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iniciativa foi batizada de
“Siate curiosi” (“Seja curioso”) e prevê o pagamento
da quantia a jovens previamente
cadastrados para que possam
comprar os livros dentro de um
período de dois meses a partir de
sua emissão.
O projeto experimental foi apresentado pelo prefeito da cidade,
Dario Nardella, em parceria com o
assessor das Bibliotecas, Massimo
Fratini, e utilizará 330 mil euros do
orçamento. O incentivo à leitura
será pago até que o montante alocado seja esgotado. “Esta é uma
iniciativa única do tipo na Itália,
que é somada ao bônus que os
governos da última legislatura haviam iniciado”, explicou Nardella.
A contribuição de 50 euros

A

Divulgação

O município de Florença, na Itália, anunciou que fornecerá uma contribuição no valor de 50 euros para
jovens entre 18 e 25 anos para incentivar a leitura de livros, revistas e jornais

abrangerá jovens entre 18 e 25
anos de idade residentes em
Florença e poderá ser utilizada em
bibliotecas municipais credenciadas pela Prefeitura, que também
vendem jornais e revistas. “Hoje

a Internet torna tudo fácil de usar
e oferece muitas novidades, mas é
a leitura que ajuda a aprofundar e
estimula a curiosidade”, diz uma
nota da prefeitura.
Segundo o comunicado, “na

Internet temos as notícias que
queremos procurar, enquanto em
um livro ou em um jornal encontramos histórias e informações
que às vezes nem imaginamos”.
“O incentivo à leitura é um esforço
econômico importante e espero
que os jovens florentinos possam
acolher esta iniciativa “, ressaltou
Nardella.
O credenciamento poderá ser
feito no início de março e, a partir
de 2 de abril, os jovens poderão
enviar o pedido online, usando
as credenciais do Sistema de
Identidade Digital. Uma vez que o
cadastro foi aprovado, o jovem poderá optar por imprimir o cupom
ou fazer download no celular, no
cartão de saúde ou bilhete de
identidade eletrônico (ANSA).

Proclamas de Casamentos
28º Subdistrito - Jardim Paulista

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
23º Subdistrito - Casa Verde

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

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

O pretendente: RAFAEL DE FREITAS FORTINO, solteiro, proﬁssão web designer,
nascido em São Paulo - SP, no dia 14/08/1982, residente e domiciliado em Santo Amaro,
São Paulo - SP, ﬁlho de Ivaney Fortino e de Mariete Aparecida de Freitas Fortino. A
pretendente: CLAUDIA EMY NISHIKAWA, solteira, proﬁssão administradora de
emprasas, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/01/1984, residente e domiciliada
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Mititomo Nishikawa e de Celeste Nishikawa.
Obs.: Tendo sido enviado cópia do edital de Proclamas ao Subdistrito de residência do
pretendente.

O pretendente: JERONIMO GONÇALVES DE SOUZA, estado civil solteiro, proﬁssão
motorista, nascido em Fátima do Sul - MS (Registrado no 2º Ofício de Dourados - MS),
no dia 12/04/1964, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de
Mariano Odilon de Souza e de Elvina Gonçalves de Souza. A pretendente: JACIRA DE
JESUS, estado civil solteira, proﬁssão do lar, nascida em Itaquara - BA, no dia 21/12/1963,
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Eufrasio de Jesus e
de Patricia Maria de Jesus.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Katia Cristina Silencio Possar - Oﬁcial

O pretendente: FELIPPE ANDRADE FERREIRA BENTO, solteiro, proﬁssão
administrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/03/1986, residente
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Ricardo Ferreira Bento e
de Camila Andrade Ferreira Bento. A pretendente: ALESSANDRA FERREIRA
DO VALLE, solteira, proﬁssão publicitária, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia
20/05/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Celso
David do Valle Neto e de Soraya Ferreira do Valle.
O pretendente: FELIPE SHINOMATA, solteiro, proﬁssão administrador de empresas,
nascido em São Paulo - SP, no dia 25/11/1986, residente e domiciliado em Indianópolis,
São Paulo - SP, ﬁlho de Walter Oti Shinomata e de Gina Naoko Kihara Shinomata.
A pretendente: MARCELA CORRÊA DE TOLEDO, solteira, proﬁssão advogada,
nascida em São Paulo - SP, no dia 18/08/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlha de Ivan Corrêa de Toledo Filho e de Esther Holcer Corrêa de
Toledo. Obs.: Tendo sido cópia do Edital de Proclamas ao Subdistrito de residência do
pretendente.
O pretendente: RAFAEL MONTEIRO SEIFERT, solteiro, proﬁssão consultor, nascido em
São Paulo - SP, no dia 15/09/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo
- SP, ﬁlho de Jens Seifert e de Maria Monteiro Seifert. A pretendente: FRANCIELLE
STEPHANIE LEANDRO DE CARVALHO, solteira, proﬁssão engenheira, nascida em
Belo Horizonte - MG, no dia 17/12/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São
Paulo - SP, ﬁlha de Rosana Leandro de Carvalho.
O pretendente: ANDRE EIJI NAKAZATO, solteiro, proﬁssão administrador de empresas,
nascido em São Paulo - SP, no dia 16/02/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlho de Fernando Issamu Nakazato e de Claudia Takako Uechi
Nakazato. A pretendente: FABIANA HIGASHI, solteira, proﬁssão médica, nascida em
São Paulo - SP, no dia 03/03/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo
- SP, ﬁlha de Taketomi Higashi e de Suely Terao Higashi.
O pretendente: PAULO MERCANTE KORTZ TACIOLI, solteiro, proﬁssão analista
ﬁnanceiro, nascido em Ourinhos - SP, no dia 31/08/1988, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Paulo Kortz Tacioli e de Maria Aparecida Mercante
Tacioli. A pretendente: CAROLINA FÁVARO DE PAULA GARBIM, solteira, proﬁssão
bancária, nascida em Ourinhos - SP, no dia 26/10/1991, residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Wladijan de Paula Garbim e de Rosi Meire Fávaro
de Paula Garbim.
O pretendente: CARLOS EDUARDO TRUITE MENDES, divorciado, proﬁssão advogado,
nascido em Ribeirão Preto - SP, no dia 13/04/1982, residente e domiciliado no Jardim
Paulista, São Paulo - SP, ﬁlho de José Carlos Mendes e de Ana Maria Gaglianone Truite
Mendes. A pretendente: FERNANDA LORO, solteira, proﬁssão publicitária, nascida em
Dourados - MS, no dia 22/03/1983, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São
Paulo - SP, ﬁlha de Antonio Loro e de Geni Nunes Loro.
O pretendente: ALEXANDRE MANN PRADO PLASTINO, solteiro, proﬁssão analista de
investimentos, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/07/1991, residente e domiciliado
no Itaim Bibi, São Paulo - SP, ﬁlho de Caetano Ernesto Plastino e de Marta Augusta
Mann Prado Plastino. A pretendente: JOANA MATTOS BARRETO, solteira, proﬁssão
arquiteta, nascida em Belo Horizonte - MG, no dia 15/02/1989, residente e domiciliada
no Itaim Bibi, São Paulo - SP, ﬁlha de Marcos Jarjour Barreto e de Carmen Silvia Botelho
Mattos Barreto.
O pretendente: DANIEL BARTHOLO VICENTE DE CARVALHO, solteiro, proﬁssão
empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/10/1984, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de João Carlos Vicente de Carvalho e de
Sonia Bartholo Vicente de Carvalho. A pretendente: INGRYD JORDÃO MARTINS,
divorciada, proﬁssão empresária, nascida em São Paulo - SP, no dia 11/10/1989,
residente e domiciliada em Fontes do Morumbi, São Paulo - SP, ﬁlha de Neuryvan
Fonseca Martins e de Maria Esmeralda Henriques Jordão Fonseca Martins.
O pretendente: MARCOS KAZUHIRO MOMOSE, solteiro, proﬁssão engenheiro, nascido
em São Paulo - SP, no dia 02/10/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, São
Paulo - SP, ﬁlho de Francisco Hiroshi Momose e de Hiroko Irie Momose. A pretendente:
LIZA SATIE EGUCHI, solteira, proﬁssão contadora, nascida em Mogi das Cruzes - SP,
no dia 15/02/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de
Mikio Eguchi e de Yoshiko Eguchi.
O pretendente: CARLO DOMINONI, divorciado, proﬁssão engenheiro, nascido em
Americana - SP, no dia 17/07/1968, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo
- SP, ﬁlho de Luigi Giuseppe Dominoni e de Nícia Evangelina Dominoni. A pretendente:
MÁRCIA CRISTINA BENATO, solteira, proﬁssão representante comercial, nascida em
Ourinhos - SP, no dia 10/12/1968, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo SP, ﬁlha de Antonio Hermenegildo Benato e de Cleusa de Andrade Silva Benato.
O pretendente: FABIO PORTELA CARVALHO, solteiro, proﬁssão autônomo, nascido
em São Paulo - SP, no dia 08/10/1976, residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo
- SP, ﬁlho de Luiz Carlos Carvalho e de Maria Lucia Portela Carvalho. A pretendente:
JULIA FERNANDA CUNHA DE POMPEI GOUVÊA, solteira, proﬁssão médica,
nascida em Ubatuba - SP, no dia 23/11/1983, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São
Paulo - SP, ﬁlha de José Eduardo de Pompei Gouvêa e de Delza Maria Scarlate Cunha
Gouvêa.
O pretendente: AFFONSO De MARTINO, divorciado, proﬁssão empresário, nascido
em São Paulo - SP, no dia 27/12/1964, residente e domiciliado neste Subdistrito, São
Paulo - SP, ﬁlho de Aﬀonso Antonio Joaquim De Martino e de Regina Maura Pazzini
De Martino. A pretendente: PATRICIA PEDROSO DA COSTA LEITE, divorciada,
proﬁssão publicitária, nascida em São Paulo - SP, no dia 11/05/1967, residente e
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Manoel Carlos da Costa Leite
Filho e de Lia Pedroso da Costa Leite.
O pretendente: ANDREW NIGHTINGALE, solteiro, proﬁssão administrador de
empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/04/1988, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Jon Nightingale e de Heraclea Ignez Toledo
Nghtingale. A pretendente: SOFIA DOS SANTOS DA SILVA PINTO, solteira, proﬁssão
administradora, nascida em Oeiras, Portugal, no dia 24/11/1992, residente e domiciliada
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Carlos Miguel Oliveira Lourenço da Silva Pinto
e de Paula Cristina Domingos Pereira dos Santos da Silva Pinto.
O pretendente: THIAGO DA FONSECA BRANDÃO, solteiro, proﬁssão economista,
nascido em Niterói - RJ, no dia 28/07/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlho de Marcelo Machado Brandão e de Carla da Fonseca Brandão. A
pretendente: NARA IACHAN, solteira, proﬁssão economista, nascida no Rio de Janeiro
- RJ, no dia 05/04/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha
de Ricardo Iachan e de Adelia Iachan.
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

Para veiculação de seus Balanços, Atas,
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua
agência de conﬁança, ou ligue para

netjen@netjen.com.br

www.netjen.com.br

Tˎ˕: 3106-4171

Dra. Marilei Siriani Silva - Oﬁcial

O pretendente: ALESSÂNDRO PEREIRA NASCIMENTO, estado civil solteiro, proﬁssão
pintor, nascido em Mundo Novo - BA, no dia 04/08/1982, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Valdemar Jesus Nacimento e de Helena Pereira da
Invenção. A pretendente: VIVIANE SANTOS OLIVEIRA SILVA, estado civil solteira,
proﬁssão atendente, nascida em Piritiba - BA, no dia 03/07/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Aloizio Martins Silva e de Maura Santos
Oliveira Silva.
O pretendente: RAFAEL SOARES FERREIRA, estado civil solteiro, proﬁssão feirante,
nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 21/04/2000, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Erivaldo da Rocha Ferreira e de Jussara Cristiane
Araújo Soares. A pretendente: GIOVANNA PAIVA SALGADO, estado civil solteira,
proﬁssão jovem aprendiz, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 04/12/2000,
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Antonio Carlos Salgado
e de Maria de Fátima Paiva Salgado.
O pretendente: RICARDO BORIN, estado civil solteiro, proﬁssão gerente de operações,
nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 09/02/1972, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Valter Borin e de Aparecida José Inácio Borin.
A pretendente: FABÍOLA VENTUROSO, estado civil divorciada, proﬁssão pedagoga,
nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 06/01/1979, residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Antonio Leme Venturoso e de Marli Iara Cordeiro
Venturoso.
O pretendente: ABRÃO ALVES DE LIMA JÚNIOR, estado civil solteiro, proﬁssão
autônomo, nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia 03/04/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Abrão Alves de Lima e de Aparecida
Rosa Silva de Lima. A pretendente: JÉSSICA SILVA COSTA, estado civil divorciada,
proﬁssão autônoma, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 12/07/1988, residente
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Gilberto Costa e de Vera Lucia
Aparecida da Silva Costa.
O pretendente: MAIKON BARBOSA DE LACERDA, estado civil solteiro, proﬁssão
coordenador operacional, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 30/08/1985,
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Jessé Franco
de Lacerda e de Maria Ignez Barbosa de Lacerda. A pretendente: CAROLINA DE
OLIVEIRA, estado civil solteira, proﬁssão auxiliar de reservas, nascida em Mogi das
Cruzes - SP (Registrada em Suzano - SP), no dia 02/12/1993, residente e domiciliada
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Florentino Batista de Oliveira e de Maria
Cristina da Silva.
O pretendente: LEONARDO DIEGO DE CAMPOS, estado civil solteiro, proﬁssão engenheiro, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia 03/06/1990, residente e domiciliado
nesta Capital, São Paulo - SP, ﬁlho de Antonio José de Campos e de Regina Selma de
Castro Campos. A pretendente: PRISCILA OLIVEIRA AMARAL, estado civil solteira,
proﬁssão química, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 10/03/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Marcelo Mesquita Amaral
e de Viviane Carvalho de Oliveira. Obs.: Cópia do edital para ser aﬁxado no cartório de
residência do contraente.
O pretendente: LUIZ FELIPE DEDONE, estado civil solteiro, proﬁssão gráﬁco, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 21/02/1984, residente e domiciliado
em Barueri - SP, ﬁlho de Luiz Wagner Dedone e de Regina Dedone. A pretendente:
LUANA PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, proﬁssão administradora, nascida
nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 22/03/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Manoel Francisco da Silva Junior e de
Iraci Novaes Pereira da Silva. Obs.: Cópia do edital para ser aﬁxado no cartório de
residência do contraente.
O pretendente: RODRIGO DE ALMEIDA MORAIS, estado civil solteiro, proﬁssão empresário, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 06/04/1987, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Gabriel José Morais e de Odila da Assunção de
Almeida Morais. A pretendente: ISABELLA CRISTINA GAMEIRO, estado civil solteira,
proﬁssão estudante, nascida nesta Capital, Limão - SP, no dia 27/03/1995, residente e
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Marcos Gameiro e de Rosemeire
Cristina Pinto Gameiro.
O pretendente: REGINALDO DE GOUVEIA, estado civil divorciado, proﬁssão corretor
de imóveis, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 26/03/1965, residente e
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Frederico de Gouveia e de Noemi
de Aguiar Gouveia. A pretendente: MARCIA CRISTINA FREIRE SILVA, estado civil
solteira, proﬁssão técnica em eletrotécnica, nascida em Prata - PE, no dia 17/10/1983,
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Manoel Messias Alves
Freire e de Mara de Fátima da Silva Freire.
O pretendente: MARCELO AUGUSTO TAVARES, estado civil solteiro, proﬁssão
gráﬁco, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 23/12/1975, residente
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Maria Terezinha Tavares.
A pretendente: RENATA LIMA DA SILVA, estado civil solteira, proﬁssão bancária,
nascida nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia 02/01/1981, residente e domiciliada
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Deraldo Linhares da Silva e de Izídia
Oliveira Lima da Silva.
O pretendente: LUIS FELIPE SEGANTINI, estado civil solteiro, proﬁssão eletricista,
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 23/02/1992, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Eliane Segantini. A pretendente: CAROLINE VAZ
ANDRÉ, estado civil solteira, proﬁssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital,
Indianópolis - SP, no dia 19/08/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São
Paulo - SP, ﬁlha de Marcus André e de Thais dos Santos Vaz André.
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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41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oﬁcial
Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: DANILO MARTINS BRENAND, estado civil solteiro, proﬁssão contabilista,
nascido em Guarulhos - SP, no dia (18/09/1988), residente e domiciliado nesta Capital,
São Paulo - SP, ﬁlho de Adolfo Brenand da Silva e de Gislene Martins da Silva. A pretendente: CAROLLYNE BEZERRA, estado civil solteira, proﬁssão recepcionista, nascida
nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (02/05/1995), residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Robson Jardim Bezerra e de Elaine Jardim Bezerra.
Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, desta Capital, onde o pretendente
é residente e domiciliada.
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

Tendências para o
marketing em mídia
social em 2019
Adriana Vasconcellos Soares (*)
Se até poucos anos atrás
o conceito sociológico
de rede social era
que a mesma servia
apenas para analisar
as interações entre
indivíduos e grupos

A

atualmente, as redes
sociais são plataformas
de relacionamento que
conectam pessoas, grupos e, também, empresas e seus clientes,
permitindo uma interação e integração bem mais intensa, muito
além do anúncio de produtos ou
serviços. Por se tratar de uma
organização viva e em constate
mutação, de tempos em tempos
as regras do jogo mudam e aparecem novas tendências, desafios e
formas de envolvimento que são
seguidas por marcas, empresas
e usuários.
Mesmo com as mudanças que
ocorrem em termos de tecnologia, a importância de um bom conteúdo e a adequação da linguagem
para cada uma das redes, saber
selecionar as redes sociais mais
apropriada ao público de cada
marca é um desafio que exige
cada dia mais rigor, estudo dos
dados e compreensão dos desejos
do cliente.
De acordo com o HootSuite,
sistema norte americano de gestão de marcas em mídias sociais,
as principais tendências para as
redes sociais em 2019 são:
1) Confiança - 60% das
pessoas não confiam mais
nas informações vindas
das mídias sociais. Essa
mudança apresenta novos
desafios e oportunidades.
Em 2018, houve um desgaste de confiança nas
mídias sociais e os usuários
desconfiam de muitos
meios de comunicação e
influenciadores/celebridades (cujos seguidores,
muitas vezes, são comprados ou falsificados).
Em 2019, a credibilidade
pessoal passa a ser mais
importante que o número
de seguidores.
2) Stories – Essa forma de
interação está crescendo
15 vezes mais rápido
que o compartilhamento
baseado em feeds. Dois
terços dos entrevistados
da pesquisa do Hootsuite
incorporaram o Instagram
Stories em seus negócios
ou pretendem fazê-lo. As
Histórias estão prontas
para superar os feeds como
a principal maneira de as
pessoas compartilharem
coisas com seus amigos em
2019. Na prática é necessário publicar menos texto
e usar mais os recursos
multimídias sem perder
de vista a autenticidade.
3) Fechando a lacuna de
anúncios - Uma em cada
quatro páginas do Facebook usa mídia paga. E o
Facebook já representa
23% do total de gastos com
publicidade digital nos
EUA. Mas o aumento dos
custos e a atenção rápida
estão limitando o ROI para
os anunciantes. Embora as

empresas estejam pagando mais pelos anúncios,
isso não garante que o
seu público-alvo esteja
prestando atenção. Isso
acontece porque os usuários estão mais atentos
e filtram os anúncios com
ferramentas de bloqueio.
Portanto, as empresas
devem ter em mente que
o objetivo final deve ser
o de gerar discussão e
engajamento do usuário,
em vez de simplesmente
“transmitir” um anúncio
para o público.
4) Quebrando o código de
comércio - É fundamental encontrar maneiras
de tornar as compras ao
vivo, interativas e perfeitas
mesmo em dispositivos
móveis. Um estudo com
5.500 consumidores da
empresa de marketing de
vídeo BrightCove, mostra
que 74% dos consumidores estabeleceram uma
conexão entre assistir a
um vídeo social e fazer
uma compra.
Portanto, configure suas postagens do Instagram para compras;
mantenha um perfil comercial;
marque os produtos em suas
postagens para que os seguidores
possam navegar e comprar; e
exiba os produtos em diversos
cenários adicionando variedade
e mantendo o público envolvido.
Ao criar conteúdo, pense sempre no seu clientes-alvo, como
ele compra, suas necessidades,
desafios e etc.
Outra dica interessante é criar
concursos de produtos com destaque nas postagens de compra,
mas lembre-se de definir as regras
do concurso e usar uma hashtag
de fácil localização. Sempre verifique se o seu concurso cumpre
as diretrizes de promoção das
redes sociais.
5) Mensagens no mundo
- Os usuários estão gastando mais tempo com
mensagens e menos tempo
compartilhando notícias
nas redes sociais. Essa
mudança do público para
os espaços privados está
mudando as expectativas
do usuário. Isso mostra
que os consumidores não
querem mais canais de
publicidade. Estão mais
interessados em se envolverem em conversas
privadas com pequenos
grupos. Portanto, as marcas inteligentes terão de
mudar a conversa de um
espaço público para um
privado o mais rapidamente. É essencial ser criativo
nas campanhas de mídia
social pensando além do
feed de notícias.
Depois do boom e da popularidade global, as redes sociais
estão voltando as suas raízes e o
ambiente digital está se tornando
mais íntimo, com conteúdo de
qualidade e transparência nas
informações.
(*) - Formada em jornalismo pela
Universidade de Mogi das Cruzes e
Pós em Comunicação Organizacional
e RP pela Cásper Líbero, é sócia da
Six Bureau de Comunicação.

Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oﬁcial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: MATTHEW TILLOTSON BROAD, nacionalidade britânica, estado
civil solteiro, proﬁssão designer técnico, nascido em Birmingham - Reino Unido, no dia
05/07/1975, residente no Reino Unido e domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de Robert
Tillotson Broad e de Susan Jane Broad. A pretendente: RUTH MARQUES ZLOCHEVSKY, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, proﬁssão economista, nascida em
São Paulo - SP, no dia 30/01/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, ﬁlha de
Celso Zlochevsky e de Eliana Regina Marques Zlochevsky.
O pretendente: LUCAS SILVA FERNANDES, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, proﬁssão autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/07/1994, residente e
domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de Gescivaldo Medeiros Fernades e de Edna Jesus
da Silva. A pretendente: ALANE LIMA RIBEIRO, nacionalidade brasileira, estado civil
solteira, proﬁssão analista de gestão de sáude, nascida em Mauá - SP, no dia 16/08/1996,
residente e domiciliada em São Paulo - SP, ﬁlha de Francisco das Chagas Ribeiro e de
Maria da Cruz Ribeiro Lima.
O pretendente: FABIO TEIDY HANADA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro,
proﬁssão empreendedor, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/10/1985, residente e
domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de Alfredo Noboru Hanada e de Vilma Sartori Hanada. A pretendente: LAURA DINIZ TAVARES, nacionalidade brasileira, estado civil
solteira, proﬁssão artista, nascida em Uberlândia - MG, no dia 06/11/1986, residente e
domiciliada em São Paulo - SP, ﬁlha de Marcelo da Silva Araújo Tavares e de Gláucia
Ribeiro Starling Diniz.
O pretendente: EDSON ROZZO MARUYAMA, nacionalidade brasileira, estado civil
solteiro, proﬁssão arquiteto, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/12/1990, residente
e domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de Yocio Maruyama e de Marcia Martos Rozzo
Maruyama. A pretendente: WANESSA NOGUEIRA SIMOE, nacionalidade brasileira,
estado civil solteira, proﬁssão arquiteta, nascida em São Paulo - SP, no dia 17/10/1989,
residente e domiciliada em São Paulo - SP, ﬁlha de Alvino Simoe e de Miriam de Fatima
Nogueira Simoe.
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

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 C036-93F6-CE65-5224.

Florença dará 50 euros a
jovens para incentivar leitura

