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Dia das Crianças

1ºRIGO Consciente

No dia 18 de outubro, o 1°RIGO recebeu o enfermeiro Dariel Macha-
do para palestrar sobre o câncer de mama. Como parte da Campa-
nha Outubro Rosa, a palestra trouxe diversos temas como: a preven-
ção para mulheres a partir de 40 anos, o exame de toque e também 
os casos raros de câncer de mama em homens.

A palestra teve como objetivo sensibilizar a equipe sobre a impor-
tância da prevenção do segundo tipo de câncer que mais acomete 
brasileiras. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), 
foram estimados 59.700 casos novos de câncer de mama em 2019 
no País, com risco estimado de 56 casos a cada 100 mil mulheres.

Atendendo às solicitações dos colaboradores, a Serventia implantou 
em Outubro o Plano de Cargos, Remuneração e Carreira. A iniciativa 
visa melhorar o clima organizacional, criar oportunidades de desenvol-
vimento e se alinhar com o mercado. 

Além disso, também em outubro foi realizada a Avaliação Quadri-
mestral, uma oportunidade para os colaboradores se auto avaliarem 
e  ainda concorrerem a premiações. A Avaliação é desenvolvida indi-
vidualmente para cada cargo/setor com objetivo de avaliar os conhe-
cimentos sobre os princípios registrais e a normativa interna e sobre 
conhecimentos específicos dos setores do Cartório.

No dia 11 de outubro, o 1ºRIGO abriu as portas para que os filhos de 
colaboradores pudessem conhecer o local de trabalho dos pais. Na 
ocasião, os(as) pequenos(as) participaram de oficinas de Lego, Slime, 
Profissões e Leitura, além de propiciar uma interação entre pais e fi-
lhos com doces e brincadeiras.

Tendo em vista a urgência em adotar medidas que contribuam para 
preservação do meio ambiente, o 1ºRIGO está implementando a po-
lítica de coleta seletiva na copa para auxiliar na reciclagem do lixo. 
A medida vem somar com outras já adotadas com a substituição de 
copos descartáveis por squeezes e a utilização de rascunhos como 
bloco de notas. 

Dê os parabéns aos novos supervisores da Serventia!

Carlos Santos – Supervisor de TI 
Flávia Cruz – Supervisora Financeira
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Aniversário e 
Halloween

Capacitação 
em Gestão de 
Pessoas

Desenvolvimento dos
Jovens Aprendizes

Analista Destaque

Vale-alimentação/
refeição

Os aniversariantes de Outubro foram celebra-
dos com direito a uma festa de Halloween na 
última sexta-feira do mês. A festa temática 
contou ainda com um concurso das três me-
lhores fantasias e os vencedores serão anun-
ciados na próxima quinta-feira (07/11).

Não se esqueça: a Festa de Aniversariantes 
do Mês de Novembro acontece na última sex-
ta-feira, dia 29!

O 1º RIGO iniciou em outubro o cronograma 
de treinamentos com foco na gestão de pes-
soas com os seguintes eventos:

• Treinamento de Liderança com a consul-
toria LURE para realizar encontros quinze-
nais na Serventia e desenvolver compe-
tências de liderança e gestão de equipes;

• Cumbuca semanal sobre o livro “Aprendi 
com meu Chefe” de Ricardo Gallupo;

• Projeto Excellence II com a mentoria de 
José Eduardo e Eliane.

O 1ºRIGO realiza quinzenalmente reuniões 
com todos os jovens aprendizes da Serventia. 
Essas reuniões são parte de um programa de 
desenvolvimento que consiste na leitura de 
um capítulo do livro “Como fazer amigos e 

Iara Teixeira Protázio é a vencedora do Pro-
jeto Analista Destaque do último trimestre! A 
iniciativa consiste em evidenciar o profissio-
nal com os melhores indicadores para traba-
lhar por três meses no setor de Conferência 
e oportunizar a prática profissional na Confe-

Colaboradores do 1°RIGO tiveram um aumen-
to de mais de 11% no vale-alimentação/refei-
ção e agora o valor pode ser dividido em 50% 
para alimentação e 50% para refeição.

Vem Por Aí!
Novembro Azul
Novembro Azul - O 1ºRIGO realiza a Campanha Novembro Azul para conscientizar sobre 
a importância da prevenção do câncer de próstata com uma palestra para toda equipe. 
Fiquem atentos! 

Premiação
No dia 7 de novembro, serão entregues os prêmios para os vencedores na prova quadri-
mestral e para os vencedores no concurso das três melhores fantasias de Halloween às 
17h40min no hall do atendimento.

Great Place to Work
A partir de 18 de novembro, a pesquisa para certificação Great Place To Work estará dispo-
nível por 15 dias com intuito de medir a percepção dos funcionários em relação a empresa.

1º Torneio 1ºRIGO
1º Torneio 1ºRIGO - No dia 23 novembro, a Serventia traz o 1º Torneio 1RIGO para promover 
lazer, prática de várias modalidades de esportes e integração entre os colaboradores no 
Clube Oásis. Para participar, o colaborador deve se inscrever no dia 08 de novembro a partir 
do link que será disponibilizado. Participe!

Prêmio de Qualidade Total Anoreg 2019 (PQTA)
28 de novembro - Acontece a entrega do PQTA 2019 em Aracajú (SE) e o 1ºRIGO é uma 
das serventias participantes que estará representando o Estado de Goiás na premiação. O 
PQTA 2019 audita e premia cartórios em todo País há 14 anos utilizando vários critérios de 
avaliação.

Confraternização de Final de Ano
Marcada para 14 de dezembro, das 12h às 18hs, o evento será realizado na Churrascaria 
Favo de Mel. Os colaboradores podem levar o cônjuge/companheiro(a)/namorado(a) e fi-
lhos. Além do buffet completo, haverá dupla sertaneja e DJ para animar os presentes e 
brinquedoteca para as crianças!

Influenciar Pessoas”, de Dalie Carnegie, so-
bre o qual os jovens aprendizes discutem e 
elaboram um relatório trazendo para sua vi-
vência o conhecimento obtido com a leitura 
e discussão.

rência, visando reduzir os erros no setor da 
Análise. “A visão que eu tenho da conferên-
cia é que a experiência e o aprendizado são 
maiores mas também aumenta a responsa-
bilidade, mas vale muito a pena pela questão 
da troca de experiências”, afirma Iara.


