pretendente: NEIVA DOS SANTOS, estado civil divorciada, 
profi ssão psicologa, nascida em Santo André - SP, no dia 06/06/1979, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Aparecido Alves dos Santos e 
de Marina Rodrigues dos Santos.

O pretendente: JOSÉ EDSON PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão au-
xiliar administrativo, nascido no Distrito de Arapiraca - AL (1º Distrito), no dia 05/01/1980, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Pereira da Silva 
e de Zuleide Pereira da Silva. A pretendente: CLAUDIA DE SALLES, estado civil divor-
ciada, profi ssão repositora, nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 01/02/1973, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adão Sebastião de 
Salles e de Ivone Caetano de Salles.

O pretendente: FÁBIO HENRIQUE IZIDORO, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em Guarulhos - SP, no dia 08/06/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Delcio Izidoro e de Maria José Henrique Izidoro. A pretendente: 
ROBERTA KELLY CARMO CARVALHO GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão 
enfermeira, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia 14/02/1980, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Carlos Gonçalves e de Rosilda 
Carmo Carvalho.
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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