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Você tem noção dos 

riscos envolvidos em 

um negócio e o que pode 

ocorrer se não estiverem 

gerenciados? 

Correr riscos é fazer algo 
que pode levar a proba-
bilidade de acontecer 

um resultado adverso. O risco 
está intimamente ligado ao 
futuro que não dominamos e 
que faz parte da nossa vida, 
principalmente, quando toma-
mos uma decisão. É claro que 
estamos também sujeitos aos 
eventos positivos como ganhar 
na loteria, mas normalmente 
associamos o risco com algo 
negativo. 

Estamos rodeados de pro-
babilidades negativas como a 
de perder o emprego, bater o 
carro, perder um investimen-
to, na execução de nossas 
profi ssões, entre outros. Não 
importa de que forma, o risco 
será sempre um companheiro 
de jornada. Nas empresas, o ce-
nário não é diferente. Existem 
inúmeros riscos que, em sua 
maioria, não são gerenciados 
adequadamente ou que não 
possuem qualquer tipo de 
gerenciamento. 

Normalmente, é possível 
enxergar a gestão do risco de 
crédito e de liquidez, mas a 
administração de outros riscos, 
como o de mercado, o opera-
cional e o de imagem, muitas 
vezes não possui qualquer tipo 
de gerenciamento. Estes aca-
bam sendo deixados à mercê 
de providências divinas ou das 
leis do acaso.

Mais de 80% das empresas de 
Goiás e de Brasília, que respon-
deram à pesquisa do Instituto 

Brasileiro de Executivos de 
Finanças (IBEF), do Distrito 
Federal, sobre gerenciamento 
de riscos, alegam que os riscos 
de maior impacto não são aque-
les ligados ao crédito. Estes, na 
verdade, podem ser evitados e/
ou reduzidos e, para começar, 
não é necessária nenhuma fer-
ramenta extraordinária, mas 
alguns passos são importantes. 

Deve-se mapear os prin-
cipais riscos, incluindo os 
improváveis, e quantifi car os 
possíveis impactos de perda 
e a probabilidade de aconte-
cer. Por fi m, é preciso decidir 
aceitar, reduzir ou evitá-los 
por meio de controles e mo-
nitorá-los frequentemente. 
Depois da perda, não adianta 
chorar pelo leite derramado 
ou imaginar o que poderia ter 
sido feito diferente. 

Nota-se ainda que existe um 
longo caminho a ser percorrido 
sobre a necessidade de geren-
ciamento de riscos, pois, ainda, 
de acordo com a pesquisa, 
mais de 60% dos respondentes 
alegam que falta uma cultura 
de gerenciamento de riscos na 
empresa. Assim, recomenda-
se não brincar com os riscos, 
principalmente com aqueles 
tidos como improváveis, mas 
como um impacto signifi cativo. 

Para isso, é necessário im-
plementar uma boa gestão de 
riscos, ou salvo, caso você e 
sua empresa tenham um bom 
acesso à alguma divindade, 
não deixem de pedir a devida 
proteção.

(*) - É sócio da KPMG, responsável 
pelo escritório de Brasília.

Gerenciar os riscos ou 
pedir ajuda divina?
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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:
O pretendente: ROBERTO DE FARIAS LAMACIÉ FERREIRA, de nacionalidade 
brasileira, administrador, divorciado, nascido no dia (26/09/1950) em Belo Horizonte - 
MG, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Lamacié 
Ferreira e de Helena de Faria Lamacié Ferreira. A pretendente: DANIELA PRADO 
KALLÁS, de nacionalida de brasileira, advogada, solteira, nascida no dia (28/04/1976) 
em Belo Horizonte - MG, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de José de Melo Kallás e de Isaura Maria Prado Kallás.

O pretendente: FERNANDO HENRIQUE MENDES DE ALMEIDA NETO, de 
nacionalidade brasileira, comerciante, solteiro, nascido no dia (18/09/1984) em São Paulo 
- SP, residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Fernando Henrique 
Mendes de Almeida Junior e de Ana Lucia Mendes de Almeida. A pretendente: CAMILLA 
MENDES GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, arquiteta, solteira, nascida no dia 
(01/07/1988) em Rio de Janeiro - RJ, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, 
fi lha de Fernando Pereira Gonçalves e de Mariângela Costa Mendes Gonçalves.

O pretendente: RAFAEL AUGUSTO COSTABILE, de nacionalidade brasileira, 
comerciante, solteiro, nascido no dia (18/10/1979) em São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Décio Costabile e de Alda Augusta 
Costabile. A pretendente: DÉBORA CAMBOIM PRANDI, de nacionalidade brasileira, 
funcionária pública, solteira, nascida no dia (14/08/1979) em São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Waldemar Prandi Filho e de 
Glêssan Camboim Prandi. Obs.: Tendo sido enviado cópia do edital de proclmas ao 
Subdistrito de residência do pretedente.

O pretendente: VINICIO VOLPI GOMES, de nacionalidade brasileira, advogado, 
divorciado, nascido no dia (28/06/1985) em São Paulo - SP, residente e domiciliado no 
Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lho de Edino Peixoto de Castro Gomes e de Antonia 
Volpi Gomes. A pretendente: NATHACHIA UZZUN SALES, de nacionalidade brasileira, 
advogada, solteira, nascida no dia (08/07/1982) em São Paulo - SP, residente e domiciliada 
no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lha de Eurípedes Sales e de Catharina Uzzun.

O pretendente: ÍTALO BUZZINI BIELEFELDT BUSH, de nacionalidade brasileira, 
comerciante, solteiro, nascido no dia (17/07/1987) em São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Charles Heward Bielefeldt Bush e 
de Maria de Lourdes Bueno Buzzini Bush. A pretendente: NATALIA KEIKO SUEGUNE, 
de nacionalidade brasileira, professora, solteira, nascida no dia (10/06/1987) em São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge 
Nobushiro Suegune e de Nilza Aparecida Ogata Suegune.

O pretendente: LEONARDO RODRIGUES DE LIRA CORDEIRO, de nacionalidade 
brasileira, professor de dança de salão, solteiro, nascido no dia (05/01/1974) em São 
Paulo - SP, residente e domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho 
de João Rodrigues Cordeiro e de Maria Madalena de Lira Cordeiro. A pretendente: 
NATHÁLIA PEREIRA OTTAJANO, de nacionalidade brasileira, fi sioterapeuta, solteira, 
nascida no dia (14/02/1990) em São Paulo - SP, residente e domiciliada na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Nelson Ottajano Junior e de Márcia Maria 
Santos Pereira.

O pretendente: GUILHERME FERNANDES LOURENÇO DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, engenheiro, solteiro, nascido no dia (26/06/1989) em Franca - SP, residente e 
domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Horácio de Oliveira e de Ângela 
Maria Fernandes Lourenço de Oliveira. A pretendente: THAIS CARDOSO PIMENTA, de 
nacionalidade brasileira, farmacêutica, solteira, nascida no dia (28/01/1989) em Batatais - 
SP, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Pereira Pimenta 
e de Dulce Maria Cardoso Pimenta.

O pretendente: BRUNO PERES POTENZA, de nacionalidade brasileira, administrador de 
empresas, solteiro, nascido no dia (15/06/1987) em São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Luiz Potenza e de Beatriz Peres Potenza. 
A pretendente: PATRÍCIA ALVES DINIZ, de nacionalidade brasileira, arquiteta, solteira, 
nascida no dia (13/10/1988) em Campinas - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Marcos Ribeiro Diniz e de Rita Maria Moraes Alvez Diniz.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial Interino

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: HASSAN AWALA, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, nascido 
em Touline, Distrito de Marjeyoun, Libano, no dia 15/03/1986, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Chaker Mohammed Awala e de Itaf Riad Hassan. A 
pretendente: ERIKA TATYANA DIAS SMAIRE, estado civil divorciada, profi ssão gerente de 
departamento, nascida nesta Capital, Cambuci, SP, no dia 01/05/1976, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Smaire e de Maracy Leda Souza Dias Smayre.

O pretendente: GIOVANI DAS VIRGENS SOARES, estado civil solteiro, profi ssão ofi cial 
de elétrica, nascido em Governador Lomanto Júnior, BA, no dia 17/06/1983, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de José Domingos Soares e de Ma-
rinalva Pereira das Virgens. A pretendente: DÉBORA FIDELIS CAETANO, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia 05/10/1978, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de João Maria Caetano e 
de Helena Cesarina Caetano.

O pretendente: NICOLAS FRANCO SAAVEDRA, de nacionalidade colombiana, 
jornalista, solteiro, nascido no dia (04/01/1980) em Colombia, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Horacio Augusto Franco Pena e de Amelia 
Elena Saavedra de Franco. O pretendente: MATHEUS RODRIGUES FIGUEIREDO, 
de nacionalidade brasileira, engenheiro, solteiro, nascido no dia (31/03/1988) em 
Fortaleza - CE, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Francisco Evaldo Macedo de Figueiredo e de Ana Luisa Rodrigues Ferreira.

O pretendente: GUSTAVO OLIVEIRA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, 
engenheiro, nascido no dia (01/12/1989) em Poços de Caldas - MG, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo de Tarso Clementoni da 
Costa e de Sirlei de Oliveira Lemos da Costa. A pretendente: BÁRBARA SARKIS 
SOLON DE MELLO, de nacionalidade brasileira, engenheira, solteira, nascida no 
dia (06/12/1990) em Itumbiara - GO, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Thales José Solon de Mello e de Ana Cristina Sarkis Solon de 
Mello.

O pretendente: MANOEL ALFREDO SALDIVA FELIX CINTRA, de nacionalidade 
brasileira, trader, solteiro, nascido no dia (25/09/1984) em São Paulo - SP, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Felix Cintra Neto 
e de Miriam Lucia Saldiva Cintra. A pretendente: SAMANTHA NUNES CARDOSO 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, economista, solteira, nascida no dia 
(09/04/1989) em São Paulo - SP, residente e domiciliada no Ibirapuera, São Paulo - 
SP, filha de Paulo Cardoso da Silva Junior e de Rosana Nunes Esposo Silva.

O pretendente: FRANCISCO PAC MACEDO, de nacionalidade brasileira, 
empresário, solteiro, nascido no dia (16/05/1981) em Salvador - BA, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luis Javier Pac Ferraz 
e de Nieide Albá Macedo Pac. A pretendente: TAMIRES LAILA SANTOS DE 
CERQUEIRA, de nacionalidade brasileira, jornalista, solteira, nascida no dia 
(13/08/1987) em Salvador - BA, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo- SP, São Paulo - SP, filha de Argemiro José de Cerqueira e de Eucledes 
Ferreira Santos.

O pretendente: RAFAEL DE ARAÚJO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, 
analista de sistemas, solteiro, nascido no dia (30/11/1982 ) em Santos - SP, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Pereira e 
de Maria Aparecida Batista de Araújo Pereira. A pretendente: IULIIA PANTELEEVA, 
de nacionalidade russa, professora, divorciada, nascida no dia (18/11/1986) em 
Leningrado, Rússia, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Leonid Ivanovich Panteleev e de Zoya Nikolaevna Panteleeva.

Marcelo Aquino (*)
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No topo da lista estão a 
Universidade de Oxford 
(1º lugar), o Instituto de 

Tecnologia da Califórnia (2º) e 
a Universidade de Cambridge 
(3º). Das dez primeiras posi-
ções, sete são norte-americanas 
e três são britânicas.

A USP é a universidade latino
-americana mais bem avaliada. 
Permanecendo no mesmo gru-
po em que foi classifi cada no 
ano passado, entre as posições 
251-300, a USP se iguala a insti-
tuições como a Universidade da 
Califórnia – Riverside (EUA), a 
Universidade de Surrey (Reino 
Unido) e o Instituto de Tecno-
logia de Tóquio (Japão).

“É interessante observar que, 
embora tenha permanecido no 
mesmo grupo do ano passado, 
a USP melhorou em todas as 
categorias, sendo que em duas 
delas foi classifi cada entre as 100 
melhores instituições: Ensino, na 

O ex-craque Ronaldinho 
Gaúcho e seu irmão, Roberto 
Assis, conseguiram chegar a 
um acordo com o Ministério 
Público do Rio Grande do Sul 
e pagarão uma multa milionária 
por dano ambiental. Com isso, 
os dois conseguirão de volta os 
seus passaportes. 

O caso começou em 2015, 
quando o ex-atleta e seu irmão 
foram condenados a pagar uma 
multa pela construção de um 
trapiche, tipo de plataforma 
de pesca, em uma área de 
preservação permanente e 
sem nenhum licenciamento 
ambiental. Como não houve o 
pagamento da multa, o TJ-RS 
optou em apreender no ano 
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USP mantém liderança entre 
universidades latino-americanas
A consultoria britânica Times Higher Education (THE) divulgou o World University Rankings 2020, que 
classifi cou as 1.396 melhores instituições de ensino superior do mundo

USP: Praça do Relógio, na Cidade Universitária.

77ª posição, e Pesquisa, na 100ª”, 
ressaltou o reitor Vahan Agopyan. 
O Brasil é o 7º país com maior nú-
mero de instituições classifi cadas, 
46 ao todo. A Unicamp é a segunda 
brasileira mais bem posicionada, 
no grupo entre 501-600.

“O fato de o Brasil agora apare-
cer como o sétimo país com mais 

representação no ranking é cer-
tamente uma grande conquista, 
especialmente comparando com 
o ano passado. Isso traz muita 
visibilidade e presença do Brasil 
no cenário mundial”, afi rma a 
editora do ranking, Ellie Bothwell.

Nessa 16ª edição, o ranking 
avaliou mais de 1.800 institui-

ções de ensino superior de 92 
países. A avaliação levou em 
conta 13 indicadores, agru-
pados em cinco categorias: 
ambiente de ensino, inovação, 
internacionalização, pesquisa 
(volume, investimento e repu-
tação) e citações (infl uência da 
pesquisa) - (Jornal da USP).

Ronaldinho Gaúcho fi rma acordo para recuperar passaporte

Ex-atleta teve documento retido por não ter pagado uma multa.

passado os passaportes dos ir-
mãos. Segundo o MP, a infração 
inicialmente era de R$ 800 mil, 
já hoje ultrapassa o valor de R$ 

8 milhões.
“Basicamente é isso, as 

partes chegaram a um acordo 
comum e fi nal de processo. Os 

dados eu não posso comentar 
porque faz parte de segredo de 
Justiça. O principal é que foi 
resolvido o processo referente 
ao dano ambiental. Foi paga 
uma indenização e o caso foi 
resolvido”, afi rmou o advo-
gado da família Assis, Sérgio 
Queiroz, em entrevista ao site 
“Globo Esporte”.

Há uma semana, o ex-joga-
dor de Milan e Barcelona foi 
escolhido pelo Embratur para 
ser embaixador do turismo no 
Brasil. No entanto, a nomeação 
de Ronaldinho foi contestada 
nas redes sociais, já que o 
ex-atleta não pode sair do país 
por estar com o passaporte 
retido(ANSA).

Um tribunal de Paris condenou ontem 
(12) a princesa da Arábia Saudita, Hassa 
bint Salman, a 10 meses de prisão com 
suspensão condicional da pena e uma 
multa no valor de 10 mil euros por ter 
ordenado que seu guarda-costas agredis-
se um encanador que trabalhava em seu 
apartamento de Paris em 2016. 

A fi lha do rei Salman e irmã do prín-
cipe herdeiro Mohamed bin Salman foi 
acusada de mandar seu segurança Rani 

Saidi agredir o encanador Ashraf Eid, 
depois que ele foi fl agrado fotografando 
seu fl at de luxo. Segundo a vítima, a prin-
cesa chegou a acusá-lo de tentar fazer 
imagens para vender à imprensa. Depois 
disso, após sua ordem, o guarda-costas 
amarrou suas mãos, socou seu rosto, 
além de força-lo a beijar os pés de Hassa. 

Os jornais franceses informaram que 
após o ocorrido a princesa deixou o país. 
Um mandado de prisão foi emitido pela 

justiça. Saidi, por sua vez, compareceu 
hoje ao tribunal e foi condenado a oito 
meses de prisão com suspensão condicio-
nal da pena e precisará pagar uma multa 
de 5 mil euros. A sentença imposta à irmã 
do príncipe herdeiro saudita é mais pe-
sada do que a exigida pela procuradoria, 
que havia defendido uma multa de 5 mil 
euros e seis meses de detenção (ANSA).

Princesa saudita é condenada por caso de agressão em Paris

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

O pretendente: DAVID SOK BUON SOH, nascido em Ponta Grossa - PR, no dia 24/06/1977, 
estado civil solteiro, profi ssão comerciante, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Dong Jeong Soh e de Jeong Yeul Park. A pretendente: HEE JUNG 
CHANG, nascida em Seoul, República da Coreia, no dia 05/02/1979, estado civil solteira, 
profi ssão comerciante, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Ou Hyun Chang e de Ki Sook Shin.

          
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:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Ofi cial

O pretendente: JHONATA SANTOS OLIVEIRA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão 
professor de educação física, nascido em Itanhaém, SP (Registrado no RCPN de Mon-
gaguá, SP), no dia 18/10/1988, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Edmilso de Oliveira Cruz e de Sandra Santos de Oliveira Cruz. A pretendente: 
FABIANE CORDEIRO CAMPI, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta 
Capital, Casa Verde, SP, no dia 22/03/1984, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jackson Campi e de Rosa Maria dos Passos.

O pretendente: VANDERLEI LOPES GONÇALVES, estado civil divorciado, profi ssão 
administrador de empresa, nascido nesta Capital, Santana, SP, no dia 17/ 10/1969, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Alcides Gonçalves e 
de Elidia Lopes Gonçalves. A pretendente: MARINE BÁRBARA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão empresária, nascida nesta Capital, Consolação, SP, no dia 19/05/1985, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Lucineide Andrade da Silva.

O pretendente: REINALDO ALVARES, estado civil divorciado, profissão coordenador 
administrativo, nascido nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, no dia 28/12/1971, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Aparecido Alvares e 
de Idalina Caldeira Alvares. A pretendente: MARIA IVANILDA BEZERRA DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão babá, nascida em Serra Talhada, PE (registrada em 
Tauapiranga, PE), no dia 20/05/1979, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de José Belarmino da Silva e de Irene Bezerra da Silva.

O pretendente: HUMBERTO REZENDE MARQUES NUNES, estado civil divorciado, 
profissão arquiteto, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 26/10/1979, residen-
te e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Humberto Marques Nunes 
e de Rute Rezende da Mata. A pretendente: CLAUDIA AREIAS DE CARVALHO DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão advogada, nascida nesta Capital, Casa Verde, 
SP, no dia 03/08/1977, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha 
de Wanderley Correa da Silva e de Maria Aparecida Areias de Carvalho da Silva.

O pretendente: EDUARDO APARECIDO LIGERO, estado civil solteiro, profissão 
advogado, nascido nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, no dia 14/02/1975, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Ligero Filho 
e de Nadir Carolina da Costa Ligero. A pretendente: IOLANDA FÁTIMA SANTOS, 
estado civil divorciada, profissão advogada, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, 
no dia 03/03/1965, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha 
de Agnelo Peixoto Santos e de Octavia Andriani Santos.
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