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A Telepresença
dez anos depois!

Pense rápido: o que 

mudou em sua vida nos 

últimos 10 anos? Para 

a Telepresença, este 

foi o tempo sufi ciente 

para uma série de 

transformações

A principal delas é que, 
agora, você não precisa 
mais fi car preso naquele 

velho clichê de que as reuniões 
por videoconferência são boas 
(apenas) porque reduzem os 
custos com viagens. A Tele-
presença vai muito além disso. 

De 2008 para cá, por exem-
plo, muitas novidades da indús-
tria chegaram para aprimorar 
o conceito de reunião a distân-
cia, valorizando a performance 
e a experiência das salas de 
reunião por videoconferência. 
Somado a isso, a qualidade do 
link evoluiu também - mesmo 
que a nossa conexão ainda 
esteja longe do ideal.

Os dois pontos acima, juntos, 
fi zeram com que as salas de 
videoconferência sejam muito 
mais estáveis do que no passa-
do, quando era comum que as 
imagens e o áudio travassem no 
meio de uma reunião. Agora, 
tudo pode ser feito com alta 
defi nição. 

E se alguma falha acontecer, 
não será preciso arrancar os 
fi os do modem ou refazer a in-
fraestrutura: às vezes, somente 
a análise da confi guração da 
rede pode ser o suficiente 
para criar uma experiência 
realmente prática, imersiva 
e efi ciente para o trabalho 
remoto. 

O avanço da tecnologia tem 
incluído novos recursos às 
videoconferências, com com-
partilhamento de conteúdo, 
colaboração interativa e gestão 
de segurança embarcada na 
maioria das soluções. 

Além do mais, é sempre 
importante dizer que alguns 
equipamentos, inclusive, se-
quer precisam de uma grande 
banda de internet instalada, 
fato que diminui os custos e 
melhora todo o desempenho 
da operação de uma empresa.

A transformação vivida pela 
Telepresença vai ao encontro 
da própria mudança no com-
portamento dos usuários: 
pesquisas mais recentes do 
Google, por exemplo, mostram 
que 86% dos brasileiros co-

nectados consomem conteúdo 
audiovisual na internet diaria-
mente. No ano passado, 70% de 
todo o tráfego de dados global 
foi gerado a partir de vídeos.

Este novo cenário, em que o 
grande fl uxo de informações na 
rede está mudando, também 
afeta as empresas. Primeiro 
porque, cada vez mais, os 
millennials tomarão seu papel 
dentro das organizações, di-
fundindo o uso de informações 
em vídeo. E eles precisarão de 
soluções aprimoradas para fa-
zer essa comunicação de forma 
mais assertiva e efi ciente – e 
nisto a Telepresença agrega 
valor, por essência.

Outra questão é que as em-
presas (e seus usuários) terão 
de investir em segurança da 
informação - e a Telepresença 
Corporativa é um caminho. 
Afi nal, ao contrário de soluções 
gratuitas e softwares de cha-
mada de vídeo os equipamen-
tos de Telepresença possuem 
ferramentas específi cas, como 
criptografi a de ponta a ponta, 
que são essenciais para a co-
municação sigilosa e efi ciente 
dentro de uma indústria. 

Aliás, aqui vale lembrar que 
a Telepresença não é uma rea-
lidade somente para grandes 
companhias. Empresas de pe-
queno e médio porte também 
podem utilizar a tecnologia 
para expandir seus negócios. 

Há alguns anos, o investi-
mento podia variar entre R$ 
40 mil e R$ 300 mil, mas a 
realidade é muito diferente 
agora. Com valores muito mais 
acessíveis, é possível encontrar 
soluções que se adequam às 
necessidades do seu negócio. 

E se você ainda assim achar 
que esse é investimento que 
não vale a pena, pense em 
quanto você gasta anualmente 
com táxi, Uber, passagens de 
avião, hospedagens em hotel, 
entre outros custos e compare.

Não obstante as economias, 
pense no futuro! Se, ao longo 
de 10 anos, a tecnologia apre-
sentou tantas inovações, quem 
sabe, em um período muito 
próximo, ainda teremos o uso 
de óculos de realidade virtual 
ou aumentada para tornar a 
reunião ainda mais imersiva. 

E a sua empresa? Como ela 
está evoluindo?

(*) É engenheiro de Redes da Nap 
IT, certifi cado em ambientes de 

colaboração (CCIE Collaboration).

Erik Ramos (*)

News@TI
Cards Future Payment 

@A Cards Future Payment, um dos principais eventos para o 
mercado de meios de pagamento da América Latina, come-

çou hoje com uma programação intensa de palestras, divididas 
em Congresso Future Payment, Fintech View e Fórum SBVC do 
Varejo e Consumo. Cristiano Blanez dos Santos, gerente de so-
luções públicas da NEC no Brasil, falou em sua palestra sobre a 
união do mundo real com o virtual, destacando a importância da 
tecnologia biométrica e dos processos naturais de identificação, 
que causam forte impacto na sociedade. Segundo o executivo, as 
empresas podem adotar vários tipos de biometria – multibiome-
tria – para ampliar a precisão da identificação. “Imagine uma loja 
de conveniência utilizando a biometria fácil para realizar paga-
mentos. A tecnologia também será importante para a concessão 
de crédito”, destaca Blanez (www.informaexhibitions.com.br).

Encontro na CNI ressalta papel 
transformador da Biotecnologia 4.0

@A Biotecnologia tem papel essencial no mundo e será capaz 
de oferecer soluções de produção de insumos e alimentos 

para uma população que enfrenta os desafios das mudanças 
climáticas e de sustentabilidade. Essas foram algumas das con-
clusões do Seminário Biotecnologia 4.0, realizado na sede da 
Confederação Nacional da Indústria – CNI – em São Paulo. Com 
o apoio da Associação Brasileira de Biotecnologia Industrial – 
ABBI, o evento foi organizado pelo Instituto SENAI de Inovação 
em Biossintéticos e o SENAI Departamento Nacional para discutir 
como a biotecnologia está inserida na nova Revolução Industrial 
(www.bioeconomia.com.br).

Forum Blockchain 2018

@A desregulação do setor financeiro aliada à ebulição das crip-
tomoedas, com potencial gigantesco de promover inovação 

e quebra de paradigmas, além de inúmeras oportunidades para 
startups e fintechs com propostas disruptivas estará na pauta 
do encontro. Além disso, serão discutidos os novos modelos de 
negócios baseados em ICOs (Initial Coin Offerings) e, ainda, ini-
ciativas como soluções inovadoras que garantem a  legitimidade 
de meios de pagamentos e de aplicações financeiras. Na ocasião, 
Barrueco também vai apresentar o case Niobium Coin (NBC), 
criptoativo que será o combustível da Bomesp e que foi consi-
derada utility coin (moeda digital de utilidade) pela Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM)(http://bomesp.org/).

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
Distrito São Miguel Paulista

Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

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: RUY ANTONIO, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (15/11/1941), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Luiz Antonio e de Maria Silverio Antonio. A pretendente: TEREZA DA ANUNCIA-
ÇÃO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ipira, BA, no dia 
(15/10/1942), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulo Nascimento dos 
Santos e de Maria da Anunciação dos Santos.

O pretendente: ELIZEU ALVES, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, nascido em São 
Paulo, SP, no dia (17/12/1968), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José 
Alves e de Maria Aparecida Correa Alves. A pretendente: ROSÂNGELA LINO BARBOSA, 
estado civil viúva, profi ssão aj.geral, nascida em Ipauçu, SP, no dia (05/06/1967), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Miguel Lino e de Aparecida do Carmo Lino.

O pretendente: LUCIANO MOMBELLI, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (13/04/1976), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Florencio Mombelli e de Joselice de Souza Mombelli. A pretendente: ANTONIA LU-
CINEIDE GOMES, estado civil solteira, profi ssão aux. de serviços gerais, nascida em 
Iguatu, CE, no dia (27/01/1978), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José 
Miguel Gomes e de Luzia Gomes de Lima.

O pretendente: FELIPE BARBOSA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão engenhei-
ro, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/04/1988), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de José Barbosa da Silva e de Maria Souza da Silva. A pretendente: 
PATRICIA MARCIANO, estado civil divorciada, profi ssão assistente administrativo, nas-
cida em São Paulo, SP, no dia (23/02/1982), residente e domiciliada em Guarulhos, SP, 
fi lha de Ayrton Marciano Filho e de Gilvanete de Menezes Marciano.

O pretendente: ROBSON FABIANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autono-
mo, nascido em Ponta Grossa, PR, no dia (06/03/1990), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Benedito Pedro da Silva e de Roseli Aparecida Westmberg da Silva. 
A pretendente: GISELE MARIA SOARES, estado civil divorciada, profi ssão op. de te-
lemarkting, nascida em Guarulhos, SP, no dia (04/07/1986), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Suzana Maria Soares.

O pretendente: THIAGO ALEXANDRE SERAFIM RORIGUES, estado civil solteiro, 
profi ssão gerente administrativo, nascido em Areia, Muquém, PR, no dia (07/01/1985), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Pedro Serafi m Rodrigues e de Inácia 
Ludugério Cruz Rodrigues. A pretendente: DANIELE CRISTINA CAMARGO, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Roque, SP, no dia (16/01/1980), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Roseli das Graças Camargo.

O pretendente: TAIRON DE JESUS ARAÚJO, estado civil solteiro, profi ssão aux de 
produção, nascido em Nazaré, BA, no dia (17/08/1993), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Carlos Augusto Almeida Araujo e de Maria das Virgens Santana de 
Jesus. A pretendente: LADYANE MACIEL DE BRITO, estado civil solteira, profi ssão 
contadora, nascida em Fortaleza, CE, no dia (23/02/1982), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Alves De Brito e de Raimunda Lucy Maciel de Brito.

O pretendente: MARCELO RODRIGUES DE CASTROS NETO, estado civil solteiro, profi s-
são tapeceiro automotivo, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/07/1995), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Rosival Caetano da Silva e de Maria Cristina Rodrigues de 
Castros Silva. A pretendente: VALERIA LAUDICEIA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
aux.enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/01/1994), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Jose João da Silva e de Laudiceia Maximino da Silva.

O pretendente: LEANDRO FELIX DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão chur-
rasqueiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/11/1993), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Elaine Felix de Oliveira. A pretendente: RAIANE MENDES 
NOVO, estado civil solteira, profi ssão operadora de loja, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (29/05/1999), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio De Araujo 
Novo e de Wanderleia dos Santos Mendes Novo.

O pretendente: DOUGLAS CARDOSO EDUARDO, estado civil solteiro, profi ssão , nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (27/09/1994), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Renato da Silva Eduardo e de Terezinha da Silva Eduardo. A pretendente: 
JESSICA RODRIGUES FONSECA, estado civil divorciada, profi ssão , nascida em São 
Paulo, SP, no dia (15/08/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Wil-
ma Aparecida Rodrigues de Souza.

O pretendente: KLEBER REZENDE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão dese-
nhista, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/10/1992), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio da Silva e de Eliana Rosa Vieira Rezende da Silva. 
A pretendente: MILENA FERNANDA DOS SANTOS BARBOZA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Jacarei, SP, no dia (19/03/1998), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Alves Barboza e de Maria Cristina dos Santos.

O pretendente: HENRIQUE BORGES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão au-
tônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/08/1990), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Ariovaldo Borges de Oliveira Filho e de Marfi sa Jaco da Silva 
Medeiros Oliveira. A pretendente: ANDRESSA MIRIÃ DE CARVALHO, estado civil di-
vorciada, profi ssão designer de interiores, nascida em Suzano, SP, no dia (23/10/1992), 
residente e domiciliada em Suzano, SP, fi lha de Claudinei Valverde de Carvalho e de 
Tânia Cristina Santana de Carvalho.

O pretendente: RODRIGO LIMA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nas-
cido em Recife, PR, no dia (01/12/1987), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de José Carlos da Silva e de Rosemary Soares de Lima. A pretendente: TALITA ALVES 
MACHADO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (14/02/1996), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marcio Ma-
chado de Oliveira e de Lucinete Alves de Oliveira Machado.

O pretendente: MARCOS PEREIRA DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (25/01/1965), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Paulino Pereira da Silva e de Maria Jesilda Pereira da Silva. A pretendente: 
MAURICÉLIA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida 
em São Miguel dos Campos, AL, no dia (22/04/1981), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Ferreira da Silva e de Marielza dos Santos.

O pretendente: DIEGO DA SILVA BATISTA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/03/1989), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Pedro Gonzaga Batista e de Vilma Ferreira da Silva Batista. A pretendente: 
ANDRESSA CAROLINE MACHADO LIMA, estado civil solteira, profi ssão atendente de 
caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/01/1992), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Luis Angelo de Souza Lima e de Vanilda Machado Cruz.

O pretendente: STENE DALTE DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão conferente, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (24/09/1995), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Guinalzo Correia de Araujo e de Lucinalva Severina Barbosa de Araujo. 
A pretendente: PALOMA YASMIN LOPES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
op.telemarkerting, nascida em Guarulhos, SP, no dia (15/08/1997), residente e domici-
liada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos da Silva e de Eliana Rolim Lopes.

O pretendente: LUIZ CARLOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em Sento Sé, BA, no dia (24/12/1958), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Saturnino Caetano dos Santos e de Alina Caetano dos Santos. A preten-
dente: MARIA LAVINA CORDEIRO DE MORAIS, estado civil solteira, profi ssão aux. de 
cozinha, nascida em Pilão Arcado, BA, no dia (12/05/1959), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Luiz Cordeiro de Morais e de Eva da Silva.

O pretendente: DIEGO DE MORAES CLEMENTE, estado civil solteiro, profi ssão autô-
nomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/11/1987), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Vanderlei Clemente e de Maria Sandra de Moraes Clemente. A pre-
tendente: JÉSSICA MAZATO VILAS BOAS, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (17/07/1992), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Orlando Vilas Boas e de Rosemeire Moreno Mazato Vilas Boas. 

O pretendente: WALLACE VINICIUS GOMES SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
socorrista, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/10/1995), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Jeff erson Gomes da Silva e de Valdete Lina Gomes da Silva. 
A pretendente: THAYNA CRUZ LOPES, estado civil solteira, profi ssão aux.escritorio, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (27/03/1997), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Rita de Cassia Cruz Lopes.

O pretendente: FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO, estado civil viúvo, profi ssão apo-
sentado, nascido em Senhor do Bonfi m, BA, no dia (29/01/1940), residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, fi lho de Jeronimo Pereira de Castro e de Ana Ferreira de Castro. 
A pretendente: SONIA MARY BERTINI, estado civil divorciada, profi ssão socorrista, 
nascida em Marilia, SP, no dia (31/12/1954), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Olivio Bertini e de Helena Montin Bertini.

O pretendente: CHARLES FERNANDES DE FARIA, estado civil solteiro, profi ssão aux. 
administrativo, nascido em Guarulhos, SP, no dia (27/07/1987), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Dario Fernandes de Faria e de Nanci de Sousa Faria. A 
pretendente: BÁRBARA MAYARA MARTINS BOALENTO, estado civil solteira, profi s-
são comissária de bordo, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/05/1992), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Weber Reboredo Boalento e de Andreia Miranda 
Martins Reboredo Boalento.

O pretendente: JOSE HENRIQUE MENEGUELLI, estado civil divorciado, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/08/1971), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Nelson Meneguelli e de Joana Duarte Meneguelli. A pretendente: 
LEILA DE ANDRADE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (08/08/1978), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Severino João de Oliveira e de Ana Joana de Andrade.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão aux. 
de limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/05/1980), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Silvania Aparecida Rodrigues. A pretendente: REGIANE 
GOMES, estado civil solteira, profi ssão op. de caixa, nascida em Guarulhos, SP, no 
dia (29/11/1990), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Maria Aparecida 
Gomes.

O pretendente: RICARDO ALVES SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão aux. de 
cozinha, nascido em Lapão, BA, no dia (29/07/1988), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Marcio Rogerio Felix Santana e de Lucilene Alves Santana. A pre-
tendente: ALICE DA PAIXÃO PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão aux. de escrita 
fi scal, nascida em Valença, BA, no dia (06/07/1983), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Estelito Pereira e de Lucia Limeira da Paixão.

O pretendente: EDISON FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nasci-
do em São Paulo, SP, no dia (06/07/1957), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Sérgio Ferreira e de Ruth da Silva Ferreira. A pretendente: MARIA CRISTINA 
CAVALCANTI DE FREITAS, estado civil solteira, profi ssão funcionária pública estadual, 
nascida em Olinda, PE, no dia (30/08/1964), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de José Remigio de Freitas e de Maria de Lourdes Cavalcanti de Freitas.

O pretendente: ADRIANO GALDINO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão serra-
lheiro, nascido em Ribeirão, PE, no dia (20/11/1993), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Carlos Lêoncio de Souza e de Marluce Galdino da Silva. A preten-
dente: JÉSSICA MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão prendas 
domésticas, nascida em Cortês, PE, no dia (18/05/1995), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Maria Silvânia Conceição de Lima.

O pretendente: LEANDRO GASPAR PESSOTTI, estado civil solteiro, profi ssão ad-
vogado, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/01/1987), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de José Pinto Pessotti e de Rita de Cassia Sousa Gaspar Pes-
sotti. A pretendente: CRISTILENE ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
assistente administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/11/1986), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Arquimedes Alves da Silva e de Hozana de 
Souza Silva.

O pretendente: THIAGO REIS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão autôno-
mo, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/09/1985), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Nelson Cavalcante dos Santos e de Kátia Regina dos Reis Santos. 
A pretendente: JESSICA FELIX DE MORAIS, estado civil divorciada, profi ssão prendas 
domésticas, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/01/1991), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio de Morais e de Cleonice Felix da Silva.

O pretendente: CRISTIAN BREGIATTO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista de autos, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/05/1989), residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo de Oliveira Filho e de Claudete Aparecida 
Bregiatto de Oliveira. A pretendente: ALINE SILVA IZIDORO, estado civil solteira, pro-
fi ssão aux. de farmacia, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/08/1996), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Nelson Izidoro e de Ilza da Costa Silva Izidoro.

O pretendente: ANDERSON DE OLIVEIRA TEIXEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
assitente operacional, nascido em Guarulhos, SP, no dia (06/07/1987), residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Cesar Teixeira e de Denise de Oliveira Teixei-
ra. A pretendente: LILIAN APARECIDA SANTOS LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
agente comunitária de saúde, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/02/1986), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Anativo Silva Lima e de Janete Valentim dos 
Santos.

O pretendente: ANDRE LUIZ ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nasci-
do em São Paulo, SP, no dia (23/02/1989), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Marcos Antonio Rocha e de Jesonita Alves da Mota. A pretendente: YASMIM 
NOVAIS BORGES DO REGO, estado civil solteira, profi ssão assistente juridica, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (08/12/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Lucimar Borges do Rego e de Malvina Novais Ferreira.

O pretendente: REINALDO FERREIRA SOUTO, estado civil divorciado, profi ssão apo-
sentado, nascido em Machacalis, MG, no dia (18/07/1943), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Antônio Ferreira Souto e de Francisca Maria de Jesus. A preten-
dente: DELZUITA MARQUES DE ARAÚJO, estado civil solteira, profi ssão doméstica, 
nascida em Machacalis, MG, no dia (09/08/1955), residente e domiciliada em São Pau-
lo, SP, fi lha de Joaquim Marques de Araújo e de Antônia Ricardo da Silva.

O pretendente: CLODOALDO DIAS DA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão moto-
rista, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/04/1969), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Edison Dias da Rocha e de Dedite da Trindade Rocha. A pretendente: 
CRISTIANE PEREIRA DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (18/04/1971), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Creusa Pereira de Carvalho.

O pretendente: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão cabeleireiro, nascido em Aracaju, SE, no dia (06/02/1988), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Vicente Vitorio da Silva e de Ana Fernandes de 
Oliveira. A pretendente: RENATA DO NASCIMENTO GASPAR, estado civil solteira, 
profi ssão vigilante, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/06/1984), residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, fi lha de Wilson Beijamin Gaspar e de Vera Regina 
Nasicmento Maria.

O pretendente: EDMUNDO OLIVEIRA PINTO, estado civil divorciado, profi ssão apo-
sentado, nascido em Andarai, BA, no dia (06/11/1955), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Hermelino Silva Pinto e de Nicomedia Oliveira Pinto. A pretendente: 
SHIRLEI DE SOUZA CARLOS, estado civil solteira, profi ssão aux. de limpeza, nascida 
em Itaquaquecetuba, SP, no dia (15/03/1974), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Carlos e de Maria de Lourdes de Souza Carlos.

O pretendente: GENILDO DE SOUSA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão op. de 
guindaste, nascido em Tucuns- Francisco Ayres, PI, no dia (27/10/1989), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Germano Pereira da Rocha e de Ozenira Lima 
de Sousa Rocha. A pretendente: FRANCILDA PEREIRA DA ROCHA, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em Francisco Ayres, PI, no dia (17/09/1988), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Ferreira da Rocha e de Raimunda 
Pereira da Rocha.

O pretendente: CHARLES DOUGLAS DA COSTA, estado civil viúvo, profi ssão otico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/07/1969), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Nelcino Ezequiel da Costa e de Arlinda de Jesus da Costa. A pretendente: 
ROSANGELA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão aux.administrativo, nasci-
da em São Paulo, SP, no dia (15/08/1967), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Jose Tome dos Santos e de Carmelina Francisca dos Santos.

O pretendente: WELTON VAGNER BARBOSA TEIXEIRA, estado civil solteiro, profi s-
são professor de ed. física, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/08/1980), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Moacir José Teixeira e de Josefa Barbosa 
Teixeira. A pretendente: LUANIA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão técnica de 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/08/1983), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis da Silva e de Sueli da Silva.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Após um período marcado pela crise, 
dados do estudo IDC Predictions 
Brasil 2018 apontam que o mercado 

de TI se recupera neste ano, voltando a 
crescer já no primeiro semestre. A previsão 
é de que a retomada do setor acompanhe 
um crescimento de 5,8% ao ano. Além 
disso, o relatório também apresenta um 
aumento de investimentos em segurança e 
infraestrutura, que devem crescer 9% neste 
ano. Em uma visão global, os investimentos 
devem chegar ao valor de U$1,2 bilhão de 
dólares. Entre as empresas entrevistadas 
pela IDC, 63% afi rmam aumento na verba 
em segurança.

A preocupação com segurança e infra-
estrutura sempre esteve presente entre as 

grandes empresas, porém, a tendência é 
que pequenas e médias passem a investir 
mais no segmento, melhorando o desem-
penho de seus negócios. Além disso, contar 
com serviços de segurança gerenciados 
levam às empresas mais qualidade e mão 
de obra especializada, sem a necessidade 
de aumentar a demanda interna.

Ricardo Perdigão, Diretor Comercial 
da Tecnocomp, empresa brasileira com 
grande participação no setor de tecno-
logia e infraestrutura, diz que a empresa 
confi rma as previsões: “É crescente a 
demanda dos clientes por informações 
e serviços para aplicações em cloud, 
internet das coisas IoT e principalmente  
sobre questões e política de seguran-

ça, decorrentes desse novo modelo de 
processamento ‘fora’ do Data Center 
proprietário”, ressalta Ricardo.

A Tecnocomp está conquistando 
espaço apoiando as empresas nessa 
transformação. 

De acordo com o executivo, as pesquisas 
e o movimento de mercado demonstram 
que as expectativas positivas podem ser 
mantidas pelo setor neste ano. “As pes-
quisas de institutos ligados à tecnologia, 
tendências internacionais, surgimento 
de novas companhias criadas para as de-
mandas cloud e requisições frequentes de 
novos clientes nos mostram que a procura 
por segurança e infraestrutura neste ano 
é uma realidade”, fi naliza.

Investimentos em segurança e 
infraestrutura crescem 9% no Brasil

Dados do IDC Predictions Brasil estimam retomada do mercado de TI neste ano
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