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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

O pretendente: FERNANDO WEISZFLOG CHRISTENSEN, de nacionalidade brasileira, 
publicitário, divorciado, nascido em São Paulo, no dia (16/04/1979), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Jonas Christensen e de Adriana Weiszflog Christensen. A 
pretendente: MARIA CAROLINA NERY SELDERS, de nacionalidade brasileira, advogada, 
divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/01/1982), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Nelson Nery Junior e de Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade Nery.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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:

Segundo um levanta
mento da NielsenIQ, 
consultora em inteli

gência de varejo, o atacarejo 
cresceu como nenhum outro 
formato do setor super
mercadista no país, entre o 
período de janeiro a março 
a alta de 21,1%, comparado 
ao mesmo período de 2021. 
Para fazer um comparativo, a 
pesquisa apontou que super
mercados venderam 7,8% a 
mais no mesmo intervalo, 
enquanto supermercados 
pequenos subiram 4,4% e hi
permercados tiveram queda 
6,8% em vendas.

Pensando nisso, Vanderlei 
Junior, CEO da CotaBest, 
marketplace de atacadis
tas da CotaBest Solutions, 
resolveu mostrar as cinco 
principais vantagens de 
comprar em atacadistas, que 
vão além do preço: 
 1) Possibilidade de 

comprar pela inter-
net - Assim como os 
atacadistas do market
place da CotaBest, 
outras inúmeras redes 
oferecem um ecom
merce bem completo, 
que permite que as 
pessoas possam fa
zer suas compras a 
qualquer hora e em 
qualquer lugar, evitan
do assim gastos com 
transportes e gasolina 
e otimizando o tempo. 
Basta selecionar os 
seus itens e realizar o 

As famílias estão em busca de soluções mais econômicas para 
poderem se alimentar, entre elas, a compra em atacadistas.

Otto Pohlmann (*) 
  
Falar que a pandemia trouxe 

lições importantes para o universo 
da tecnologia e dos negócios é pra
ticamente um clichê. Em dois anos 
com o novo Coronavírus presente 
em nossa realidade, é natural que 
executivos e profissionais tirem 
aprendizados e novos conheci
mentos da aceleração provocada 
pela doença. A questão é saber o 
que fazer com esses ensinamentos. 

O segredo de sucesso para 
qualquer empresa é justamente a 
capacidade de extrair o melhor de 
cada situação. Nem que para isso 
seja necessário expandir a atuação 
para outros setores e até mesmo 
regiões que podem agregar mui
to mais ao negócio nesses novos 
tempos. Graças ao home office, 
muitas empresas descobriram 
as vantagens de descentralizar a 
operação, possibilitando montar 
bases em lugares que, tradicional
mente, não faziam parte de suas 
estratégias operacionais. 

Afinal, por muito tempo as or
ganizações se concentravam em 
grandes centros urbanos. Mas 
agora as relações de trabalho 
mudaram  e isso trouxe duas 
vantagens significativas. A primei
ra, claro, é a redução dos custos 
operacionais. O trabalho remoto 
manteve a produtividade em alta 
ao mesmo tempo que as despesas 
das empresas e de qualidade de 

vida dos colaboradores caíram 
significativamente. Assim, não há 
por que concentrar tudo em um 
único lugar. 

O segundo ponto, evidentemen
te, é o recrutamento de novos ta
lentos. Se antes era o profissional 
que precisava se deslocar à sede 
das empresas, agora há o caminho 
inverso: as corporações estão indo 
para essas regiões. Isso promove 
diversificação no perfil dos cola
boradores, com diferentes pontos 
de vista em um mesmo projeto ou 
departamento. A lógica é simples. 

A partir do estabelecimento 
em centros rurais e periféricos, é 
muito mais vantajoso contar com 
pessoas que tenham conhecimen
to local para administrar e cuidar 
dos processos nesses locais. Elas 
já conhecem as particularidades 
e necessidades daquela região. 

Evidentemente, o sucesso dessa 
expansão para além dos grandes 
centros não depende apenas 
da capacidade tecnológica para 
conectar diferentes lugares se 
importar a qualidade de cone
xão. É preciso garantir que os 
profissionais estejam alinhados 
com os valores e com a missão da 
organização. É necessário investir 
em cursos, treinamentos e capa
citação para que eles possam ser 
absorvidos pela rotina da empresa 
e, a partir daí, inserir o local na 
estratégia nacional ou até global 
da companhia. 

Aos poucos, os primeiros exem
plos bemsucedidos dessa movi
mentação começam a aparecer em 
todo o mundo. A Zoho, referência 
em soluções de tecnologia, promo
ve essa migração reversa de talen
tos com a criação de escritórios 
rurais e periféricos nos últimos 
anos. São pequenas instalações 
para pequenos grupos. O primeiro 
centro desse tipo surgiu em 2011 
e, em dez anos, tornouse uma es
tratégia consolidada na empresa. 

Do primeiro centro surgiu um 
software de suporte ao cliente 
que é responsável pelo emprego 
direto de mais de 500 profis
sionais. Foise o tempo em que 
qualquer corporação poderia se 
fechar em sua sede e ficar alheia 
ao que acontece em seu entorno. 
Independentemente do porte e do 
segmento, as empresas precisam 
se envolver com suas comunidades 
e até ampliar a participação em 
outras regiões.

Conceitos como ESG, por exem
plo, vão ao encontro desse mo
mento por estimular maior trans
parência e impacto social a todos. 
Levar a companhia para centros 
rurais e periféricos proporciona, 
portanto, a combinação perfeita 
entre eficiência operacional com 
valorização da marca e da imagem. 

(*) - É CEO da Centric Solution, empresa de 
tecnologia que fornece soluções completas para 
atender aos requisitos de segurança e da LGPD, 

e-mail: (centric@nbpress.com).

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

41º Subdistrito, - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: BRUNO YOSHIKAZU SHIMADA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia (19/06/1991), estado civil solteiro, profissão 
programador, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos 
Yoshikazu Shimada e de Miriam Yassuko Kawakami Shimada. A pretendente: ISABELLE 
LUMMY SATO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Consolação - SP, no 
dia (24/07/1992), estado civil solteira, profissão analista financeira, residente e domici-
liada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Mamoru Marcos Sato e de Amelia Mitsuko 
Ivano Sato. Obs.: Bem corno cópia enviada a Unidade de Serviço nesta Capital, onde 
a pretendente é residente e domiciliada.

John Rossman – Büzz – O ex executivo da Ama
zon e de outras big stars do mercado mundial, abriu 
sua “caixa de ferramentas” e disponibilizou conceitos 
 explicandoos  que alçaram e continuarão a elevar 

a Amazon aos píncaros da glória corporativa. A maneira clara, 
fluida, com dinamismo impar, com a  qual ele explica, faz com 
que tenhamos a sensação de simplicidade.  Este escriba fica a 
imaginar como era uma reunião de diretoria sob seu comando. 
Nossa! Um livro de peso, grosso calibre, que pode ser lido tal 
qual um manual, todavia, ao seu término, o leitor se enche de 
gás  e muita vontade para praticar tudo que aprendeu. Deve ser 
lido por empreendedores, administradores, pequenos e grandes 
empresários e também por jovens aspirantes. Ensinamentos 
valiosos. Absolutamente factível!

Pense Como a Amazon: 
50 ideias e ½ para se tornar 
um líder de mercado

Gladston Salles – Scortecci   Família carioca foi 
desalojada por causa de uma reintegração de posse. 
Mudaramse para uma comunidade. Lá, Chapeuzi
nho Azul pôde conhecer a dura e difícil realidade 

da extrema pobreza, tanto quanto poder praticar atos que sua 
índole,  ingênuo e bondoso coração permitiam. O cenário deso
lador evidenciado pela falta de condições higiênicas e demais 
mazelas, permitem uma excelente aula de solidariedade e fé, nas 
pessoas e no futuro, somente encontradas, na maioria das vezes,  
em ambientes dessa natureza. Chapeuzinho, não obstante sua 
pequenez,  dá uma importante aula de ternura e grandiosidade. 
Deve ser lido por e para toda garotada.

Chapeuzinho Azul na Cidade 
Maravilhosa

Karina Okajima Fukumitsu (Org) – Summus 
– Mães enlutadas que tiveram um sério,  duríssimo 
e nefando revés natural, expõem emocionadas suas 
entranhas agredidas por um evento absolutamente 
inesperado. Seus relatos, incluindo  da organizadora, 

ainda emocionados, conseguem transmitir um pouco da inco
mensurável dor da perda de um ser que trouxeram ao mundo 
e que de forma abrupta se foram. Em meio à emoção, ou fruto 
desta, surge uma avassaladora força, a vontade de amparar 
pais que sofreram do mesmo luto. Destarte, temos uma obra 
conciliadora entre morte e “renascimento” . Palavras ditas por 
profissionais terapeutas e leigas, todavia com único e nobre 
condão: Mães!!

Revés de um Parto: Luto materno

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Além do preço, cinco vantagens 
de comprar em atacadistas

Com a inflação cada dia mais alta, renda familiar caindo e o desemprego com índices preocupantes, as 
famílias estão em busca de soluções mais econômicas para poderem se alimentar, entre elas, a compra em 
atacadistas está sendo destaque, já que comprar em grandes quantidades oferece valores mais viáveis

simples ou cartão da 
loja. Assim, é possível 
identificarmos mais 
um benefício, já que 
as vantagens desses 
programas podem ser 
desde descontos me
lhores até premiações 
e sorteios. 

 5) Opções de pagamen-
tos diversos - Que 
comprar em grandes 
quantidades sai mais 
em conta, todos sa
bem. Mas muitos se 
questionam como vão 
pagar por essa compra, 
e é fácil. Atacadistas 
costumam fornecer 
diversas opções de 
pagamento, desde 
descontos no PIX até 
parcelamento em 12 
vezes. 

Com isso, é possível fazer 
uma compra para durar me
ses, diminuindo a frequência 
das idas aos mercados, por 
um valor mais acessível por 
item e ainda com pagamentos 
amigáveis que se encaixam 
na sua realidade. “Analisando 
esses benefícios é fácil chegar 
à conclusão de que comprar 
por atacadistas vai muito 
além do preço, inclui outras 
vantagens que se adequam a 
realidade de cada comprador, 
trazendo inúmeras possibi
lidades de escolha”, finaliza 
o CEO.  Fonte e outras 
informações: (https://www.
cotabest.com.br/).
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pagamento. Em segui
da os produtos seguem 
para o endereço que 
você solicitou, bem 
embalados. 

 2) Entrega para todo o 
Brasil - Grande parte 
dos atacadistas, mes
mo que não possuam 
unidades físicas, tem a 
disponibilidade de uma 
abrangência nacional, 
ou seja, comprando 
pela internet, é possí
vel que a compra seja 
entregue em qualquer 
lugar. Dessa forma, se 
você gostaria de com
prar algo de um lugar 
específico, seja pelo 
preço ou qualidade, 
por atacado é possível. 

 3) Diversas opções 
do mesmo produto 
- Dentro de um ataca

dista, você consegue 
acessar inúmeras mar
cas de um determinado 
produto, dando opções 
para o comprador es
colher aquela que mais 
o agrada. Além disso, 
ainda é possível fazer o 
comparativo de preços 
do mesmo produto em 
diversos sellers e de 
marcas variadas, para 
que o cliente possa sa
ber onde é o local mais 
barato para adquirir 
esse item. 

 4) Programas de fide-
lização - É comum 
vermos que os ataca
distas oferecem mais 
benefícios para quem 
usufrui de seus pro
gramas de fidelização, 
seja ele por meio do 
CPF em um cadastro 

Expansão para além dos grandes centros: 
da pandemia para a tecnologia
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