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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:

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: ALEX SANDRO BARBOSA DA SILVA, profissão: controlador de aces-
so, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/07/1981, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Maria Cicera Barbosa da Silva. A 
convivente: MARIA JOELMA DA SILVA RIBEIRO, profissão: auxiliar de serviços gerais, 
estado civil: solteira, naturalidade: Exu - PE, data-nascimento: 14/10/1988, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Antonio Ribeiro do Nascimento e de Antonia 
da Silva Ribeiro. R$ 13,45

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

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: JORGE APARECIDO FALLEIROS, profissão: eletricista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 29/01/1972, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Waldomiro Machado Falleiros e de 
Conceição Virgilina Falleiros. A pretendente: CINTIA VITAL DE OLIVEIRA, profissão: 
auxiliar de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-
nascimento: 26/05/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Eliel Vital de Oliveira e de Maria das Dores Vital de Oliveira.

O pretendente: DANILO ALEXANDRE DA SILVA COSTA, profissão: motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Freguesia de Queluz, Concelho de Sintra, em 
Portugal,  data-nascimento: 27/11/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Carlos Carmo Costa e de Maria da Glória Oliveira da Silva. 
A pretendente: NATHÁLIA MAZZOLLI LUPIÃO MORENO, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 03/04/1991, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Reinaldo Lupião Moreno 
e de Elaine Cristina Mazzolli.

O pretendente: TRYSTN CHASE WALLER, profissão: tradutor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Los Angeles, Estados Unidos,, data-nascimento: 25/07/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Charles Vincent Waller e de Katrina 
Rachelle Gibson. A pretendente: SANDRA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA, profissão: 
entrevistadora, estado civil: solteira, naturalidade: em Fortaleza, CE, data-nascimento: 
04/09/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco 
Matias de Sousa e de Simone Oliveira de Sousa.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ MORAIS DE LIMA, profissão: engenheiro civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 23/08/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adão Pereira de Lima e de Maria 
Aparecida de Morais Goulart. A pretendente: LUANA AZEVEDO SOUZA, profissão: 
engenheira civil, estado civil: solteira, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 
18/11/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Milton Munhoz 
de Souza e de Élia Inêz de Azevedo de Souza.

O pretendente: OZEAS ROSA DE ARAÚJO, profissão: balconista, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: em Jandaíra, BA, data-nascimento: 24/09/1975, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Soares de Araújo e de 
Maria Rosa de Araújo. A pretendente: CLAUDIGENE LINO DOS SANTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: de Conde, BA, data-nascimento: 12/04/1981, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Lino dos Santos 
e de Maria Zaide dos Santos.

O pretendente: JOSUEL DOS SANTOS, profissão: gráfico, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 16/07/1975, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Damião Alves dos Santos e de Maria de Lourdes dos 
Santos. A pretendente: ANA PAULA PINTO, profissão: gráfica, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Vinhedo, SP, data-nascimento: 05/02/1979, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Aparecida Pinto.

O pretendente: DANIEL MARCOS DOS SANTOS, profissão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 27/10/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Rosa dos Santos e de Sueli 
Moreira dos Santos. A pretendente: ANA CRISTINA PEREIRA OLIVEIRA, profissão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: de Paulo Afonso, BA, data-nascimento: 
25/11/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio de 
Souza Oliveira e de Claudia Regina Pereira Oliveira.

O pretendente: AERTON DOS SANTOS NASCIMENTO, profissão: coordenador de 
operações, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
05/09/1984, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aerson do 
Nascimento e de Rute dos Santos Nascimento. A pretendente: ELIANE DE JESUS 
RODRIGUES, profissão: técnica de Segurança do trabalho, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Jundiaí, SP, data-nascimento: 14/08/1990, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Zacarias da Silva Rodrigues e de Eunice Ne-
pomuceno Jesus Rodrigues.

O pretendente: DIEGO MARTINS DA COSTA, profissão: gráfico, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: em Governador Valadares, MG, data-nascimento: 23/07/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gerson Martins da 
Costa e de Vera Lucia Rosa Martins. A pretendente: FRANCISCA SHIRLIANNI 
COSTA SILVA, profissão: assistente de acabamento A, estado civil: solteira, natu-
ralidade: em Iracema, CE, data-nascimento: 20/01/1991, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Julidenor Gonsalves da Silva e de Francisca 
Marta Costa da Silva.

O pretendente: GUILHERME MACHADO DE OLIVEIRA, profissão: orçamentista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 25/04/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Domingos Machado 
de Oliveira Neto e de Cléa Silva de Oliveira. A pretendente: PÂMELA CRISTINA 
CAMARGO RAMALHO, profissão: assistente comercial, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 22/07/1989, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Everaldo Moura Ramalho e de Patricia 
Aparecida de Camargo.

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
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: JONATHAN DO CARMO SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/04/1990, empresário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Adir do Carmo Silva e de Izilda Moreira do Carmo 
Silva; A pretendente: FLÁVIA CRISTINA COSTA LACERDA, brasileira, solteira, 
nascida aos 20/09/1990, empresária, natural de São Paulo - SP, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Sergio Ricardo Ferreira Lacerda e de 
Dinalva Ferreira Costa.

O pretendente: JOSÉ LENILDO BESERRA DE SÁ, brasileiro, solteiro, nascido aos 
24/09/1996, auxiliar de produção, natural de Tupanatinga - PE, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Cícero Beserra de Sá e de Maria do Socorro 
Oliveira de Sá; A pretendente: DEISE CRISTINA DE SOUZA REIS, brasileira, 
solteira, nascida aos 01/05/1991, auxiliar de manipulação, natural de Salvador - BA, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Antonio dos Reis e de 
Elizabete Silva de Souza.

O pretendente: ADRIANO DE JESUS SENA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
27/02/1986, açougueiro, natural de Feira de Santana - BA, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Pedro Americo de Jesus Sena e de Maria 
Dilma de Jesus Sena; A pretendente: PRISCILA DA SILVA SANTANA, brasileira, 
divorciada, nascida aos 03/11/1994, de serviços domésticos, natural de Feira de 
Santana - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Hilza 
da Silva Santana.

O pretendente: VINíCIOS ALVES RAMOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 16/06/1994, 
atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de José Fernandes Ramos e de Maria Solange Alves Ramos; A pretendente: 
PATRICIA MELO BARBOZA, brasileira, solteira, nascida aos 16/11/1992, assistente 
de contratos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, filha de Antonio Barboza Filho e de Maria de Jesus Lopes Melo.

O pretendente: JOSÉ CARLOS JUSTINO, brasileiro, divorciado, nascido aos 19/03/1966, 
mecânico, natural de Ibirajuba - PE, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, filho de Carlos Justino Calado e de Brasilina Maria da Conceição; A pretendente: 
ANTONIA EDES PEREIRA LOPES, brasileira, divorciada, nascida aos 25/11/1970, 
professora, natural de Assaré - CE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Lourival Lopes da Silva e de Raimunda Divina da Silva.

O pretendente: SIVALDO DE JESUS MACHADO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 20/05/1995, contador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Josevaldo Macêdo Machado e de Gildete de Jesus 
Rodrigues; A pretendente: SILVANETE MARTINS MOREIRA, brasileira, solteira, 
nascida aos 29/12/1981, auxiliar de escritório, natural de Marcionílio Souza - BA, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Martins Moreira 
e de Maria Martins Moreira.

O pretendente: LUCAS DA SILVA ANJOS, brasileiro, divorciado, nascido aos 07/07/1988, 
tecnologo automação, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Severino de Almeida Anjos e de Luci Rejane da Silva Anjos; A 
pretendente: KARLA CHINI DA PAIXÃO, brasileira, solteira, nascida aos 07/08/1990, 
esteticista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, filha de Carlos Alberto da Paixão e de Cristina Chini da Paixão.

O pretendente: WAGNER NASCIMENTO SALES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
08/12/1983, garçom, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Benedito Sales e de Eutalia Rita Nascimento Sales; A pre-
tendente: ADRIELLE CRISTINA DE JESUS CRUZ SOARES, brasileira, solteira, 
nascida aos 06/07/1993, do lar, natural de Guarujá - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Conceição Soares e de Adriana de 
Jesus Cruz Soares.

O pretendente: MARCELO FIDELES DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 28/12/1978, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Jose Fideles de Oliveira e de Maria da Conceição Bar-
bosa Oliveira; A pretendente: ELIANE DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 
24/08/1984, professora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Benedito Sebastião de Oliveira e de Izaltina Pereira de Oliveira.

O pretendente: JORGE SENA DE ARAUJO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
09/03/1956, pintor de construção civil, natural do Distrito de Bomfim de Feira, no municipio 
de Feira de Santana - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de 
Cipriano Damasio de Araujo e de Luiza Catarina de Sena; A pretendente: VALDELICE 
PEREIRA DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 05/01/1963, auxiliar de limpeza, 
natural de Castro Alves - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha 
de Leolino Neri dos Santos e de Ernestina Pereira dos Santos.

O pretendente: RONALDO RIADO RIBAS, brasileiro, viúvo, nascido aos 16/12/1936, 
despachante, natural de Bálsamo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Mauricio Riado Ribas e de Balbina Conceição Nogueira; A pretendente: 
MARIA CRISTINA SILVEIRA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 25/02/1973, 
costureira, natural de Porto Calvo - AL, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, filha de Miguel Silveira Barras e de Luiza da Silva.

O pretendente: BENEDITO GONçALVES DE SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/12/1985, garçom, natural de Oeiras - PI, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de José Pereira de Sousa e de Maria de Fátima Gonçalves de Sousa; 
A pretendente: DANILA JESUS DA SILVA SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
01/10/1990, do lar, natural de Macajuba - BA, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Julio Pinheiro dos Santos e de Neuza Jesus da Silva Santos.

O pretendente: JOSE ISIDIO DA SILVA, brasileiro, viúvo, nascido aos 21/09/1950, 
aposentado, natural de Água Preta - PE, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Severina Maria da Conceição; A pretendente: BELARMINA BRITO 
OLIVEIRA, brasileira, divorciada, nascida aos 30/12/1969, de serviços domésticos, 
natural de Belo Campo - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha 
de Joaquim Barbosa de Oliveira e de Luzia Gonçalves de Brito.

O pretendente: MARCOS DA SILVA BERNARDO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
17/08/1980, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Gilvandro Bernardo e de Maria José da Silva Bernardo; A pre-
tendente: ELIZABETH DAS GRAçAS RODRIGUES SANTOS, brasileira, divorciada, 
nascida aos 27/10/1973, auxiliar de cozinha, natural de São Paulo - SP, residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Gentil Rodrigues dos Santos e de Maria 
das Graças Rodrigues dos Santos.

O pretendente: JOSIVALDO COSMO FERREIRA DE ALMEIDA, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 04/05/1987, vigilante, natural de Areia - PB, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Genival Cosmo de Almeida e de Severina do Ramo 
Ferreira Almeida; A pretendente: CRISTIANE DE OLIVEIRA MARTINS, brasileira, 
solteira, nascida aos 25/05/1978, técnica em enfermagem, natural de Carapicuíba - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Eduardo de Oliveira Martins 
e de Odete Luzia de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ CARLOS HONORATO DE AqUINO, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 20/08/1980, pedreiro, natural de Palmeiras - BA, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Domingos Honorato de Aquino e de Zilma Maria 
da Conceição; A pretendente: MARIA DE LOURDES BELMIRO, brasileira, solteira, 
nascida aos 12/11/1969, de serviços domésticos, natural de Caratinga - MG, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Agostinho Belmiro Lucas e de Hilda 
Dias do Nascimento Lucas.

O pretendente: CELSO PROFIRIS ROSA JUNIOR, brasileiro, solteiro, nascido aos 
28/08/1996, repositor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Celso Profiris Rosa e de Cassilda Maria de Alcantara Rosa; A pre-
tendente: PRISCILA FERREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 11/07/1992, 
operadora de caixa, natural de Palmares - PE, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de José Maria Ferreira da Silva e de Adriana Maria Luiz.

          
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 - Oficial

O pretendente: VICTOR BRECHT COPIANO, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 19/12/1997, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Mauricio Copiano e de Natalie Brecht Illiano. A pretendente: 
THAMARA CASTANHEIRO FIGUEIREDO, estado civil solteira, profissão assistente 
administrativo, nascida em São Paulo - SP, no dia (23/04/1998), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcelo Figueiredo e de Elizangela Castanheiro.

O pretendente: MIANO COCIOLITO SOBRINHO, estado civil solteiro, profissão advogado, 
nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 08/08/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Bartholomeu Cociolito e de Elza Lipi Cociolito. 
A pretendente: ADRIANA MIRANDA TORRES, estado civil solteira, profissão gerente 
de negócios, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia (04/05/1976), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Claudio Fernandes Torres e de 
Cecilia Miranda Torres.

O pretendente: CHRISTOPHER LASHUN WARE, estado civil divorciado, profissão atle-
ta, nascido em Chicago, Illinois, EUA, no dia 23/06/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alphonzo Gordon e de Towanda Ware. A pretendente: 
GIOVANNA PEREIRA DA COSTA, estado civil solteira, profissão professora, nascida 
nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (23/11/1993), residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filha de Amando Santiago da Costa e de Antonia Pereira de Sousa.
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

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

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

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

Como conter a crise e preservar toda a cadeia de 
valor da sua empresa? De que forma preparar a 
retomada e reconhecer as oportunidades com os 

diversos envolvidos? Como desenvolver um mindset 
da liderança estratégica voltada a esse novo normal? 
Em tempos de reuniões via chats e hangouts, os es-
forços dos líderes e gestores devem estar centrados 
nesses desafios.  

Conforme a psicóloga e consultora organizacional 
Léia Wessling, conselheiros de Administração, CEOs 
e executivos vinculados à estratégia, precisam alinhar 
seu mindset de liderança em torno da retomada e das 
oportunidades. Autora do ‘Livro Mindset - Liderança 
Estratégica’, destaca os cinco elementos-chave neste 
processo. Confira! 
 1) Pipeline da liderança - A amplitude de res-

ponsabilidades da liderança é mais sentida e 
vivenciada durante e após a crise. A gestão de 
stakeholders é somada à de pessoas. Assim, o 
expectro da gestão tende a sofrer um alargamento 
significativo, diminuindo o distanciamento com 
aqueles que formam a rede de relacionamentos 
da empresa.  No novo normal, todos vão para a 
mesa de reuniões mais frequentemente e os im-
pactos sofridos por um, são rapidamente sentidos 
e apoiados pelos demais.  

 2) Confiança - Tão importante quanto o que a 
empresa faz é quem ela é. Por isso, os pronun-

CEOs e executivos vinculados à estratégia precisam alinhar seu 
mindset de liderança em torno da retomada.
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Cinco elementos de liderança estratégica 
para impulsionar o novo normal

Conselheiros de Administração, CEOs e executivos vinculados à estratégia precisam alinhar seu mindset de liderança em torno da retomada e 
das oportunidades

trazem dúvidas e novos questionamentos para a 
liderança empresarial. Processos de formulação 
e planejamento estratégico passam a se pautar 
na visão de seus stakeholders. Chats, diálogos 
abertos e interferências externas ao seu usual 
planejamento devem ser incoporados ao mindset 
da liderança estratégica.  

 4) Tomada de decisão - As decisões centralizadas 
recebem cada vez menor credibilidade e confian-
ça, uma vez que os espaços de participação e 
colaboração estão se ampliando com grande ve-
locidade. Decisões que privilegiem o ganha-perde 
serão, cada vez mais, identificadas e rejeitadas. A 
tomada de decisão é continuamente revisitada, 
na medida em que novas pessoas e variáveis vão 
se integrando aos fatos.  Não há constância no 
novo normal, exceto a da reinvenção constante.  

 5) Metas e resultados - Conquistas econômicas 
representam conquistas sociais e ambientais. Se 
não for desta maneira, o sistema entra em colapso. 
O mundo sistêmico, que existe desde a origem 
do universo, vem pressionando as lideranças a 
fortalecerem suas conexões e compartilharem 
mais amplamente seus resultados e conquistas. 
Não se trata de escolher entre isso ou aquilo, 
mas de integrar os elementos para um benefício 
comum. Se um perde, todos perdem. O que es-
tamos dispostos a perder e a ganhar juntos?

ciamentos e atitudes das lideranças empresariais 
passam por uma avaliação rápida de seus colabo-
radores, parceiros, consumidores e clientes. No 
novo normal, não há com proteger sua reputação, 
apenas viver a sua integridade. Propósito, valores 
e relevância se tornam ainda mais importantes.  

 3) Intenção estratégica - Os cenários incertos 

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br
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