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São Paulo, terça-feira, 12 de junho de 2018

O valor de uma marca

Um inventor quando se depara com o fruto do seu trabalho, dinheiro e esforço não imagina o tamanho
do sucesso que sua invenção terá no futuro
Valdomiro Soares (*)

Rafael Albuquerque (*)

I

Acompanhar e atrair
clientes é uma das
prioridades dos
empresários atualmente,
que lutam para estreitar
o relacionamento com o
seu público consumidor

A lista elaborada pela Interbrand é baseada em três aspectos
relevantes: desempenho financeiro dos produtos e serviços,
papel da marca no processo de decisão de compra, força da
marca para garantir um preço maior e ganhos expressivos
no futuro.

U

Destas 10 companhias, somente a Google é avaliada em U$$
245,5 bilhões. Um valor altíssimo que entra na conta de seus
criadores Larry Page e Sergey Brin, embora há quem diga que
o valor da sua marca quem decide é você e o quanto você irá
investir nela.

Contudo, estas empresas representam um importante indicador
de mercado. Nota-se que a maioria delas é do ramo tecnológico,
o que demonstra o potencial que tem este segmento. As marcas
são fonte de inspiração para novos empreendedores, há muito
que se aprender com elas.

Afinal, todo empresário sonha em ver sua empresa prosperar e,
quem sabe, um dia estar tão presente no mercado que irá aparecer neste ranking. Por isso, é importante investir no seu negócio.
Registre sua marca perante os órgãos responsáveis, pois muito
além de proteger seu patrimônio, esta atitude também ajudará
no crescimento do nosso país perante o mercado mundial.
(*) - É presidente do Grupo Marpa – Marcas, Patentes e Gestão Tributária.

Proclamas de Casamentos
CARTÓRIODE
DEREGISTRO
REGISTROCIVIL
CIVIL
CARTÓRIO
Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - 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: VALDECIR FERNANDES COSTA, nacionalidade brasileiro, divorciado,
marceneiro, nascido em Paulistas - MG, aos 23/04/1978, residente e domiciliado neste distrito,
São Paulo - SP, ﬁlho de João Fernandes Costa e de Maria do Rosário Costa; A pretendente:
NATALICIA BISPO DIAS, nacionalidade brasileira, solteira, cuidadora, nascida em São
Paulo - SP, aos 26/12/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, ﬁlha de
Dionisio Alves Dias e de Marivalda Bispo Dias.
O pretendente: LEANDRO DA SILVA PEREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, mecânico, nascido em São Paulo - SP, aos 23/08/1991, residente e domiciliado neste distrito, São
Paulo - SP, ﬁlho de Mauro Dantas Pereira e de Maria de Fatima Silva Pereira; A pretendente:
KAMILLA SILVA PEREIRA, nacionalidade brasileira, solteira, cuidadora, nascida em São
Paulo - SP, aos 16/10/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, ﬁlha de
Luiz Carlos Simão Pereira e de Sandra Maria da Silva.
O pretendente: MACEL MARIANO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, copeiro,
nascido em Serrita - PE, aos 03/05/1982, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo SP, ﬁlho de Pedro Mariano de Oliveira e de Maria Lúcia de Oliveira; A pretendente: JOSEFA
NUNES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, de serviços domésticos, nascida em
Olindina - BA, aos 21/05/1972, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, ﬁlha
de Antonio Nunes da Silva e de Laura Mauricia Conceição da Silva.
O pretendente: MICHAËL GALLOY, nacionalidade belgo, solteiro, escultor, nascido em
Marche-en-Famenne - Bélgica, aos 19/06/1985, residente e domiciliado em Quarteira, Portugal, ﬁlho de Bruno Joseph Ghislain Galloy e de Marilyn Gisèle Suzanne Ghislaine Gruslin;
A pretendente: AMIRALVA PASTOR BARRETO, nacionalidade brasileira, solteira, do lar,
nascida em Araci - BA, aos 20/01/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP,
ﬁlha de Julio Dantas Barreto e de Iracema Barreto Pastor.
O pretendente: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS FERREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro,
porteiro, nascido em Ribeira do Pombal - BA, aos 26/09/1966, residente e domiciliado neste
distrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Manoel Ferreira Sobrinho e de Rosália Viana dos Santos;
A pretendente: REGIANE AMBROSIO DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, de
serviços domésticos, nascida em São Paulo - SP, aos 14/09/1973, residente e domiciliada
neste distrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Sebastião Domingos da Silva e de Maria Elena Ambrosio.
O pretendente: ALEF HENRIQUE RODRIGUES CAITANO, nacionalidade brasileiro,
solteiro, auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 19/09/1993, residente e
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Emanuel Roberto Caitano e de Aparecida
de Cassia Rodrigues Souto Caitano; A pretendente: JÉSSICA PEREIRA DA CONCEIÇÃO,
nacionalidade brasileira, solteira, operadora de estacionamento, nascida em São Paulo - SP,
aos 26/07/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, ﬁlha de José Aparecido
Pereira da Conceição e de Maria José Pereira de Albuquerque.
O pretendente: DOUGLAS RODRIGUES DE CASTRO, nacionalidade brasileiro, solteiro,
auxiliar de departamento pessoal, nascido em São Paulo - SP, aos 08/03/1988, residente
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Esmeralda Rodrigues de Castro; A
pretendente: ELISABETH MARTINS MOTA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de
loja, nascida em São Paulo - SP, aos 08/07/1987, residente e domiciliada neste distrito, São
Paulo - SP, ﬁlha de José Elias Mota e de Maria Aparecida Martins Mota.
O pretendente: DAVI RIBEIRO JUNIOR, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em São Paulo - SP, aos 28/09/1990, residente e domiciliado neste distrito, São
Paulo - SP, ﬁlho de Davi Ribeiro e de Veronica Aparecida Monticeli Ribeiro; A pretendente:
ROSÂNGELA RIBEIRO MENEZES, nacionalidade brasileira, solteira, babá, nascida em
Santo Estevão - BA, aos 01/04/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP,
ﬁlha de Osvaldo Rocha Menezes e de Maria Crispina da Silva Ribeiro.
O pretendente: GUSTAVO MAGALHÃES DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro,
garçom, nascido em São Paulo - SP, aos 01/03/1997, residente e domiciliado neste distrito,
São Paulo - SP, ﬁlho de Odair Silva de Souza e de Ilda de Souza Magalhães; A pretendente:
ANDREZA CANDIDO MARTINS, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de cobrança,
nascida em São Paulo - SP, aos 11/12/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo
- SP, ﬁlha de Raimundo Candido Barbosa e de Valnice Candido Martins.
O pretendente: VANDERLEI CUSTÓDIO DE SOUSA, nacionalidade brasileiro, solteiro,
mecânico, nascido em Taboão da Serra - SP, aos 08/01/1982, residente e domiciliado neste
distrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Hélio Custódio de Sousa e de Maria Cecilia Antunes de Sousa;
A pretendente: RENATA DA SILVA MAIA, nacionalidade brasileira, solteira, promotora de
vendas, nascida em São Paulo - SP, aos 19/11/1986, residente e domiciliada neste distrito,
São Paulo - SP, ﬁlha de Roberto Miranda Maia e de Maria Irene da Silva Maia.
O pretendente: RICARDO CARDOSO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, eletricista, nascido em São Paulo - SP, aos 05/06/1988, residente e domiciliado neste distrito, São
Paulo - SP, ﬁlho de Marili Cardoso da Silva; A pretendente: TAIRINE ESTEVAM SANTOS,
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos
19/03/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Osmar Lima dos
Santos e de Marineuza Estevam dos Santos.
O pretendente: JOSEMAR BÔA DE ANDRADE, nacionalidade brasileiro, solteiro, marceneiro, nascido em Tucano - BA, aos 15/11/1990, residente e domiciliado neste distrito, São
Paulo - SP, ﬁlho de José Carlos Reis de Andrade e de Luzeni do Carmo Bôa; A pretendente:
HANNA CAROLINE DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, agente comunitária
de saúde, nascida em São Paulo - SP, aos 27/12/1986, residente e domiciliada neste distrito,
São Paulo - SP, ﬁlha de José Aloncio Ferreira dos Santos e de Elisete Maria dos Santos.
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
DE PESSOAS NATURAIS
15º Subdistrito - Bom Retiro

Antonio Edgar Carvalho Patah - Oﬁcial Interino
Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: MARCELO HENRIQUE MUNOZ CONTESINI, nascido nesta Capital,
Vila Mariana - SP, no dia 07/01/1989, estado civil solteiro, proﬁssão educardo físico,
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Marcos Contesini e de
Aparecida Maria Munoz Contesini. A pretendente: PAMELA SOLLITO, nascida nesta
Capital, Bom Retiro - SP, no dia 13/03/1990, estado civil solteira, proﬁssão relações
públicas, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Armando
Sollito Junior e de Regina Célia do Espirito Santo Sollito.
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

ma das maneiras
de fazer com que
esse grupo se fidelize
cada vez mais é investir no
constante aprimoramento
da qualidade dos serviços
e produtos ofertados. Outra é apostar no marketing,
afinal é uma etapa essencial
para comunicar novidades,
lançamentos e mudanças
em seu portfólio e atuação.
Porém essa atividade se
complica quando você tem
uma base com milhares e
milhares de pessoas.
É aí que entra o CRM (sigla em inglês para Gestão
de Relacionamento com
Cliente), sistema usado para
monitorar clientes atuais
e potenciais. Mas além
de disparar notificações,
newsletters e e-mails, essa
ferramenta pode ser uma
importante aliada de seus
negócios. Para isso é preciso
ficar atento a alguns passos
que podem fazer com que o
sistema seja protagonista de
uma estratégia de sucesso.
Confira:
1. Pense no público
interno - Não adianta investir uma grande quantia
em uma tecnologia de ponta
se a equipe responsável não
puder usufruir da solução
em seu potencial máximo.
A experiência do usuário
é algo essencial para que
exista eficiência e otimização de processos internos.
O melhor CRM é aquele que
atende as necessidades de
sua equipe, que precisa ser
treinada e para que todas
as funcionalidades sejam
devidamente aproveitadas.
2. Mantenha o banco
de dados atualizado - Um

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oﬁcial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendende: JOÃO PAULO PEREIRA DE SANTANA, estado civil divorciado, proﬁssão
porteiro, nascido em Ipirá, BA, no dia (28/05/1980), residente e domiciliado neste Distrito,
São Paulo, SP, ﬁlho de Gecivaldo Silva de Santana e de Valci Pereira de Santana. A
pretendende: SIMONE OLIVEIRA BATISTA, estado civil solteira, proﬁssão balconista,
nascida em Ipirá, BA, no dia (10/02/1983), residente e domiciliada neste Distrito, São
Paulo, SP, ﬁlha de Olegario Pereira Batista e de Terezinha Ferreira de Oliveira.
O pretendende: SERGIO SOUZA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, proﬁssão encarregado de logística, nascido em Livramento de Nossa Senhora, BA, no dia (28/04/1983),
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Gonçalo José de Oliveira
e de Marlene Souza de Oliveira. A pretendende: PAULA NEVES DA SILVA, estado civil
divorciada, proﬁssão professora de educação física, nascida nesta Capital, SP, no dia
(02/04/1978), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Paulo Neves
da Silva e de Valdeci Alves de Souza da Silva.
O pretendende: AILTON ALVES DOS SANTOS, estado civil viúvo, proﬁssão motorista,
nascido em Coruripe, AL, no dia (06/08/1954), residente e domiciliado neste Distrito, São
Paulo, SP, ﬁlho de Neci Alves dos Santos. A pretendende: EUNICE DOS SANTOS DAVID,
estado civil viúva, proﬁssão do lar, nascida em Teóﬁlo Otoni, MG, no dia (05/05/1956),
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Gentil Pereira dos Santos
e de Erotides Lopes dos Santos.
O pretendende: WAGNER RENÊ GONÇALVES, estado civil divorciado, proﬁssão vigilante, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (15/04/1958), residente e domiciliado neste
Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Manoel Gonçalves e de Maria Madalena Gonçalves. A
pretendende: ANA LÚCIA DA SILVA, estado civil divorciada, proﬁssão auxiliar de enfermagem, nascida nesta Capital, Penha de França, SP, no dia (05/03/1966), residente
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de João Gama da Silva e de Ana dos
Santos Bento da Silva.
O pretendende: RONALDO ADRIANO DE SOUSA, estado civil divorciado, proﬁssão
vigilante, nascido nesta Capital, SP, no dia (26/07/1983), residente e domiciliado neste
Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Mauro Donato de Sousa e de Maria Elza da Conceição. A
pretendende: MARIA SOLANGE DE ANDRADE, estado civil solteira, proﬁssão vendedora,
nascida em Acopiara, CE, no dia (02/07/1983), residente e domiciliada neste Distrito, São
Paulo, SP, ﬁlha de Francisca de Andrade.
O pretendende: IGOR APARECIDO DA SILVA CORREA, estado civil solteiro, proﬁssão
pizzaiolo, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia (22/02/2000), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Andre Rodrigo Gomes Correa
e de Claudia Aparecida Pereira da Silva. A pretendende: THAMIRIS SANTOS MATOS,
estado civil solteira, proﬁssão vendedora, nascida em Osasco, SP, no dia (13/10/1994),
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Pedro da Silva Matos e de
Edilze Aparecida de Oliveira Santos Matos.
O pretendende: WALDEMAR LOURENÇO DE FARIA, estado civil viúvo, proﬁssão
vigilante, nascido em Camanducaia, MG, no dia (11/10/1949), residente e domiciliado
neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Waldomiro Lourenço de Faria e de Maria Gomes
de Faria. A pretendende: BENEDITA APARECIDA MELO, estado civil viúva, proﬁssão
do lar, nascida em Bebedouro, SP, no dia (20/04/1953), residente e domiciliada neste
Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Luiz Francisco Melo e de Maria Fernandes Baleeiro.
O pretendente: ZENILDO DE JESUS, estado civil solteiro, proﬁssão pedreiro, nascido
em Poções, BA, no dia (28/11/1960), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo,
SP, ﬁlho de Guilhermina Rosa de Jesus. A pretendende: NADIR CÉLIA PEREIRA DOS
SANTOS, estado civil viúva, proﬁssão diarista, nascida em Pindobaçu, BA, no dia
(21/04/1961), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Simão Pereira
da Silva e de Hildete Barbosa.
O pretendende: IGOR BATISTA PENHA, estado civil solteiro, proﬁssão mecânico, nascido
nesta Capital, Santana, SP, no dia (18/06/1999), residente e domiciliado neste Distrito, São
Paulo, SP, ﬁlho de Ademir Penha e de Iriani Aparecida Batista. A pretendende: MAYARA
DA SILVA MONTEIRO, estado civil solteira, proﬁssão auxiliar de produção, nascida nesta
Capital, Perus, SP, no dia (03/01/1995), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo,
SP, ﬁlha de Dermeval Santos Silva Monteiro e de Vera Lucia da Silva.
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 DE
PESSOAS NATURAIS
5º Subdistrito - Santa Efigênia

CRM é tão valioso quanto os
dados que possui, e esses,
por sua vez demandam
investimentos. É preciso
reservar parte de seu orçamento para ter em mãos
informações atualizadas e
de qualidade, além de verificar que quaisquer dados
duplicados e errados sejam
removidos o quanto antes.
Sempre tenha em mente
que esse sistema pode ser
utilizado como um guia para
uma tomada de decisões
baseadas em informações
reais e corretas.
3. Integração sempre!
- Existem vários caminhos
a serem seguidos, desde
sincronizar calendários e
cronogramas para acompanhar todos os pontos de
interação com o cliente, até
integrar o sistema ao ERP de
sua empresa. Dessa forma,
a solução trabalha de forma
alinhada a outros programas
de business intelligence o
que automatiza processos
e diminui a possibilidade
de erros.
4. Sempre existe espaço para aprimoramentos - Uma tecnologia
realmente estratégia tem
grande impacto na rotina
de sua equipe. Ouça o que
essas pessoas têm a dizer
sobre a solução, avalie com
critério se a performance
da ferramenta atende às
necessidades do equipe e
traz resultados valiosos aos
negócios. Uma mudança
possível, por exemplo, é
ter um CRM baseado na
nuvem, algo benéfico para
as equipes que ficam muito
tempo fora do escritório,
promovendo a produtividade desses indivíduos.
(*) - É CEO da Unitfour, empresa
brasileira referência em fornecimento
de dados para as áreas de cobrança,
call centers, risco, crédito,
antifraude, CRM e marketing
(www.unitfour.com.br).

Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS
16º Subdistrito - Mooca

Luiz Orlando de Barros Segala - 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: PEDRO CARLOS DE SOUZA, estado civil divorciado, proﬁssão mecânico
de refrigeração, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 03/01/1966, residente e
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de João Bento de Souza e de Vanda
da Silva. A pretendente: REGINA VITÓRIA CARVALHO DOS SANTOS, estado civil
divorciada, proﬁssão do lar, nascida em Ribeirão Pires - SP, no dia 15/08/1979, residente
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Fernando de Oliveira dos Santos
e de Acaracy Maria Barros Carvalho.
O pretendente: GABRIEL DA SILVA SCHNEIDER, estado civil solteiro, proﬁssão desenvolvedor de software, nascido nesta Capital, Consolação - SP, no dia 17/05/1993, residente
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Roberto Eduardo Schneider e de
Rosamar da Silva Schneider. A pretendente: FLÁVIA BERBEL DOS SANTOS, estado
civil solteira, proﬁssão servidora pública, nascida em São Bernado do Campo - SP (2º
Subdistrito), no dia 09/08/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP,
ﬁlha de Nilson Luis dos Santos e de Sandra Maria de Castro Berbel dos Santos.
O pretendente: YO HANYOU, estado civil divorciado, proﬁssão administrador de empresas,
nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia 27/06/1977, residente e domiciliado no Jardim
Londrina, São Paulo - SP, ﬁlho de Young Keun You e de Maria José de Lima Silva You.
A pretendente: DANIELA INIGO FUNES, estado civil divorciada, proﬁssão advogada,
nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 18/10/1980, residente e domiciliada em
São Paulo - SP, ﬁlha de Euzebio Inigo Funes e de Carmela Desiderio Inigo.
O pretendente: ALEXANDRE MARCHI DE SIQUEIRA, estado civil solteiro, proﬁssão
comerciante, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 08/10/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Nelson Luiz de Siqueira e de Maria
Guaraciaba Marchi de Siqueira. A pretendente: LILIAN COUTO FLORENCIO, estado
civil solteira, proﬁssão educadora física, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP,
no dia 09/08/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de
Ildebrando Aparecido Florencio e de Ivete Couto Florencio.

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: JOSÉ GENILSON PORTO DOS SANTOS, estado civil solteiro, proﬁssão
balconista, nascido em Pedro Alexandre - BA, no dia 27/03/1997, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de José Amaro dos Santos e de Marinês Porto. A
pretendente: VICTÓRIA ALVES SOUSA, estado civil solteira, proﬁssão autônoma, nascida
em Duque de Caxias - RJ, no dia 13/07/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlha de Antonio dos Santos Sousa e de Adileia Alves Nunes Silva.

O pretendente: JOEL MOREIRA, proﬁssão: vigilante, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/09/1972, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, ﬁlho de Joaquim Moreira e de Maria Luzia Cardoso Moreira. A pretendente:
ZILMA CLÁUDIA DE SOUSA DA SILVA, proﬁssão: autônoma, estado civil: divorciada,
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/03/1973, residente e domiciliada
neste Subdistrito - SP, ﬁlha de Otaviano Quirino de Sousa e de Lindalva Alves da Silva.
R$12,58

O pretendente: JOSÉ ALEXANDRE LAMAGNI ZUPPO, estado civil divorciado, proﬁssão
administrador de empresas, nascido nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 14/04/1975,
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de José Zuppo e de
Leonor Lamagni Zuppo. A pretendente: ADRIANA DA BICA MANSO, estado civil divorciada, proﬁssão professora, nascida nesta Capital - SP, no dia 27/12/1970, residente e
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de João Cardoso Manso e de Maria
Fernanda da Silva Bica Manso.

O pretendente: ADRIANO SOUZA DO NASCIMENTO, proﬁssão: mecânico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 11/10/1992,
residente e domiciliado no 1º Subdistrito de São Bernardo do Campo - SP, ﬁlho de
João Luiz do Nascimento e de Maria Aparecida Souza do Nascimento. A pretendente:
NATALY FERREIRA PINHEIRO DA SILVA, proﬁssão: empresária, estado civil: solteira,
naturalidade: São Caetano Do Sul - SP, data-nascimento: 19/10/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de Edinaldo Pinheiro da Silva e de Adriana Ferreira
Pinheiro da Silva.
R$12,58
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: MATHEUS MEDINA DO VALE E LIMA, estado civil solteiro, proﬁssão
empresário, nascido em Osasco - SP (2º Subdistrito), no dia 29/11/1991, residente e
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Adenir de Lima e de Ana Maria
Medina do Vale e Lima. A pretendente: LUANA COSTA GOMES, estado civil solteira,
proﬁssão auxiliar administrativo, nascida em Feira de Santana - BA, no dia 21/03/1988,
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de José Carlos Dantas
Gomes e de Lucia Gomes Dias Costa.

Dra. Ruth de Andrade Moraes - Oﬁcial

netjen@netjen.com.br

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas,
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua
agência de conﬁança, ou ligue para

Tˎ˕: 3043-4171

O pretendente: ANDRÉ BOEMER, estado civil solteiro, proﬁssão jornalista, nascido nesta
Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 14/03/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlho de Guilherme de Alencar Boemer e de Maria Helena Evangelista
Boemer. A pretendente: ESTEPHANNI AIELLO, estado civil solteira, proﬁssão radialista,
nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 30/08/1984, residente e domiciliada
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Roberto Brasil Callegari e de Isabella Aiello.
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

Este documento foi assinado digitalmente por Jornal Empresas e Negócios Ltda.. Para verificar a assinatura clique no link: https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/37F2-7A26-2E99-5065

nvestir em um produto ou em uma empresa muitas vezes pode
ser algo perigoso, um tiro no escuro, pois ninguém consegue
prever o dia de amanhã com precisão. Grandes empresas
como Google, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, AT&T, Visa,
Tencent, IBM e MC Donald’s formam o ranking das 10 marcas
mais valiosas no mundo.

Porém, infelizmente, uma coisa é certa: a falta de investimento do Brasil em áreas de tecnologia, bem como a demora em
concessão de patentes, não têm trazido estes bons resultados
para cá, uma vez que não consta o nome de uma única empresa
brasileira, apesar de o nosso país consumir em massa os produtos
e serviços oferecidos por estas marcas.

Seu CRM mais
estratégico
em quatro passos!

