
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

A música, porque toca 

o normal da condição 

humana, provoca 

essa força atemporal e 

múltipla que é o desejo

O indivíduo na empresa, 
além de carregar em si a 
força de experimentar e 

ser mais, busca na sua relação 
com o trabalho, ter poder e 
ser reconhecido como alguém 
que sabe e tem valor, ele quer 
despontar e fazer a diferença. 
Como ser humano que é, ca-
minha em direção à conquista, 
ao status, à superação, mas 
precisa usar sua potência para 
estar em equipe, trabalhar em 
conjunto, realizar em parceria 
e atingir os objetivos que, 
antes de tudo, são os empre-
sariais. Isso remete ao esforço 
de uma atividade concreta 
com demandas ambientais e 
estruturais e também a uma 
atividade mental para direcio-
nar o desejo, que não para de 
se mover, no encontro com o 
outro e na limitação do exer-
cício em grupo.

Trabalhar em equipe impõe 
um ritmo coletivo, muitas 
vezes frustrante, que sinaliza 
para a história que se tece dia 
a dia, penetrada por disposi-
tivos que intervêm nas possi-
bilidades de ação e realização 
pessoal e laboral. Encontrar 
harmonia nesses desafios é 
a grande tarefa de superação 
e prazer. É como ouvir no 
silêncio, entre as notas de 
uma obra musical, a verdade 
mais profunda que habita em 
cada um e articular as tensões 
inerentes ao processo de vida.

Entre o desejo e a concre-
tude das experimentações da 
vida, o soar de um tempo, uma 
melodia que reverbera a in-
tensidade do material latente, 
intrapsíquico com a magnitude 
de uma natureza selvagem 
numa terra árida. Pela músi-
ca, pode-se compreender a 
relação limitante, imposta pelo 
instrumento sem, no entanto, 
deixar de ser enriquecida pelo 
artista que a executa, porque 
a imaginação e o talento do 
intérprete vão além das fron-
teiras demarcadas pelo corpo 
do instrumento.

Uma obra musical pode ser 
majestosa e pujante ou lírica 
e emotiva quando em mãos 
de quem transforma partitu-
ras em beleza sonora. Assim 
também, a empresa, apesar de 
sua solidez, alocação de car-
gos e funções e ordenação de 
gestos e posturas, conta com 
seus colaboradores que, por 
vezes, liberados das conven-
ções estabelecidas conseguem 
sonhar e romper barreiras, 

transformando normatividade 
em originalidade.

Toda organização possui 
uma ideologia coerente aos va-
lores e objetivos estabelecidos 
de acordo com a realidade em 
que que está inserida. Condi-
cionando o pensamento em 
atividade lógica e repetitiva, a 
estrutura empresarial se apega 
à meta principal, o lucro, es-
quecendo que o desconhecido 
pode oferecer renovação e rea-
daptação às novas tecnologias 
e às demandas de um novo 
tempo que é célere e volátil.

A orquestra é o conjunto de 
vários instrumentos, naipes, 
tamanhos e timbres que realiza 
seu propósito com exuberân-
cia, acolhida pela batuta de um 
maestro firme e competente, 
entretanto empático e bene-
volente. Com isso, o regente 
colabora com a motivação e 
a expansão da criatividade de 
seu grupo, na

certeza de que uma obra 
musical nunca se esgota em si 
mesma, mas cresce e se recria 
através dos vários olhares e 
leituras dados a ela. Todos 
os seus componentes e cada 
apresentação são importantes 
porque tem o potencial de avi-
var a curiosidade dos sujeitos 
e inspirar a coragem na escuta 
daquilo que muitas vezes se 
prefere ocultar.

Uma instituição liderada 
apenas por regras pré-esta-
belecidas, quando confronta-
da pelo mercado inovador e 
progressivo, deixa de crescer 
e caminha com certeza, rumo 
à morte prematura. Não ope-
rando no confronto entre o já 
estabelecido e o desconhecido, 
ignorando a modernização de 
seus concorrentes, não impul-
siona suas ações para soluções 
pioneiras, tão necessárias à sua 
sobrevivência.

Na música, na vida, na em-
presa, as estratégias se fazem 
necessárias para as mudanças 
apresentadas a todo instante 
devido ao avanço acelerado das 
tecnologias que rapidamente 
se tornam obsoletas. A saúde 
pessoal, coletiva e empresarial 
se articulam ao ritmo do con-
certo que se compõe na

intersubjetividade tolerante 
e compreensiva que alavanca o 
bem-estar na viagem ao desejo.
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FELIPE FONSECA DE SOUZA,

RAÍSA HOLMO, 

ALESSANDRO FILGUEIRAS ROCHA,

BRENA MARQUES MAMEDE GALVÃO, solteira, 
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DANIELA DI CREDDO MAXIMO, 
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

1ª Vara da Família e Sucessões - Regional Nossa Senhora do Ó. 

- -
- 

Nossa Senho
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-

CURADORA, em caráter DEFINITIVO, a Sra. Ana Papp Silva
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5ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro. EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL – RESUMO 
Edital de 1º e 2º Leilão ELSON DA ROCHA BATISTA 

-
-

trâmite pela 5ª Vara Cível do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo/SP
ALDENIR NILDA PUCCA -  
Nos termos do , FAZ SABER  l através do 

-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br),   
1. DESCRIÇÃO DO BEM: asolina, ano e 

-
 

2. AVALIAÇÃO: R$ 7.472,00 (JULHO/2016 - Conforme fl. 514 dos autos). 
3. ÔNUS: 

 
4. DÉBITO EXEQUENDO: R$ 14.107,17 (MARÇO/2017). 
5. VISITAÇÃO:  

 
6. DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão começa em 07/11/2017, às 13h05min, e termina em 10/11/2017, às 

13h05min e; 2º Leilão começa em 10/11/2017, às 13h06min, e termina em 30/11/2017, às 
13h05min. 

7. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – 
. DÚVIDAS E 

ESCLARECIMENTOS: tramitando a 
da, pelo 

-  
ELSON DA ROCHA BATISTA,  e demais 

interessados INTIMADOS 

 
 
 
 
 
    (11) 2184-0900  |  WWW.ZUKERMAN.COM.BR 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

Os dados são da nova pesquisa da 
Booking.com para Empresas, líder 
mundial em conectar viajantes de 

negócios com uma variedade de lugares 
incríveis para se hospedar. A empresa ouviu 
mais de 17.000 profissionais em 24 países.

Um terço dos profissionais brasileiros 
(27%) sentem que seu horário de traba-
lho e lazer são muito interligados. Não é 
surpresa dizer que, independentemente 
do mercado, os profissionais tentam tirar 
o máximo proveito de um destino ao viajar 
a trabalho. Três quartos (73%) dos brasi-
leiros estenderam uma viagem de negócios 
em algumas horas ou dias para aproveitar 
a cidade. No geral, 46% dos profissionais 
no Brasil valorizam essa capacidade de 
mesclar viagens de negócios com lazer 
em relação a benefícios mais tradicionais 
oferecidos pelo seu empregador.

Então, o que impulsiona os profissionais 
a combinar uma viagem de negócios com 
lazer? Os dois fatores principais têm base 
no destino em si – 74% dos brasileiros 
querem explorar uma cidade que ainda 
não visitaram, e 35% querem passar mais 
tempo no lugar favorito. Para aqueles que 
estendem suas viagens de negócios para 
ter um período de lazer, a maioria faz isso 
por 24 horas (41%), seguido por 2 a 3 dias 
(23%) e por algumas horas (32%).

A pesquisa também mostrou que 70% 
dos funcionários dizem que tirar tempo 

Ter oportunidades de viajar a trabalho é algo cada vez 

mais valorizado pelos profissionais.

Mercado de trabalho pode se 
beneficiar de profissionais que 
reiniciam carreira em busca de 
sonho ou após onda de demissões.

Em busca de realização, muitas 
pessoas têm largado carreiras con-
solidadas para investir em outros 
rumos. O recomeço com um novo 
curso faz necessária a volta à fase 
de estágios, o que traz benefícios 
às empresas. Daniela Misorelli, 
CEO da plataforma de recruta-
mento de estudantes Estagiários 
Online, aponta cinco razões para 
apostar no estagiário mais velho:

1. Muita experiência - A atua-
ção anterior em outros trabalhos 
proporciona ao estagiário conhecimentos que 
podem ser reaplicados e até calhar de ser a 
peça que faltava no quebra-cabeça de uma 
companhia, com sua experiência e habilidades;

2. Motivação para dar e vender - Se o pro-
fissional abdicou de uma carreira para ir atrás 

de trabalho para viajar mais
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para viagens de lazer oferece a eles maior 
satisfação profissional. Além disso, para a 
maioria (75%), as viagens de lazer ajudam 
a administrar melhor o stress e a pressão 
do trabalho. 

Ripsy Bandourian, diretor sênior de 
desenvolvimento de produto, da Booking.
com para Empresas comenta: “Ter opor-
tunidades de viajar a trabalho é algo cada 

vez mais valorizado pelos profissionais, 
liderado pela geração dos millennials. 
Além disso, mais do que nunca, os pro-
fissionais que viajam querem maximizar 
o tempo que passam em um destino de 
negócios tanto para trabalho quanto 
para lazer. 

Fonte e mais infotrmações: (http://www.
booking.com).

determinados a fazer a diferença 
tanto na própria vida quanto na da 
família. “Não há idade para iniciar ou 
retomar os estudos, basta a vontade 
de adquirir novos conhecimentos 
e a dedicação”, comenta a CEO do 
Estagiários Online;

4. Aprendizados da maturidade 
- Com mais vivência, o estagiário 
mais velho já passou por situações 
em que aprendeu o peso das esco-
lhas e das consequências de seus 
atos. Ele pondera mais antes de 
agir, não se envolve em conflitos à 
toa e é, ainda, uma boa influência 
para os colegas;

5. Benefícios da diversidade - A 
troca de experiências suscitada pelo convívio 
entre diferentes gerações soma à equipe e à 
empresa. O diálogo fica mais rico com a diver-
sidade de opiniões e, assim, pode-se chegar a 
melhores soluções e resultados.

Fonte: www.estagiariosonline.com.br

de fazer o que gosta é sinal de que ele estará 
empolgado nessa missão. Ele realizará, então, 
as tarefas com muita satisfação e disposição;

3. Dedicação e vontade de crescer - Há ainda 
aqueles que só tiveram a oportunidade de come-
çar uma formação superior mais tarde, e que estão 
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