
As polarizações podem 
destruir a sua carreira 

profissional

Com as intensas 
discussões políticas 
que temos enfrentado 
em nosso país há 
algum tempo

Temos vivenciado entre 
amigos, colegas e fami-
liares conversas mais 

acaloradas onde cada um quer 
ter mais razão que o outro. Em 
qualquer tipo de relação ter 
empatia, ou seja, se colocar 
no lugar do outro é sempre 
essencial, além de ter escuta 
ativa e até mesmo respeito 
às diferenças e aqui podemos 
inclusive pontuar quanto à 
diferença de pensamentos. 

Se lidamos com pessoas com 
personalidades, culturas e até 
mesmo propósito distintos, é 
preciso maturidade emocional 
para atuar com diplomacia e 
mantendo as relações criadas. 
Essas polarizações têm sido 
cada vez mais frequentes den-
tro das organizações, o que a 
meu ver é péssimo, uma vez 
que ao invés de caminharmos 
cada vez mais para ambientes 
com sinergia, empatia e espí-
rito de equipe, muitas vezes 
estamos percebendo ambien-
tes de embates e discussões 
desnecessárias. 

É preciso ter jogo de cintura 
para que as divergências não 
sejam levadas para o lado 
pessoal, o que irá impactar 
diretamente no clima organi-
zacional e consequentemente 
na entrega dos resultados da 
empresa. Cabe aos líderes 
construir consenso, coesão e 
colaboração, constantemente, 
para que possa além de colher 
frutos positivos, proporcionar 
um ambiente de trabalho 
adequado. 

E nesse contexto de pola-
rizações, as redes sociais têm 
impulsionado tais discussões 
latentes, uma vez que muitas 
pessoas usam as redes não só 
para descontração, mas para 
emitir opiniões e, pior, partir 
para agressões e isso tem 
se estendido para o contato 
presencial. 

É importante lembrar que 

sempre seremos observados, 
seja por amigos, colegas de 
trabalho, ou mesmo familiares 
e isso pode afetar diretamente 
a nossa credibilidade.

Cabe aos líderes trazer a 
variedade de pensamentos 
ao time, que inicialmente 
incomoda, mas bem geren-
ciada, gera inclusive a tão fa-
lada inovação. Evidentemente 
você não precisa concordar 
sempre com o que o outro diz 
ou acredita. 

O que não pode acontecer, 
é você acreditar que apenas 
a sua ideia, pensamento ou 
defesa é a mais coerente. 
Lembre-se que cada um tem 
uma cultura, seu repertório 
individual e suas crenças e se 
tornar intolerante, além de ser 
desagradável, distância pesso-
as e ainda irá denegrir a sua 
imagem, afetando inclusive 
seu crescimento profissional.

No mundo corporativo é 
preciso coerência, bom sen-
so e consistente habilidade 
de gestão de conflitos, uma 
vez que isso é cada vez mais 
frequente em nosso dia a dia 
e é preciso destacar que não 
é de responsabilidade apenas 
da liderança mediar tais con-
flitos, mas uma característica 
que precisa estar presente 
do estagiário ao presidente, 
especialmente aqueles que 
desejam se destacar na car-
reira profissional.

Apenas com mente aberta, 
respeitando as diferenças e se 
desafiando diariamente que 
você se torna um profissional 
e uma pessoa melhor. Então 
antes de iniciar uma discussão 
e defender com veemência 
aquilo que acredita, tente 
aplicar a falada empatia, ou-
vir o que outro tem a dizer a 
promova um bate papo sadio 
e amistoso. 

Quem sabe dessa forma você 
não descobre novos caminhos 
e mostra na prática o real signi-
ficado de respeito ao próximo.

 
(*) - CEO, board advisor e headhunter 

da Prime Talent, é autor do livro 
“Contratado ou Demitido – só 
depende de você” e professor 

convidado da Fundação Dom Cabral  
para matérias de gestão de pessoas. 

David Braga (*)
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3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: NIELTER BRENNO BATISTA CIRQUEIRA, profissão: engenheiro de 
computação, estado civil: solteiro, naturalidade: em Espinosa, MG, data-nascimento: 
14/05/1995, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Silvio Gonçalves Cirqueira 
e de Dilma Batista da Silva Cirqueira. A pretendente: LUANA CAROLINE GONZAGA 
PINHEIRO, profissão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: em Dourados, MS, 
data-nascimento: 08/04/1999, residente e domiciliada em Dourados, MS, filha de Nery 
Francisco Pinheiro e de Ramona Aparecida Gonzaga Pinheiro.

O pretendente: VITOR PAULO FROTA JUNIOR, profissão: advogado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São José dos Campos, SP, data-nascimento: 06/07/1995, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Vitor Paulo Frota e de Ruth 
Maria Costa Araujo Frota. A pretendente: JÉSSICA SANTOS CARRASCO, profissão: 
gestora de rede social, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, 
data-nascimento: 10/08/2000, residente e domiciliada em Itaquera, São Paulo, SP, filha 
de Clodoaldo de Oliveira Carrasco e de Maristela Santana Santos Carrasco.

O pretendente: ANIZIO CARDOSO VIEIRA, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São João da Ponte, MG, data-nascimento: 31/01/1973, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Plastino Cardoso Vieira e de 
Leodina Martins de Oliveira. A pretendente: MISLENE TAVARES, profissão: técnica de 
enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Guaianases, SP, data-
nascimento: 27/01/1983, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de Nair Tavares dos Santos.

O pretendente: ANDRÉ PROCOPIO BRITES, profissão: operador de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 08/03/1979, residente e do-
miciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Geraldo Adair Brites e de Maria 
Marina Procopio. A pretendente: WLADIA SANDRA MARTINS CARNEIRO DA SILVA, 
profissão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: em Baturité, CE, data-nasci-
mento: 12/08/1982, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Francisco Airton Carneiro da Silva e de Joana D'Arc Martins da Silva.

O pretendente: MAURICIO DOS SANTOS, profissão: padeiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 20/07/1977, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Francisco Antonio dos Santos e de Lenice 
Lira dos Santos. A pretendente: LUCIANA DE MORAES SANTOS, profissão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 
13/12/1975, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Agnaldo 
Oliveira Santos e de Lúcia Maria de Moraes Santos.

O pretendente: JOHNNY CASTRO DE ARAUJO, profissão: cabeleireiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 28/01/1996, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Edimar de Araujo e 
de Cilene de Castro Lima de Araujo. A pretendente: VITORIA REGINA BARBOSA DE 
ANDRADE, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 14/02/2000, residente e domiciliada na Vila Buenos Aires, São Paulo, 
SP, filha de Girleno Martins de Andrade e de Suely Mendes Barbosa de Andrade.

O pretendente: JOSUÉ ZICCHELLA, profissão: feirante, estado civil: solteiro, naturalidade: 
nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 13/10/1970, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Odair Zicchella e de Maria Aparecida 
Zicchella. A pretendente: WILLIANE APARECIDA OLGADO, profissão: feirante, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 11/09/1978, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Gregorio Olgado 
e de Elvira Barbosa Olgado.

O pretendente: RAFAEL RODRIGUES, profissão: analista de negócios internacionais, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Pau dos Ferros, RN, data-nascimento: 03/08/1985, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Maria Aparecida 
Rodrigues. A pretendente: DANUBIA SILVA DOMINGOS BRANDÃO, profissão: psicóloga, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Borda da Mata, MG, data-nascimento: 03/10/1987, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Francisco Pinto 
Brandão e de Maria Vanilda Brandão.

O pretendente: BRUNO TURATO DOS SANTOS, profissão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 07/10/1995, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Adriano Garcia dos Santos 
e de Rosana Cláudia de Mello Turato dos Santos. A pretendente: ISABELA VANIN 
VILLANOVA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 24/11/1997, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Erik 
Villanova e de Adriana Vanin Villanova.
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
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Vale a pena pagar contas à vista visando 
ganhar desconto na negociação.

Este ano – além do 
IPTU, IPVA, da com-
pra de material esco-

lar e uniformes, matrículas 
das escolas, dentre outras 
– há rescaldos do ano de 2020 
que foi marcado pelo alto re-
ajuste de preços de produtos 
que estão sempre na mesa do 
consumidor brasileiro. Com 
tantas contas chegando, uma 
pergunta é frequente: pagar 
à vista ou parcelar? 

Pollyanna Rodrigues Gon-
din, economista e professora 
da Escola de Negócios do 
Centro Universitário Inter-
nacional Uninter, explica 
que a resposta para essa per-
gunta é um pouco relativa, 
pois depende das condições 
financeiras enfrentadas pelo 
indivíduo ou família. “Temos 
que nos questionar se temos 
recurso disponível para pa-
gar à vista, se conseguimos 
negociar e ganhar algum des-
conto. Se a resposta for sim 
para as duas perguntas, vale 
a pena pagar contas à vista 
visando ganhar desconto na 
negociação”.

Gondin lembra que ao 
longo do ano é importante 
gastar com sabedoria e pou-
par uma parte do salário para 
fazer frente às adversidades 
e necessidades que podem 
surgir. “O momento que vive-
mos nos mostra claramente 
isso, aumento dos preços 
com consequente aumento 
da inflação, desvalorização 
da nossa moeda, alta no de-
semprego, para além de toda 
a instabilidade econômica e 
incertezas futuras. 
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Seis dicas para poupar dinheiro e 
conseguir pagar as contas à vista
O início do ano é o período com mais contas que impactam o bolso dos brasileiros. O ano começa e 
com ele, as contas a pagar

uma fonte. Além disso, 
é importante verificar 
bem as formas de re-
torno, se é possível 
ter o dinheiro de volta 
quando necessitar”, 
comenta;

 4) Reflita sobre as re-
ais necessidades e 
gaste menos do que 
ganha. A professora 
lembra que muitas 
pessoas se vêm atra-
ídas por promoções e 
acabam se endividan-
do. Se perguntar se 
o produto a ser com-
prado é necessário e 
se cabe no orçamento 
mensal são o primeiro 
passo;

 5) Esteja sempre aten-
to aos juros, seja 
do cartão de crédi-
to ou de compras 
parceladas. Comprar 
no cartão de crédito 
pode gerar benefícios 
como pontos que po-
dem ser trocados por 
viagens. Entretanto, 
é sempre importante 
estar atento e fazer 
uma parcela possível 
de ser paga dentro do 
seu orçamento;

6.   Em compras à vista, 
procure negociar a fim 
de ganhar descontos. 
Essa prática é muito 
comum em alguns pa-
íses e aqui no Brasil, 
também temos essa 
cultura.

Fonte e outras informa-
ções: (www.uninter.com).

Desse modo, poupar, pelo 
menos um percentual da 
renda recebida se torna cru-
cial, para que seja possível 
gerar uma reserva emergen-
cial”, comenta. 

Assim como as contas 
serem pagas à vista ou par-
celadas, poupar também 
não tem um caminho único. 
Para nortear as pessoas que 
querem iniciar o controle 
financeiro e guardar dinheiro 
para o futuro a economista 
elencou algumas dicas.
 1) É importante mo-

nitorar os ganhos 
e gastos mensais, 
assim é possível 
diagnosticar o que 
de fato entra e o 
que precisa sair 
para o pagamento 
de despesas. “Exis-
tem pessoas que utili-
zam tabelas para esse 
controle, aplicativos 
ou até mesmo o velho 
e comum caderno. A 
forma de se fazer esse 

controle, não importa. 
O principal é monito-
rar”, afirma.

 2) Após monitorar os 
ganhos e gastos men-
sais, veja o quanto 
sobra e estabeleça 
uma quantia para 
guardar mensalmen-
te. A especialista res-
salta que é importante 
traçar metas realistas 
para que a pessoa não 
desanime no meio do 
caminho;

 3) Invista buscando 
gerar mais recur-
sos. É importante 
buscar não deixar 
o dinheiro parado, 
rendendo menos que 
inflação.  Para Gondin 
vale a pena buscar 
meios de investimento 
com parte do que se 
está poupando. “Antes 
de investir, pesquise, 
procure ajuda e não 
invista todo o dinheiro 
guardado em apenas 

Veronicah Sella (*)
 
O ano de 2020 está sendo um desafio 

constante para quem é empresário, mais 
do que os anteriores. 

A pandemia trouxe mudanças nas di-
nâmicas organizacionais: primeiro veio 
o susto, o lockdown, a crise econômica, 
a instabilidade política, conflitos sociais, 
aliados ao aumento do desemprego, entre 
outros percalços. Para muitos, o esforço 
realizado para se manter de pé não foi 
suficiente, mas, para tantos outros, foi 
um momento de reinvenção e superação. 

Como fundadores, somos exigidos, conti-
nuamente, a estarmos bem e “segurarmos 
as pontas”, mas no fim das contas, há quem 
esqueça que nós também precisamos 
de motivação e uma força extra de fora. 
Apesar de parecermos “super homens” e 
“super mulheres”, também precisamos de 
apoio emocional. E é aí que percebemos 
o quanto a função de ser empreendedor 
é tão solitária! 

Em negócios onde há mais de um sócio 
administrando e/ou gerindo, o fardo pode 
(e deve!) ser dividido, tendo um como 
esteio do outro. E, a despeito da montanha 
russa de sentimentos, o apoio mútuo pode 
e faz a diferença na hora de enfrentar cada 

barreira individual e coletiva com a qual 
nos deparamos no dia a dia. 

Olhar para a sua empresa e buscar 
maneiras de sobreviver fora do projetado 
tradicionalmente, não é fácil. E lidar com 
a mente das pessoas que fazem isso valer, 
é ainda mais desafiador. Mas, como bem 
citou o educador e filósofo Mário Sérgio 
Cortella em seu livro “Por que fazemos o 
que fazemos”, para encontrar a motivação 
em tempos difíceis é preciso aprender a 
viver a restrição, do mesmo modo em que 
se aprendeu a viver a fartura. 

Enquanto empresária, entendo que 
precisamos engajar o cliente interno, 
independente de qualquer coisa, para 
alcançar o propósito do seu negócio, seja 
ele qual for. Afinal, é a sua equipe que fará 
isso acontecer, vendendo a sua ideia, o seu 
produto ou serviço, fazendo a diferença na 
vida do consumidor. 

Para que isso aconteça, é essencial 
sempre expor a verdade ao time, sem 
esconder ou maquiar uma situação ruim, 
compartilhando os caminhos que irá seguir, 
os porquês das escolhas e decisões e o que 
precisa de cada um naquele momento. 
Com a clareza e transparência, priorizando 
a união e a importância de cada um para 

o todo, é mais fácil enfrentar o momento 
adverso e passar por ele fortalecido. 

Neste contexto, a inteligência emocional 
dos fundadores deve ser o cerne que irá 
manter o foco no resultado e equilíbrio. Do 
contrário, quando se entra na energia do 
pessimismo ou da reclamação sem mudar 
a situação, entra-se numa bolha difícil de 
sair. Precisamos encontrar maneiras de nos 
motivarmos para ajudarmos o nosso time 
a manter o negócio funcionando. 

É importante, mais do que nunca, cuidar 
de si - incluindo atividades para a mente e 
para o corpo - entendendo que o equilíbrio 
emocional e o autoconhecimento acabam 
refletindo, inegavelmente, em toda a equipe 
e, claro, no sucesso do negócio. 

Não existe nenhuma fórmula pronta 
de como manter a motivação em tempos 
incertos, porém tenho certeza de que os 
pontos que levantei ajudarão a manter 
sua marca nos trilhos, assim como me au-
xiliaram. E não há nada mais gratificante 
do que passar por uma grande tormenta 
com todo time unido e carregando grandes 
aprendizados para a vida. 

(*) - É Co-fundadora da marca Criamigos, 
rede de franquias de pelúcias personalizáveis 

(www.criamigos.com.br).

Os desafios de manter a motivação em momentos adversos

O pretendente: STEPHAN YOUNG JIN BAI, nascido nesta Capital, Bom Retiro - SP, no dia 
(06/07/1989), profissão administrador, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Soung Chun Bai e de Eum Kyung Lee Bai. A preten-
dente: ANDREA PARK, nascida nesta Capital, Alto da Moóca - SP, no dia (22/06/1989), 
profissão estilista, estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Byung Kuk Park e de Hyang Sook Lee Park.
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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:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

          
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: LUIS CARLOS DA CRUZ SANTOS JUNIOR, estado civil solteiro, 
profissão analista de sistemas, nascido nesta Capital, Vila Matilde, SP, no dia 
07/01/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Luis 
Carlos da Cruz Santos e de Maria Jose Santos. A pretendente: LUCIA FLAVIA DE 
ANDRADE, estado civil solteira, profissão gestão comercial, nascida em Paraguaçu 
Paulista, SP, no dia 29/08/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filha de Dejanira de Andrade.

O pretendente: ESTEVÃO MARCOS ARMADA FIRMINO, estado civil solteiro, profissão 
professor, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia 16/12/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Arnaldo Marcos Firmino e de Olga 
Solange Pires Armada Firmino. A pretendente: JUREMA CARLA PUPO DE FREITAS, 
estado civil divorciada, profissão supervisora escolar, nascida nesta Capital, Alto da 
Mooca, SP, no dia 24/11/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filha de Antonio Carlos Pupo de Freitas e de Rosangela Correia Porto.

O pretendente: RICARDO FERREIRA DE FREITAS, estado civil solteiro, profissão ins-
trumentador cirúrgico, nascido em Poços de Caldas, MG, no dia 29/08/1988, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Vitor Sebastião de Freitas Junior 
e de Simone Ferreira de Freitas. A pretendente: PRISCILA ALCANTARA DE FRANÇA, 
estado civil solteira, profissão assistente de saque, nascida nesta Capital, Santo Amaro, 
SP, no dia 07/04/1995, residente e domiciliada em Embu das Artes, SP, filha de Roque 
Araujo de França e de Maria Jose de Alcantara França. Obs.: Edital de proclamas enviado 
ao Oficial de Registro Civil do endereço da contraente.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: DARCI ALVES DIAS, estado civil solteiro, profissão contador, nascido em 
Salto da Divisa, MG, no dia 01/11/1972, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filho de David Alves Dias e de Heleni de Sousa Alves. A convivente: CLAIR 
LUANA PESSOA, estado civil solteira, profissão biomédica, nascida nesta Capital, 
Liberdade, SP, no dia 22/01/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filha de Maria Conceição Pessoa Silva.
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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