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Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

Pollyana Guimarães (*)

Por muitos anos, essa 
valorização era mas-
sivamente associada 

a cargos de destaque, com 
altos salários – mas, hoje, 
essas e muitas outras re-
compensas estão perdendo 
cada vez mais espaço, para 
a valorização de uma pe-
ça-chave essencial para a 
retenção e desenvolvimento 
de profissionais cada vez 
mais qualificados: as habi-
lidades individuais de cada 
colaborador.

A baixa qualificação pro-
fissional é uma das maiores 
dores sentidas em empresas 
dos mais diversos portes e 
segmentos. Em um levan-
tamento feito pela Câmara 
Brasileira da Indústria da 
Construção (Cbic), inclu-
sive, cerca de 60% das em-
presas estão com dificuldade 
para contratar mão de obra 
preparada para lidar com as 
rotinas de cada área. 

Mas, mesmo diante de 
barreiras nítidas, os inves-
timentos em programas de 
desenvolvimento e trei-
namento que capacitem 
esses profissionais e au-
xiliem em aprimorar seus 
potenciais, se torna uma 
ferramenta poderosa para 
a prosperidade do negócio. 
Quando treinados para este 
fim, o aprimoramento de 
suas capacidades permite 
não apenas que tenham 
um melhor desempenho 
em suas funções, como 

Maioria dos líderes consideram que as habilidades 
estão se tornando a forma mais importante de desenvolver 

os talentos de uma empresa.

Reconhecimento por habilidades em 
vez de cargo: conheça essa tendência
Um profissional reconhecido em seu ambiente de trabalho é capaz de trazer resultados esplêndidos 
para a empresa

e, principalmente, adotando 
indicadores de performance 
que mensurem os resultados 
já conquistados. Assim, a 
empresa consegue ter uma 
visão mais clara da asser-
tividade dos programas de 
treinamento adotados e, 
quais outras ações podem 
ser tomadas para trazer 
conquistas cada vez maiores 
para a gestão empresarial.

Ainda, as estruturas es-
tabelecidas internamente 
devem ser flexibilizadas, 
garantindo que os profissio-
nais consigam crescer com 
base na aquisição de novas 
competências – tais como 
melhorar o relacionamento 
com seu time, conquista 
de metas estabelecidas e 
desenvolvimento de um 
determinado produto ou 
serviço, por exemplo.

Os efeitos da recompensa 
por habilidades ainda estão 
na fase inicial, mas já é pos-
sível perceber que ajudam a 
configurar um novo cenário 
para os profissionais que 
almejam um crescimento 
para além da promoção 
de cargos. Essa tendência 
abre inúmeras perspectivas 
na forma como os líderes e 
gestores podem evoluir em 
suas formas de trabalho nos 
próximos anos, sendo capa-
zes de construir resultados 
cada vez melhores a partir de 
uma equipe mais engajada e 
motivada.

(*) - É idealizadora da Evoluzi, 
empresa de curadoria de treinamentos 
corporativos (https://evoluzi.com.br/).

também expandam sua 
visão de negócios de forma 
macro – auxiliando para 
que consigam enxergar 
oportunidades de inovar 
e empreender dentro da 
própria empresa. 

Mas, muito além que 
viabilizar esse desenvolvi-
mento, a recompensa por 
aprimorar tais habilidades, 
certamente, é muito bem-
vista pelos profissionais, in-
centivando-os a continuar 
nesta trilha não apenas para 
o sucesso da companhia, 
como principalmente para 
seu próprio crescimento. 
Como prova dessa relevân-
cia, um estudo conduzido 
pela Deloitte identificou 
que 90% dos líderes con-
sideram que as habilidades 
estão se tornando a forma 
mais importante de desen-
volver os talentos de uma 
empresa – servindo, até 

mesmo, de base para de-
senhar o plano de carreira 
de cada um. 

Na prática, sua proposta 
seria, justamente, eliminar 
a hierarquia corporativa 
gradualmente, oferecendo 
melhores remunerações 
àqueles que melhor explo-
rarem suas habilidades a 
favor do crescimento da 
empresa. Isso, indepen-
dentemente do cargo que 
ocupar. Mas, para que obte-
nha êxito em seu objetivo, 
essa “multicapacitação” 
depende de uma intensa 
mudança na mentalidade 
das empresas.

Em um primeiro momento, 
toda a cultura organizacional 
deve ser consolidada a partir 
desse intuito, disseminando 
a importância do reconhe-
cimento de habilidades 
para a prosperidade dos 
profissionais e da empresa 
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Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0023009-50.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 33ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Claudia Status Ferreira, que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de sentença, movida por Adidas Ag e outros. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 15.915,87, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o 
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo 
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de julho de 2022. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002084-08.2022.8.26.0291 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ªVC, do Foro de Jaboticabal, Estado de SP, Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Mário Ito Júnior - ME, CNPJ 07.835.435/0001-03, que por este Juízo 
tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por CGMP - Centro de Gestão de Meios 
de Pagamento S.A.. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, 
§2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 dias úteis, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 17.918,56, devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de penhora 
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não efetuado tempestivamente 
o pagamento voluntário, proceder-se-á à Penhora de bens suficientes do executado, que assumirá 
o depósito mediante compromisso, Avaliados e Intimando-o da penhora. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Jaboticabal, aos 15 de julho de 2022. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002123-74.2012.8.26.0543 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Vilibor Breda, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Jorge Augusto Pimenta Filho, CPF 482.238.167-68, com endereço à Rua 
Pernambuco, 10, Beira Rio, CEP 24860-000, Itaborai/RJ, que lhe foi proposta uma ação de Procedi 
mento Sumário por parte de Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A, alegando em 
síntese: que na respectiva vara e cartório, tramita os autos da indenização por danos materiais que 
a Concessionária da Rodovia Presidente Dutra move contra sí, por conta dos danos que lhe foram 
causados em decorrência do acidente que ocorreu dia 26/07/2010, por volta das 11h45min, o 
Requerido estava trafegando com o veículo Marca Mercedes Benz, Modelo LK 1517, ano 1986, 
placa GQN - 8973, Renavam 242847412, de propriedade do Primeiro Requerido, quando, na altura 
do Km 0177+000, sentido norte da rodovia, perdeu o controle do veículo, envolvendo-se em 
acidente, danificando o patrimônio publico sob concessão da requerente. Mediante o acidente 
ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência nº 739894(Doc. 04) Os Requerentes 
também alocou pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis para a realização da obra e 
resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que 
realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, 
na data da ocorrência, a quantia de R$ 9.046,45, conforme demonstrativo anexo (doc. 05).Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação do réu, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de * dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Santa Isabel, aos 22 de julho de 2022. 

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1002468-08.2021.8.26.0543 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr. Sandro Cavalcanti Rollo, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a Faz saber ao, réu, ausente, incerto, de paradeiro desconhecido, que na 
respectiva vara e cartório,tramita os autos da indenização por danos materiais que Concessionária 
da Rodovia Presidente Dutra move contra sí, por conta dos danos que lhe foram causados em 
decorrência do acidente que ocorreu 13/05/2018, por volta das 22h40min, ao atingir o km 212,0, da 
Rodovia Presidente Dutra, BR-116, sentido sul, o segundo requerido, conduzindo o veículo 
Fiat/Palio EDX/1998, placas CNT2245, de propriedade da primeira requerida, perdeu o controle da 
direção, colidiu com a barreira de concreto, e danificou o patrimônio público sob concessão. 
Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência nº 18029825B01. O 
Requerente também alocou pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis para a realização 
da obra e resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles 
que realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a Requerente 
despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 3.586,38, conforme demonstrativo anexo. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação do réu, para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. . Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de Santa Isabel, aos 28 de julho de 2022. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0013416-60.2022.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a) Thiago Pedro Pagliuca dos Santos, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Ivan Yutaka Ito, CPF Nº 396.743.809-06, que nos autos de 
cumprimento de Sentença ajuizado por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi deferida 
a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 82.575,58 que deverá ser 
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, 
CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 %(art.523, §1º, CPC), 
podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado 
na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de julho de 2022. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1017754-65.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 18ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Caramuru Afonso Francisco, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Johnnie Mitchell, Norte-Americano, Casado, Motorista, RG V 
359982-0, CPF 225.151.388-45, com endereço à Rua das Castanheiras, 111, Lagoa da Conceição, 
CEP 88062-000, Florianópolis/ SC, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível 
por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: inadimplemento 
de contrato de compra e venda de lote imobiliário . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 20 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada 
Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de agosto de 2022. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0014754-69.2022.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 13ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a) Tonia Yuka Koroku, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Heitor Augusto Lucas, CPF 286.773.978-09, nos autos do Cumprimento de 
Sentença, apresentado por União Social Camiliana, CNPJ 58.250.689/0001-92, que, por se 
encontrar em lugar incerto e não sabido, foi determinada a(s) respectiva(s) Intimação(ÕES), por 
Edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo deste edital, efetue(m) o pagamento do débito 
atualizado de R$ 25.082,83, acrescido de custas, se houver, sob pena de multa de 10% sobre o 
valor do débito, e também honorários advocatícios. Ciente(s), ainda, que nos termos do artigo 525 
do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
dias para que o(a)(s) executado(a)(s), independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente(m), nos próprios autos, a(s) respectiva(s) impugnação(ões). Não sendo a(s) impugnação 
(ões) apresentada(s), em prol do(a)(s) executado(a)(s) será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 04/08/2022. 

Foram publicados pelo 
Senado Federal os 
detalhes de nove situ-

ações em que o trabalhador 
tem direito a esse benefício. 
Veja a seguir.
 1) Horas extras: O fun-

cionário tem direito a 
receber horas extras 
quando ultrapassa 8 
horas diárias ou 44 
horas semanais em ser-
viço.O tempo excedido 
deve corresponder, no 
máximo, a apenas 2 ho-
ras, com exceção para 
regimes específicos, 
como para quem cum-
pre plantões. O valor da 
hora extra  50% maior 
do que o valor da hora 
regular de trabalho e o 
valor da hora extra em 
domingos e feriados 
vale o dobro do salário 
normal. 

 2) Trabalho noturno: 
O adicional noturno 
será concedido ao co-
laborador que precisa 
trabalhar das 22h às 
5h. A porcentagem em 
cima do salário é de, 
no mínimo, 20% sobre 
o valor da hora, ou de 
acordo com a previsão 
em Convenção Coletiva 
da Categoria.Para o 
trabalhador do cam-
po, o período noturno 
considerado é entre 
21h e 5h e cada hora 
de trabalho vale 25% 
a mais do que a hora 
normal diurna. 

 3) Sobreaviso: A situa-
ção de sobreaviso se 
caracteriza quando 
o profissional preci-
sa estar disponível a 
qualquer momento, 
mesmo durante seu 
período de descanso, 
para voltar ao trabalho. 
Esse adicional é equi-
valente a um terço do 
valor da hora regular 
de trabalho. Entretan-
to, o uso de celular ou 
computador, por si só, 
não é suficiente para 
caracterizar o estado 
de sobreaviso. A de-
terminação da lei é de 
que o empregado esteja 
em constante alerta, 
aguardando ordens e 
mantendo-se sob um 
grau de subordinação.

 4) Insalubridade: Tal 
complemento salarial 
destina-se ao traba-
lhador que se expõe à 
agentes físicos, quími-
cos e biológicos que co-
locam em risco a saúde. 
O valor desse benefício 
varia entre 10% e 40%, 
dependendo do nível 
de exposição, mas essa 
proporção é calculada 
com base no salário 
mínimo vigente e não 
sobre o salário recebi-
do.

 5) Periculosidade: De 
acordo com o Minis-
tério do Trabalho e 
do Emprego, uma de-
terminada atividade 
laboral é dada como 
perigosa quando coloca 

em risco a integridade 
física do trabalhador. 
O pagamento é con-
dicionado a um laudo 
pericial realizado por 
médico ou engenheiro, 
que deverá constatar 
a existência de fatores 
que caracterizam a 
atividade perigosa.

  Importante ressaltar 
que os adicionais de 
insalubridade e de 
periculosidade não 
podem ser pagos con-
juntamente. Nos casos 
em que as condições de 
trabalho são perigosas 
e insalubres, prevalece 
o adicional de maior 
valor.  

 6) Penosidade: As ati-
vidades consideradas 
penosas são aquelas 
que provocam algum 
desconforto físico ou 
psicológico. Previsto 
no artigo 7º da Consti-
tuição Federal, o com-
plemento salarial de 
penalidade é corres-
pondente ao exercício 
de função sacrificante e 
incômoda, que deman-
da uma atenção cons-
tante e uma vigilância 
fora do comum por 
parte do trabalhador.

 7) Transferência:  O 
complemento salarial 
por transferência é di-
recionado ao profissio-
nal que precisa migrar 
para outro município, 
diferente do que es-
tava estabelecido no 
contrato de trabalho.
Assim, ele passa a re-
ceber 25% a mais do 
seu salário, enquanto 
durarem suas funções 
no novo local. 

 8) Risco: O adicional de 
risco é direito exclusivo 
de funcionários portuá-
rios, sejam aqueles que 
trabalham em mar ou 
em terra. O valor do 
benefício corresponde 
a 40% sobre o valor 
do salário por hora 
de trabalho regular 
diurna e o pagamento 
desse adicional subs-
titui os complementos 
de insalubridade e de 
periculosidade

 9) Fonte contratual ou 
normativa: O com-
plemento salarial de 
fonte contratual ou 
normativa corresponde 
a condições ou van-
tagens oferecidas aos 
profissionais, sendo 
instituídas por meio de 
contrato individual ou 
coletivo, regulamento, 
norma coletiva. Podem 
ser também oferecidos 
pelo próprio patrão 
como parte de uma polí-
tica de benefícios, como 
é o caso dos adicionais 
de produtividade e por 
tempo de serviço.

Eduardo Moisés

Regras do 
complemento 

salarial

3º Subdistrito - Penha de França
Dr. Mario Luiz Migotto - Oficial Interino

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço público a saber que: NATALINA FERNANDES DE ARAUJO, nascida nesta Capital, 
em 10/09/1965, filha de Miguel Pereira de Araujo e de Olga Fernandes de Araujo, nos 
termos do artigo 56 da Lei 6015/73 alterada pela Lei Federal 14.382/2022 promoveu a 
alteração do seu nome para: LINA FERNANDES DE ARAUJO.
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

Registro Civil de PessoasRegistro Civil de Pessoas
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O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: 

https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/AC09-BAD6-676E-6633 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para 

verificar se este documento é válido. 
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