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São Paulo, sexta-feira, 20 de abril de 2018

Diagnóstico é essencial para a
reinvenção de produtos e serviços

Muito se fala na importância da transformação de modelos de negócios para a perenidade das
companhias
Alexandro Barsi (*)

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Oﬁcial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: EDUARDO MOREIRA LIMA CERRI, solteiro, proﬁssão engenheiro
de produção, nascido em São Paulo - SP, 27/12/1983, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Giovanni Guido Cerri e de Lucilia Moreira Lima Cerri.
A pretendente: VALENTINA NUNES ABU-KESSM, solteira, proﬁssão administradora
de empresas, nascida em São Paulo - SP, 10/12/1987, residente e domiciliada neste
subdistrito,São Paulo - SP ﬁlha de Luiz Sergio Abu-Kessm e de Ligia Nunes Abu-Kessm.

ntretanto, poucas empresas têm a percepção
e a maturidade para
entender que toda mudança,
seja ela digital ou não, não é
simplesmente uma ferramenta
para atingir um ou mais objetivos. Para tal, é essencial a
realização de um diagnóstico
prévio para definir quais são as
estratégias mais viáveis e quais
são as dores que precisam ser
supridas.

E

O pretendente: MÁRIO LUIZ PAULELLI MARIUTTI, solteiro, proﬁssão corretor
de imóveis, nascido em São Paulo - SP, 17/04/1984, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Luiz Tadeu Papaterra Limongi Mariutti e de Márcia
Paulelli Mariutti. A pretendente: ANA PAULA CRISPIM, divorciada, proﬁssão Traider,
nascida em São Paulo - SP, 12/08/1978, residente e domiciliada neste subdistrito,São
Paulo - SP ﬁlha de José Carlos da Silva Crispim e de Maria Aparecida Giuliano Crispim.
O pretendente: FERNANDO SCHNAIDMAN, solteiro, proﬁssão analista de dados,
nascido em São Paulo - SP, 22/11/1991, residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo
- SP, ﬁlho de Mauro Schnaidman e de Liliane Chalom Schnaidman. A pretendente: ANA
ELISA FROTA MATOS PRADO, solteira, proﬁssão coordenadora de marketing, nascida
em Fortaleza - CE, 31/10/1992, residente e domiciliada neste subdistrito,São Paulo - SP
ﬁlha de Carlos Prado Filho e de Fernanda Maria Frota Matos Prado.

Para entender a carência das organizações, elas precisam estar
mais atentas e focadas 100% na experiência dos clientes. E a
tecnologia deve ser aliada das empresas de forma a compreender
o comportamento e desafios dessa nova cultura.
Quando realizada sem uma análise prévia, a transformação
digital pode não ser capaz de gerar o aprendizado necessário
de forma que essa mudança torne-se sustentável. Como resultado, em pouco tempo os novos processos são esquecidos e as
pessoas voltam às velhas formas de se realizar o trabalho. Toda
a verba, o tempo dos times e o esforço de engajamento geram

apenas efeitos pontuais, com desfechos pouco efetivos para a
companhia como um todo.
Se fosse para fazer uma analogia, diria que a empresa é como
a vida pessoal. De vez em quando é preciso passar por um check-up em busca de aperfeiçoamento. Os pontos fortes serão
explorados ao máximo; os fracos serão listados com causas e
sugestões de correção.
Assim é a transformação do negócio, uma busca constante
por aperfeiçoamento, que deve ser algo contínuo, de modo que
a empresa possa prosperar por meio de um planejamento bem
estruturado. E como em qualquer área da vida – e no segmento
corporativo não é diferente –, é preciso investir em prevenção
e se antever aos problemas, evitando perdas no futuro.
(*) - É sócio-fundador e CEO da Verity, especializada em consultoria
para transformação digital e gestão de ponta a ponta.

Misturar finanças pessoais com jurídicas é fatal
desse hábito. “Essa prática pode trazer
sérios problemas, a empresa pode ficar
sem capital de giro para garantir as operações e para saber se está tendo lucro
ou não, é necessário identificar quais são
os custos reais e quanto tem para pagar
as contas do negócio. Quando os gastos
pessoais entram neste processo, dificulta
a análise do rendimento”, destaca.
O primeiro passo para evitar este
erro, é não levar as finanças domesticas para a empresa e vice-versa. Outro
ponto importante é separar as contas
do banco, além disso, é essencial definir
os valores do pró-labore e também a

data de retirada. É aconselhável para
as empresas que elas busquem ajuda
de profissionais para conseguir manter
as contas em dia e entender o capital
de giro do negócio.
“Este erro acontece, principalmente, em
pequenas e médias empresas, porque elas
não possuem um departamento especifico
que cuide desses processos, geralmente,
são os próprios donos de empresas que se
encarregam disso, e ele acaba misturando
as contas e não aceita interferências a
respeito, o que ele precisa entender é que
a saúde da empresa é o mais importante,
o resto é consequência”, finaliza Pessoa.

Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Oﬁcial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: FRANCISCO JOSÉ VIEIRA, estado civil divorciado, proﬁssão taxista,
nascido em Jaguaribara - CE, no dia 01/02/1962, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Dermival Vieira de Melo e de Alzira Clementino Freire. A
pretendente: MARLUCE MARIA LOURENÇO DE OLIVEIRA, estado civil divorciada,
proﬁssão cozinheira, nascida -em Itambé - PE, no dia 09/11/1965, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Severino José de Oliveira e de Josefa
Lourenço de Oliveira.
O pretendente: MARCELO PICCIRILLO, estado civil solteiro, proﬁssão vendedor,
nascido neste subdistrito,Casa Verde - SP no dia 21/09/1968, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Costabile Piccirillo e de Olga Egydio Piccirillo. A pretendente: ALESSANDRA DOS SANTOS, estado civil solteira, proﬁssão
entrevistadora social, nascida em São Paulo - SP, no dia 18/08/1979, residente e
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Marcos Antonio dos Santos e
de Geralda dos Santos.
O pretendente: WELINGTON AGUIAR BUTURA, estado civil solteiro, proﬁssão autônomo, nascido no subdistrito de Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 11/11/1977, residente
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Rômulo José Butura Filho e de
Palmira Aguiar Butura. A pretendente: VERIDIANA ESTEVAM CARDOSO, estado civil
solteira, proﬁssão diarista, nascida neste subdistrito , Casa verde - SP, no dia 18/08/1978,
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Jorge Cardoso e de
Ilena do Carmo Estevam Cardoso.
O pretendente: LUCAS SANTOS DE SOUSA, estado civil solteiro, proﬁssão auxiliar de
produção, nascido em Estância - SE, no dia 18/05/1998, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de João Ribeiro de Sousa Filho e de Isabel Monteiro
de Sousa. A pretendente: GABRIELLE MAIA ALEXANDRE, estado civil solteira, proﬁssão estudante, nascida nesta Capital , Casa verde - SP, no dia 04/04/1998, residente
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de David Alexandre e de Cristiane
Maia Alexandre.
O pretendente: EVERTON PERALTA QUEIROZ, estado civil solteiro, proﬁssão
orçamentista, nascido em Amparo - SP, no dia 04/05/1995, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Eufrasio Felix Queiroz e de Debora Cristina
Martins Peralta. A pretendente: MIRELA RIBEIRO DO AMARAL MARTINS, estado
civil solteira, proﬁssão estudante, nascida em Indaiatuba - SP, no dia 04/07/2000,
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Sérgio Martins e de
Vania Ribeiro do Amaral Martins.
O pretendente: VINICIUS LUIZ ALVES, estado civil solteiro, proﬁssão promotor, nascido
no subdistrito de Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 01/09/1989, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Kelson Luiz Alves e de Jussara da Silva Alves.
A pretendente: JESSICA CUSTODIO ADRIÃO DA SILVA, estado civil solteira, proﬁssão
do lar, nascida no subdistrito de Santana - SP, no dia 26/09/1989, residente e domiciliada
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Alexandre Adrião da Silva e de Viviane Custodio.
O pretendente: MARCOS ANTONIO SANTOS FERREIRA, estado civil divorciado,
proﬁssão reserva da PM, nascido em Uberlândia - MG, no dia 15/05/1965, residente e
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Ocerial Ferreira Cunha e de Neudes
Maria da Cunha . A pretendente: CLEIDINEIA SOARES DINO, estado civil solteira,
proﬁssão comercial vendas, nascida em Suzano - SP, no dia 27/04/1988, residente e
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de João Dino Neto e de Maria Célia
Soares Dino.
O pretendente: JOSÉ ONACI DOS SANTOS, estado civil solteiro, proﬁssão técnico
de impressora, nascido em Belo Jardim (Tacaimbó)- PE, no dia 14/09/1976, residente
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Abilio Domingos dos Santos
e de Maria do Socorro dos Santos . A pretendente: DENISE COSTA DOS SANTOS,
estado civil solteira, proﬁssão do lar, nascida no subdistrito da Brasilândia - SP, no
dia 23/05/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de
Marleide Costa dos Santos.
O pretendente: CÍCERO ABRAHÃO DA SILVEIRA NETO, estado civil solteiro, proﬁssão pizzaiolo, nascido em Jaguaretama - CE, no dia 23/05/1998, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Luiz Epifanio da Silveira e de Maria Ivonete
Monteiro . A pretendente: RAYANA ESTEFANNY SARAIVA DE OLIVEIRA, estado civil
solteira, proﬁssão atendente, nascida em Quixadá - CE, no dia 31/07/1990, residente
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Edson Lima de Oliveira e de
Cerlania Saraiva Lemos.
O pretendente: GABRIEL FERNANDO CIPRIANO PEREIRA, estado civil solteiro,
proﬁssão engenheiro, nascido no subdistrito da Bela Vista - SP, no dia 13/06/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Helder Fernando Pereira
e de Ana Lucia Cipriano Pereira . A pretendente: NATHÁLIA BALDIM ALVES, estado
civil solteira, proﬁssão farmacêutica, nascida no subdistrito do Belezinho - SP, no dia
13/06/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Antonio
Ricardo Alves e de Mariusa Baldim Alves.

O pretendente: RAFAEL ESTERCIO DE OLIVEIRA, divorciado, proﬁssão bancário,
nascido em São Paulo - SP, 05/02/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São
Paulo - SP, ﬁlho de Vicente Bento de Oliveira Filho e de Inês Estercio de Oliveira. A
pretendente: ANA CAROLINA BOLZAN FREIRE, solteira, proﬁssão auditora, nascida
em São Paulo - SP, 28/12/1989, residente e domiciliada neste subdistrito,São Paulo - SP
ﬁlha de Nelson Luis de Carvalho Freire e de Cibeli Bolzan Freire.
O pretendente: LUIZ FELIPE DE AMORIM, solteiro, proﬁssão auxiliar administrativo,
nascido em São Paulo - SP, 12/10/1989, residente e domiciliado no Paraiso, São Paulo
- SP, ﬁlho de Maria Antonia de Amorim Irmã. A pretendente: FERNANDA GOMES DOS
SANTOS, solteira, proﬁssão assistente de atendimento ao cliente, nascida em São
Paulo - SP, 28/03/1990, residente e domiciliada neste subdistrito,São Paulo - SP ﬁlha
de Geraldo Fidelis dos Santos e de Venina Gomes de Matos dos Santos. Obs: Tendo
sido enviado cópia do edital de proclamas ao subdistrito de residência do pretendente.
O pretendente: DANIEL JULIAS COSTA SILVA, solteiro, proﬁssão chefe de cozinha,
nascido em São Paulo - SP, 21/05/1982, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São
Paulo - SP, ﬁlho de Antonio Augusto da Costa Silva e de Roseli Julias da Costa Silva.
A pretendente: VIVIAN QUINTEIRO PIRES, solteira, proﬁssão gerente de vendas,
nascida em Guarulhos - SP, 16/03/1982, residente e domiciliada na Vila Olímpia,São
Paulo - SP ﬁlha de Eduardo Francisco Pires e de Rosa Maria Quinteiro Pires.
O pretendente: RAFAEL AURELIO DE CARVALHO SANTOS, solteiro, proﬁssão
advogado, nascido no Rio de Janeiro- RJ, 14/06/1982, residente e domiciliado na Vila
Olímpia, São Paulo - SP, ﬁlho de Altanir Aurelio Santos e de Maria das Graças Ferreira
de Carvalho Santos. A pretendente: ANA LUIZA ZARAMELLA OLSINA, divorciada,
proﬁssão advogada, nascida no Rio de Janeiro - RJ, 06/11/1979, residente e domiciliada
na Vila Olímpia ,São Paulo - SP ﬁlha de Louis Michaelis Olsina e de Selma Zaramella
Olsina.
O pretendente: DANIEL GONÇALVES EIRA DA SILVA, solteiro, proﬁssão empresário,
nascido no RIo de Janeiro - RJ, 05/10/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlho de Antonio Olavo da Silva Neto e de Denise Gonçalves Eira. A
pretendente: FERNANDA VACILOTO LIMA, solteira, proﬁssão bancária, nascida em
São Paulo - SP, 27/11/1989, residente e domiciliada neste subdistrito,São Paulo - SP
ﬁlha de Luiz Wanderley Gomes de Lima e de Edineia Vaciloto Lima.
O pretendente: MARCUS VINICIUS SANTORO DOS SANTOS, solteiro, proﬁssão
administrador, nascido em São Paulo - SP, 01/10/1980, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Airton dos Santos e de Carmen Terezinha Santoro
dos Santos. A pretendente: ÉRICA CAROLINA FLORES FERRÃO, solteira, proﬁssão
economista, nascida em São Paulo - SP, 20/09/1982, residente e domiciliada neste
subdistrito,São Paulo - SP ﬁlha de Edison Guimarães Ferrão e de Mirian Flores Ferrão.
O pretendente: BRUNO BARRETO ANTONIOLLI, solteiro, proﬁssão economista,
nascido em Campinas - SP, 05/04/1986, residente e domiciliado no itaim Bibi, São Paulo
- SP, ﬁlho de Gilberto Antoniolli e de Rita Barreto Antoniolli. A pretendente: BRUNA
ALLEGRETTI, solteira, proﬁssão publicitária, nascida em Campinas - SP, 06/02/1987,
residente e domiciliada no Itaim Bibi,São Paulo - SP ﬁlha de Vlademir Antonio Allegretti
e de Vera Lucia Gomes Allegretti.
O pretendente: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORENO, solteiro, proﬁssão
administrador, nascido em Americana - SP, 09/07/1990, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Airton Domingos Moreno e de Mirian Baptista de
Oliveira Moreno. A pretendente: MAYRA ALVES BARBOSA DA SILVA, solteira,
proﬁssão internacionalista, nascida em Goiânia - GO, 08/12/1990, residente e
domiciliada neste subdistrito,São Paulo - SP ﬁlha de Demóstenes Barbosa da Silva e e
Ana Maria Alves de Oliveira Barbosa.

O pretendente: DIEGO MARION ANACLÉTO, estado civil solteiro, proﬁssão administrador,
nascido no subdistrito da Penha de França - SP, no dia 21/03/1986, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Anselmo Anacléto Filho e de Eliana Santa Marion
Anacléto. A pretendente:NATALI MAYUMI MACIEL ACASHI, estado civil solteira, proﬁssão
psicóloga, nascida nesta Capital, Lapa - SP, no dia 16/05/1988, residente e domiciliada
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Wilson Masaki Acashi e de Neuzilda Pires Maciel.

O pretendente: JOÃO VITOR WIESE SWIECH, solteiro, proﬁssão engenheiro civil,
nascido em Ponta Grossa - PR, 11/10/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlho de Alberto Swiech e de Rose Maria Wiese Swiech. A pretendente:
ANA LUIZA HOLTHAUSEN CAMPOS, solteira, proﬁssão engenheira civil, nascida em
Joinville - SC, 11/11/1990, residente e domiciliada neste subdistrito,São Paulo - SP ﬁlha
de Roberto Holthausen Campos e de Fabiana Schmitz Holthausen Campos.

O pretendente: ALAN AKEO YOGUI, estado civil solteiro, proﬁssão comerciante,
nascido no subdistrito da Moóca - SP, no dia 13/03/1982, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Akeo Uehara Yogui e de Maria Iroko Uehara Yogui .
A pretendente: ELISA TERUYA, estado civil solteira, proﬁssão comerciante, nascida no
subdistrito da Moóca - SP, no dia 12/09/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlha de Roberto Sheiyei Teruya e de Anita Uehara Teruya.

O pretendente: GIANCARLO CRISTINI MORTARI, solteiro, proﬁssão empresário,
nascido em São Paulo - SP, 11/04/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São
Paulo - SP, ﬁlho de Eduardo Villaça Mortari Junior e de Adriana Finamore Cristini Villaça
Mortari. A pretendente: MARIA RITA FERNADES CURTY, solteira, proﬁssão médica,
nascida em São Paulo - SP, 28/04/1986, residente e domiciliada neste subdistrito,São
Paulo - SP ﬁlha de Delson Drumond Curty e de Rita de Cassia Fernandes Curty.

O pretendente: MARCOS AURÉLIO DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, proﬁssão proﬁssão açougueiro, nascido em São Brás -AL, no dia 19/09/1988, residente e
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Aurélio Pereira Santos e de Maria
de Lourdes da Silva Santos . A pretendente: THAIS GOMES DE LIMA, estado civil
solteira, proﬁssão técnica de enfermagem, nascida no subdistrito do Tatuapé - SP, no
dia 01/08/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de José
Aparecido de Lima e de Mauricéa Gomes de Moura .
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: VITOR TAMIELLO, solteiro, proﬁssão analista jurídico do Ministerio
Público do Estado de São Paulo, nascido em São Paulo - SP, 30/03/1987, residente
e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, ﬁlho de Luiz Claudio Tamiello e de Débora
Regina Gonçalves Tamiello. A pretendente: MARIANA DE MOREIRA PORTO
ANGELINI, solteira, proﬁssão ﬁsioterapeuta, nascida em São Paulo - SP, 23/02/1987,
residente e domiciliada neste subdistrito,São Paulo - SP ﬁlha de Luciano Sabatino
Angelini e de Ivenise Falgetano de Moreira Porto Angelini. Obs.: Enviado cópia do edital
de proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
26º Subdistrito - Vila Prudente
Renato Luiz de Paula Sousa Junior - Oﬁcial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: LUCAS ALBERTO EVANGELISTA, proﬁssão: auxiliar de estoque,
estado civil: solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 08/08/1996,
residente e domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo, SP, ﬁlho de Carlos Alberto
Evangelista e de Tania de Fátima Pereira Evangelista. A pretendente: BRUNA
KETHELIN BERNARDES LIMA, proﬁssão: operadora de caixa, estado civil: solteira,
naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 16/04/1999, residente e
domiciliada na Mooca, São Paulo, SP, ﬁlha de Jose Severino Dias Lima e de Luciana
Bernardes da Mata Lima.
O pretendente: PHELIPE ALVES BARBOSA, proﬁssão: vendedor técnico, estado civil:
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 02/10/1993, residente
e domiciliado no Capão do Embira, São Paulo, SP, ﬁlho de José Barbosa da Cruz e de
Silvana Alves dos Santos. A pretendente: NATALIA COTRIM DOS SANTOS, proﬁssão:
supervisora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento:
25/12/1993, residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, ﬁlha de Manoel Brito
dos Santos e de Aleni de Souza Cotrim.
O pretendente: ALEX DAMIANE SOUSA LIMA, proﬁssão: pratico de farmácia, estado
civil: solteiro, naturalidade: em Teresina, PI, data-nascimento: 28/12/1984, residente e
domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, ﬁlho de Bernadete Sousa Lima. A pretendente:
ROSIANE FREIRE DOS SANTOS, proﬁssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade:
em Ilhéus, BA, data-nascimento: 09/08/1993, residente e domiciliada na Vila Alpina, São
Paulo, SP, ﬁlha de Arnaldo Rodrigues dos Santos e de Rosimery da Silva Freire.
O pretendente: PAULO VALÉRIO DOS SANTOS, proﬁssão: armador de estrutura,
estado civil: divorciado, naturalidade: em Tacaratu, PE, data-nascimento: 22/09/1967,
residente e domiciliado na Vila Califórnia, São Paulo, SP, ﬁlho de Ibiapino Valério dos
Santos e de Maria de Lourdes dos Santos. A pretendente: SOLANGE DA SILVA,
proﬁssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: em Santa Cruz do Piauí, PI,
data-nascimento: 18/10/1979, residente e domiciliada na Vila Califórnia, São Paulo, SP,
ﬁlha de Teresa Rita da Silva.
O pretendente: DANIEL DE ARAUJO ALVES, proﬁssão: administrador, estado civil:
divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1984, residente
e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, ﬁlho de Antonio Alves Neto e de Marina
Alves de Araujo. A pretendente: ERIKA ALUANA PADOVAM, proﬁssão: auxiliar
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, datanascimento: 22/11/1981, residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, ﬁlha de
Edmur Padovam e de Jurema de Moura Padovam.

O pretendente: FERNANDO MARRONI GENOVA, solteiro, proﬁssão gerente comercial,
nascido em Marília - SP, 26/07/1987, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São
Paulo - SP, ﬁlho de Vicente Genova e de Lucimar Marroni Genova. A pretendente:
MARIELLA PRADO CAMARGO, solteira, proﬁssão publicitária, nascida em Limeira SP, 02/02/1982, residente e domiciliada na Vila Olímpia,São Paulo - SP ﬁlha de Walace
Camago e de Mara Cristina Cavenague do Prado Camargo.
Conversão de União Estável em Casamento
O convivente: ARSENIO PAGLIARINI JUNIOR, divorciado, proﬁssão publicitário,
nascido em Jaboticabal - SP, 01/01/1957, residente e domiciliado neste Subdistrito, São
Paulo - SP, ﬁlho de Arsenio Pagliarini e de Judith Thuller Pagliarini. A convivente: LENY
RUOCCO, divorciada, proﬁssão artista plástica, nascida em São Paulo - SP, 24/08/1956,
residente e domiciliada neste subdistrito,São Paulo - SP ﬁlha de Ezio Ruocco e de Maria
Mantovani Ruocco. Obs.: Faço saber que pertendem converter sua união estável em
casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, números III e V,
do Código Civil Brasileiro.
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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

39º Subdistrito - Vila Madalena

Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Oﬁcial
Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual SPeiro e desejam se casar:
A pretendente: MARINA ARANHA DECOURT, de nacionalidade brasileira, solteira
fotógrafa, natural nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia (25/04/1991), residente e
domiciliada em Pinheiros, São Paulo, SP, ﬁlha de Gustavo Decourt e de Claudia Aranha
Decourt. A pretendente: LAUREN PAMELA HOUSEGO, de nacionalidade britanica, solteira
ilustradora, natural de Slough, Reino Unido, no dia (31/08/1988), residente e domiciliada
em Pinheiros, São Paulo, SP, ﬁlha de Keith John Housego e de Clare Pamela Housego.
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

netjen@netjen.com.br

O pretendente: MARIO HERMES SILVA GUIMARÃES, proﬁssão: motorista, estado civil:
solteiro, naturalidade: em Cachoeiro de Itapemirim, ES, data-nascimento: 08/07/1958,
residente e domiciliado no Sítio da Figueira, São Paulo, SP, ﬁlho de Hermes Almeida
Guimarães e de Maria Apparecida Silva Guimarães. A pretendente: EDNA BILLÓ,
proﬁssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: em São José do Rio Pardo, SP,
data-nascimento: 10/06/1959, residente e domiciliada no Sítio da Figueira, São Paulo,
SP, ﬁlha de Pedro Billó e de Alzira Missura Billó.
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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Para realizar, com sucesso,
a elevação do negócio a um novo patamar, não existe receita, pois cada um tem demandas específicas: incremento de
resultados, market share, competitividade, geração de valor
e aprimoramento da experiência do cliente. Na verdade, a
necessidade pode ir além, chegando a hora de reinventar o
seu produto ou serviço.

Às vezes pode parecer meio óbvio, mas, é
muito importante para a sustentabilidade
do negócio separar as contas pessoais com
as da empresa. O erro pode se tonar uma
fatalidade, e, ainda assim, é muito comum
entre pequenos e médios empresários.
Talvez, o empreendedor pense que tirar
um pouquinho do caixa da empresa para
pagar uma despesa pessoal não seja nada
demais, mas a verdade é que, quem faz
uma vez, pode fazer várias, e então, algo
que era considerado bobo, se torna um
vício perigoso.
Jorge Pessoa, diretor da Person Consultoria, explica quais as consequências

Proclamas de Casamentos

