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São Paulo, sexta-feira, 29 de junho de 2018

O

site de viagens “Booking “ divulgou
uma lista dos destinos “gourmet”
que estão em crescimento e que
prometem “dar água na boca”.
• Uma taça de vinho em Szekszárd, na
Hungria - De acordo com o site, o melhor
lugar para se visitar quando se gosta de vinho
é Szekszárd. Capital da província de Tolna,
a cidade é, com seus mil anos de atividade,
uma das zonas de produção vinícola mais
antigas de todo o país e é conhecida pelos
seus vinhos tintos encorpados e com aroma
acentuado.
• Um belo copo de cerveja em Qingdao,
na China - Portos, arranha-céus, parques e
praias: Qingdao é a cidade natal da segunda
maior produtora de cerveja de toda a China,
a “Tsingtao Brewery”, fundada em 1903
por empreendedores alemães. O Museu da
Cerveja do município celebra a história da
bebida e fica na antiga fábrica da Tsingtao
Brewery. Além disso, o “Festival Internacional da Cerveja de Qingdao” é um dos mais
importantes eventos da cidade e lembra a
“Oktoberfest” de Munique, na Alemanha.
• Um chá da tarde em Bath, no Reino
Unido - A típica tradição inglesa do “chá da
tarde” ainda desfruta de uma popularidade
tal qual como era na época georgiana, e
Bath é considerada pelos viajantes como o
melhor lugar para se tomar chá. O local ideal
para se ter um contato com esse costume
britânico é o “Pump Room” - uma sala de
chá situada no coração de Bath há mais de
dois séculos e que é, inclusive, descrita nos
romances de Jane Austen.
• Um “doce verão” em Miedzyzdroje,
na Polônia - Muito frequentada pelos turistas no verão, Miedzyzdroje é uma pequena
cidade do noroeste da Polônia e fica na ilha
de Wolin, no Mar Báltico. Os waffles são
uma das principais iguarias da região: é
possível encontrar variedades do alimento

Ansa

Um terço dos viajantes de todo o mundo afirma que deseja fazer uma viagem com tema “gastronômico”
em 2018. Mas quais são os locais mais indicados?

Uma das cidades indicadas é Düsseldorf,
onde é possível encontrar diversos
restaurantes japoneses.

praticamente em todas as ruas da cidade.
• Um ótimo sushi em Düsseldorf, na
Alemanha - Cerca de 49% dos turistas
afirmam que têm o desejo de se aventurar
quando se trata de experimentar novas
comidas em viagens. Mas por quê não experimentar um clássico em um lugar pouco
habitual? Conhecida pela arte e pela moda,
Düsseldorf com certeza não é a primeira
cidade que se vem à mente quando se
trata de comida japonesa. No entanto, lá
se encontra a terceira maior comunidade
japonesa da Europa, e o município oferece
muitos restaurantes japoneses e sushi bares.
• Uma culinária vegetariana em Koyasan, no Japão - Patrimônio da Humanidade
pela Unesco, o Monte Koya se encontra na
península de Kii, mais de 800 metros acima
do nível do mar. Considerado sagrado, o lugar
é destino de peregrinações para a escola de
budismo de Shingon.
Lá, monges e seguidores praticam uma
espécie de dieta vegetariana, a “shojin
ryori”, ou “comida da devoção”. Algumas
especiarias do regime alimentar podem ser
provadas em antigos restaurantes da região.
• Uma “consciência saudável” em
Canggu, na Indonésia - Com 10 km de
praia na costa meridional de Bali, Canggu

é um paraíso relaxante para os surfistas e
apaixonados por cozinha saudável, graças
aos numerosos restaurantes indonésios,
ideais para se recuperar de um dia nas ondas.
• Uma cozinha gourmet em Franschhoek, na África do Sul - A cidade de
Franschhoek, localizada na província de
Cabo Ocidental, na África do Sul, é conhecida
por ser a “capital gourmet” do país. Ela atrai,
a cada ano, viajantes locais e internacionais
graças aos seus vinhedos, restaurantes famosos e mansões históricas. Considerando
que 23% dos turistas gostariam de conhecer
restaurantes presentes no guia “Michelin”,
Franschhoek é o lugar ideal para se descobrir
renomados cozinheiros.
• Uma descoberta dos queijos em
Tillamook, nos Estados Unidos - Localizada na costa do Oregon, a “Tillamook
Cheese Factory” produz, há mais de um
século, itens caseiros de alta qualidade. O
visitante poderá descobrir como é a vida em
uma fábrica, observar as linhas de produção
e experimentar algumas das iguarias que o
local tem para oferecer.
• Uma experiência para amantes de
chocolate, em Lviv, na Ucrânia - Lviv é
a maior cidade da Ucrânia ocidental e abriga um museu do chocolate em seu centro
histórico, no qual é possível ver a produção
e degustar o doce. Em outubro, o município também abriga o “Festival Nacional do
Chocolate”, evento que expõe as melhores
marcas e produções artesanais ucranianas.
• Um peixe fresco do dia em Donggang,
em Taiwan - Situada na costa ocidental de
Taiwan, Donggang tem um dos maiores portos pesqueiros de toda a ilha, por isso seus
restaurantes contam com peixe fresco todos
os dias. Recomenda-se visitar o mercado de
peixe de Donggang, que conta com diversas
bancas de frutos do mar, verduras e sashimis,
fazendo concorrência com o Japão (ANSA).

Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
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28º Subdistrito - Jardim Paulista

3º Subdistrito - Penha de França

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: VICTOR MENON NOSÉ, solteiro, proﬁssão advogado, nascido em
São Paulo - SP, no dia 26/06/1988, residente e domiciliado na Vila Nova Conceição,
São Paulo - SP, ﬁlho de Walton Nosé e de Regina Aidar Menon Nosé. A pretendente:
VICTORIA DE VIVO LANG, solteira, proﬁssão arquiteta, nascida em São Paulo - SP, no
dia 03/07/1989, residente e domiciliada no Jardim Silva, São Paulo - SP, ﬁlha de Luiz
Carlos de Carvalho Pinto Lang e de Suzana de Vivo Lang.
O pretendente: PAULO THIAGO ARANTES DE MENDONÇA, solteiro, proﬁssão engenheiro,
nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 20/04/1988, residente e domiciliado no Itaim Bibi,
São Paulo - SP, ﬁlho de Paulo Manuel Mendes de Mendonça e de Flávia Maria Arantes de
Mendonça. A pretendente: TUANY HELOÍZE SABINO, solteira, proﬁssão administradora,
nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 27/06/1989, residente e domiciliada no Itaim Bibi,
São Paulo - SP, ﬁlha de Edson Belaia Sabino e de Teresa Cristina Galera Sabino.
O pretendente: RICCARDO BACCAR SOUZA ARANHA, solteiro, proﬁssão matemático,
nascido em São Paulo - SP, no dia 08/10/1987, residente e domiciliado no Itaim Bibi,
São Paulo - SP, ﬁlho de Francisco de Souza Aranha e de Lauren Baccar Souza Aranha.
A pretendente: JESSICA PAULA GARCIA PEREIRA, solteira, proﬁssão advogada,
nascida em São Paulo - SP, no dia 17/11/1991, residente e domiciliada no Itaim Bibi,
São Paulo - SP, ﬁlha de Paulo Eduardo Breda Pereira e de Elaine Maria Garcia Pereira.
O pretendente: MARCELO SILVÉRIO, solteiro, proﬁssão empresário, nascido em São Paulo
- SP, no dia 14/04/1965, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, ﬁlho de Ary
Silvério e de Zilda Ely Desio Silvério. A pretendente: CARLA REGINA PRATES, divorciada,
proﬁssão artista plástica, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/11/1967, residente e domiciliada
na Vila Olímpia, São Paulo - SP, ﬁlha de Prisco Prates Filho e de Namira Homsi Prates.
O pretendente: PABLO FERREIRA ARIA PEDALINO, solteiro, proﬁssão publicitário, nascido
em Cambé - PR, no dia 21/12/1987, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo SP, ﬁlho de Salvador Artur Pedalino e de Maria do Rocio Ferreira Pedalino. A pretendente:
CAROLINA DE ALMEIDA GONZAGA DO AMARAL MARINO, solteira, proﬁssão publicitária,
nascida em São Paulo - SP, no dia 09/11/1984, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São
Paulo - SP, ﬁlha de Pedro Luís do Amaral Marino e de Ana Lúcia de Almeida Gonzaga Marino.
O pretendente: ROBERTO MARIANO RODRIGUES COSTA FILHO, solteiro, proﬁssão
economista, nascido em Campinas - SP, no dia 17/05/1985, residente e domiciliado
na Itaim Bibi, São Paulo - SP, ﬁlho de Roberto Mariano Rodrigues Costa e de Liliane
Facury Ribeiro Rodrigues Costa. A pretendente: ANNA BEATRIZ FLECHA DE LIMA
DA CUNHA PEREIRA, solteira, proﬁssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia
13/11/1990, residente e domiciliada no Jardim Guedala, São Paulo - SP, ﬁlha de Lincoln
da Cunha Pereira Filho e de Anna Luiza Flecha de Lima da Cunha.
O pretendente: HENRIQUE RIBEIRO DA COSTA AGUIAR, solteiro, proﬁssão advogado,
nascido em São Paulo - SP, no dia 18/04/1978, residente e domiciliado na Vila Olímpia,
São Paulo - SP, ﬁlho de Antonio Augusto de Aguiar e de Neusa Maria Ribeiro de Aguiar.
A pretendente: MARIANA GRECCO MORI, divorciada, proﬁssão arquiteta, nascida em
São Paulo - SP, no dia 16/08/1980, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo
- SP, ﬁlha de Euclides Mori e de Vanda Regina Mori.

Ariel Xavier de Oliveira - 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: VALTER SILVA, proﬁssão: representante comercial, estado civil: divorciado,
naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 16/03/1955, residente
e domiciliado neste Subdistrito - SP, ﬁlho de Messias Deusdt Silva e de Leila Gomes da
Silva. A pretendente: ELISABETE TREVISAN, proﬁssão: vendedora, estado civil: solteira,
naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 19/05/1975, residente e domiciliada
neste Subdistrito - SP, ﬁlha de Antonio Trevisan e de Maria de Lourdes Trevisan.
O pretendente: WILLIAN RODRIGUES NASCIMENTO DE SOUZA, proﬁssão: publicitário,
estado civil: solteiro, naturalidade: em Mogi das Cruzes - SP, data-nascimento: 10/05/1990,
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, ﬁlho de Sergio Roberto de Souza e de
Maria Angelita Nascimento de Souza. A pretendente: JÉSSICA PEREIRA DA SILVA,
proﬁssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP,
data-nascimento: 29/07/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de
Marcos Pereira da Silva e de Maria Valdecir Pereira da Silva.
O pretendente: IURI ROSSI PEDROSO, proﬁssão: administrador de empresas, estado
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 11/11/1982, residente
e domiciliado neste Subdistrito - SP, ﬁlho de Luiz Carlos Pedroso e de Maria Fernanda
Rossi Pedroso. A pretendente: LUCIANA FERREIRA COSTA PENHA, proﬁssão:
consultora comercial, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Perdizes - SP
data-nascimento: 02/03/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de
Claudecir Costa Penha e de Nelsa Maria Ferreira Costa Penha.
O pretendente: PEDRO BERBEL JUNIOR, proﬁssão: atendente comercial, estado civil:
divorciado, naturalidade: em Pederneiras - SP, data-nascimento: 07/01/1953, residente
e domiciliado nesta Capital - SP, ﬁlho de Pedro Berbel e de Zalfa Figueiredo Berbel. A
pretendente: TELMA FRANCISCA DE JESUS, proﬁssão: operadpra de telemarketing,
estado civil: solteira, naturalidade: em Ingaí - MG, data-nascimento: 14/08/1960, residente e
domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de Mauricio Elias e de Carmen Francisca de Jesus.
O pretendente: RAPHAEL RONAN DOS REIS LIZANA, proﬁssão: analista de documentação, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento:
02/01/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, ﬁlho de Jorge Miguel Lizana
Gallardo e de Mari Emilia dos Reis. A pretendente: CAROLINE CARVALHO DOS REIS,
proﬁssão: comerciária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Lapa - SP, datanascimento: 29/06/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de Wagner
dos Reis e de Luciane de Carvalho Reis.
O pretendente: CÍCERO RODRIGUES SOARES, proﬁssão: vigilante, estado civil: solteiro,
naturalidade: em Catolé da Rocha - PB, data-nascimento: 02/03/1973, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, ﬁlho de João Soares Neto e de Maria Lucinda Rodrigues
Soares. A pretendente: ANDREA MORAES INOUE, proﬁssão: auxiliar de enfermagem,
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 10/06/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de Toshio Inoue
e de Vera Lucia Rodrigues Moraes.

O pretendente: RENATO OTRANTO, solteiro, proﬁssão bancário, nascido em São Paulo
- SP, no dia 31/01/1981, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, ﬁlho de
Emilio Otranto Neto e de Renata Celia Serpejante Otranto. A pretendente: GABRIELA
DAL BELLO DOMINGUES, solteira, proﬁssão produtora de eventos, nascida em São
Paulo - SP, no dia 23/01/1988, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP,
ﬁlha de Carlos Alberto Domingues e de Angela Caterine Dal Bello.

O pretendente: LUIZ AUGUSTO RODRIGUES EYHERABID, proﬁssão: vigilante, estado
civil: divorciado, naturalidade: nesta Sorocaba (2º Subdistrito) - SP, data-nascimento:
11/01/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, ﬁlho de Waldyr de Lima
Eyherabid e de Regina Rodrigues Eyherabid. A pretendente: CRISTIANE ALMEIDA
DE ARAUJO, proﬁssão: compradora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital,
Belenzinho - SP, data-nascimento: 15/09/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito
- SP, ﬁlha de Salvador Almeida de Araujo e de Marcia Gonçalves de Araujo.

O pretendente: RICARDO RODENBURG MAGALHÃES, solteiro, proﬁssão administrador,
nascido em Salvador - BA, no dia 13/02/1990, residente e domiciliado na Itaim Bibi, São
Paulo - SP, ﬁlho de José Alberto Chagas Magalhães e de Maria das Graças Rodenburg
Magalhães. A pretendente: JULIA PIRES VAZ, solteira, proﬁssão engenheira química,
nascida em São Paulo - SP, no dia 27/05/1990, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São
Paulo - SP, ﬁlha de Paulo Pires Vaz e de Patricia Pires Vaz.

O pretendente: RAFAEL LEÃO MARTINS PEREIRA, proﬁssão: autônomo, estado civil:
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 06/04/1993, residente
e domiciliado neste Subdistrito - SP, ﬁlho de Edson Martins Pereira e de Simone Rosa Leão
Pereira. A pretendente: MAYARA ALVES DA SILVA, proﬁssão: auxiliar administrativo,
estado civil: solteira, naturalidade: em Recife - PE, data-nascimento: 15/08/1994, residente
e domiciliada nesta Capital - SP, ﬁlha de José Fabiano da Silva e de Adriana Maria Alves.

O pretendente: THOMAS PABLO ETCHENIQUE GUEISBUHLER, solteiro, proﬁssão
publicitário, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/11/1976, residente e domiciliado na Itaim
Bibi, São Paulo - SP, ﬁlho de Pablo José Gueisbuhler e de Maria Elena Etchenique Gueisbuhler.
A pretendente: MILENA GENTIL MOREIRA, divorciada, proﬁssão fonoaudióloga, nascida em
São Paulo - SP, no dia 13/07/1980, residente e domiciliada na Itaim Bibi, São Paulo - SP, ﬁlha
de Luis Antonio Gentil Moreira e de Maria Angela Priolli Gentil Moreira.

O pretendente: WALLACE ISRAEL PATRÍCIO, proﬁssão: estudante, estado civil: solteiro,
naturalidade: em Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 14/02/1998, residente e
domiciliado neste Subdistrito - SP, ﬁlho de Nilton Donizeti Patricio e de Solange Aparecida
de Oliveira Patricio. A pretendente: BARBARA VITORIA ABIB DE SOUZA RIBEIRO,
proﬁssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 12/08/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de Luiz Roberto
Ribeiro e de Catia Regina de Souza Ribeiro.

O pretendente: GABRIEL PRATA TUCCI, divorciado, proﬁssão advogado, nascido em
São Paulo - SP, no dia 15/06/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo
- SP, ﬁlho de João Carlos Tucci e de Marcia Prata Tucci. A pretendente: ANDREA DE
SOUZA TAVARES DA SILVA, solteira, proﬁssão administradora, nascida em Salvador BA, no dia 02/12/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de
Manoel Maria Tavares da Silva e de Tânia Borja de Souza Tavares da Silva.
O pretendente: MARCEL MARTINS GAMA, divorciado, proﬁssão advogado, nascido
em Duque de Caxias - RJ, no dia 24/05/1984, residente e domiciliado na Vila Olímpia,
São Paulo - SP, ﬁlho de Marçal Lemos Gama e de Rosani Pedrazi Martins Gama. A
pretendente: ANA PAULA ZERBINATI RIBEIRO, solteira, proﬁssão economista,
nascida em Monte Alto - SP, no dia 09/11/1981, residente e domiciliada na Vila Olímpia,
São Paulo - SP, ﬁlha de João Carlos Ribeiro e de Maria Eliza Zerbinati Ribeiro.
Conversão de União Estável em Casamento
O convivente: RICARDO SODRÉ OLIVEIRA, divorciado, proﬁssão adminitrador de
empresas, nascido em Sorocaba - SP, no dia 03/09/1967, residente e domiciliado na Vila
Nova Conceição, São Paulo - SP, ﬁlho de Flavio de Oliveira e de Maria José Aparecida
Sodré de Oliveira. A convivente: MARIANA ELIAS VIANNA, solteira, proﬁssão jornalista,
nascida em Brasilia - DF, no dia 11/11/1988, residente e domiciliada na Vila Nova
Conceição, São Paulo - SP, ﬁlha de João Cesar Vianna e de Ana Maria Elias Vianna. Obs.:
Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram
os documentos exigidos pelo artigo 1525, números I, III, IV 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

O pretendente: FELICIANO AMACHI QUISOCALA, proﬁssão: artesão, estado civil: solteiro, naturalidade: no Peru, data-nascimento: 10/04/1978, residente e domiciliado neste
Subdistrito - SP, ﬁlho de Honorato Amachi Vizcarra e de Gregoria Quisocala Chuquivilca.
A pretendente: EMILIANA MERY CHOQUE ANTI, proﬁssão: costureira, estado civil:
solteira, naturalidade: na Bolívia, data-nascimento: 12/09/1978, residente e domiciliada
neste Subdistrito - SP, ﬁlha de Francisco Choque Mamani e de Epifania Anti Tancara.
O pretendente: EMERSON DA CRUZ FAZENDEIRO, proﬁssão: administrador de empresa, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, datanascimento: 03/06/1974, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, ﬁlho de Durval da
Cruz Fazendeiro e de Terezinha Lico Fazendeiro. A pretendente: TATIANA GABRIEL
CONTE, proﬁssão: professora de inglês, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta
Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 15/10/1980, residente e domiciliada neste
Subdistrito - SP, ﬁlha de Mauro Luiz Conte e de Lourdes Gabriel Conte.
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

Para a fila andar
Fábio Lopez (*)
Experiência de compra
é o termo da vez no
varejo brasileiro
acilitar o acesso a canais digitais, apostar
na personalização e
proporcionar a sensação de
exclusividade são ações imprescindíveis para quem quer
apresentar seus produtos a
consumidores cada dia mais
exigentes e seletivos. Atentos
a esse cenário, os varejistas já
perceberam que as novas tecnologias são a chave para um
futuro promissor, mas também
que representam as ferramentas capazes de solucionar
problemas atuais, herdados de
um passado analógico.
Reduzir ou acabar com as
indigestas filas diante dos
caixas, por exemplo, continua
sendo uma meta para boa parte
do setor. Não há experiência
inovadora de compra que
resista a longos e estressantes períodos de espera nos
checkouts. Pesquisa feita pela
consultoria McKinsey mostra
que em média o cliente tolera
esperar até sete minutos para
ser atendido em supermercados antes de se aborrecer. Um
intervalo superior a 15 minutos
é considerado intolerável — e
pode levar o consumidor a
desistir da compra.
É exatamente nesse ponto
que entram as novas tecnologias: elas asseguram que o varejista não perca uma venda já
praticamente garantida e dão
tranquilidade aos operadores
de caixa, que então podem
exercer suas funções de maneira mais eficiente e serena.
Entre as tecnologias que
começam a conquistar espaço
no mercado destacam-se os
coletores de dados voltados a
operações de auto-compra —
eles permitem que o próprio
consumidor faça a leitura dos
códigos de barras dos produtos
e vá somando no equipamento
o valor da compra, já chegando ao caixa com os produtos
registrados, bastando realizar
o pagamento.
Há também caixas automáticos ultrarrápidos, capazes de
registrar itens com velocidade
até 5 vezes maior que um
operador de caixa tradicional.
Algumas inovações conseguem
reduzir em até 80% o tempo
de espera nas filas, enquanto
outras concedem ao cliente
autonomia para fazer compras
sem o auxílio de um atendente,
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caso dos self-checkout, equipamentos que permitem ao
cliente passar e finalizar sua
compra sozinho.
E os avanços estão se democratizando no Brasil. Antes
privilégio das principais redes
varejistas — e nos grandes
centros urbanos —, hoje estão
ao alcance de estabelecimentos de todos os tamanhos e
segmentos. Essa disseminação
de novas tecnologias também
para empresas de pequeno
e médio portes é decorrente
de uma mudança de atitude
dos próprios empresários
varejistas.
Frente às dificuldades impostas pelos desafios econômicos dos últimos anos, eles
entenderam que era necessário voltar-se para dentro do
negócio e apostar em gestão,
mobilidade e agilidade nos
pontos de venda, estratégias
para manter a competitividade
em momento difíceis. Com
a recuperação da atividade,
uma parcela dos lojistas já
está pronta para aproveitar
oportunidades, enquanto outros se preparam para retomar
projetos engavetados.
Tendência na última década,
o investimento das grandes
redes em hipermercados vem
cedendo lugar a estabelecimentos menores, o varejo de
vizinhança. Levantamento da
consultoria Nielsen constatou
um aumento de 55,5% do número de lojas de vizinhança
de cadeias organizadas entre
janeiro de 2014 e agosto de
2017 — de 1.735 para 2.698 estabelecimentos. Nesses casos,
o espaço limita a instalação de
caixas adicionais, o que torna
ainda mais desafiadoras a gestão das filas e a manutenção da
satisfação dos clientes.
Diante de tantas inovações
e soluções, cabe ao varejista
analisar as mais adequadas
para sua operação. Essa avaliação inclui, entre outros itens,
o mapeamento dos horários
de pico no estabelecimento
e a verificação da quantidade
média de itens adquiridos por
cliente. O trabalho ajuda na
identificação da tecnologia
ideal para reduzir o tempo de
espera dos consumidores.
O velho ditado que diz que
brasileiro adora uma fila já foi
superado — pelo menos no
varejo.
(*) - É diretor de vendas da Datalogic
no Brasil e no sul da América Latina
(www.datalogic.com).

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: ANDRE JUN MORITA, estado civil solteiro, proﬁssão estudante, nascido
nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 31/10/1978, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Celso Kazuiko Morita e de Emilia Missaki Morita. A
pretendente: FERNANDA MARTINS DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, proﬁssão do
lar, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 04/06/1978, residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Antonio de Oliveira e de Cícera Martins de Oliveira.
O pretendente: FABIO DE OLIVEIRA LEMOS, estado civil solteiro, proﬁssão engenheiro,
nascido nesta Capital, São Miguel - SP, no dia 21/01/1987, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Francisco Ivan Gomes Lemos e de Marta Regina de
Oliveira Lemos. A pretendente: CAMILA DE OLIVEIRA MAPELLI, estado civil solteira,
proﬁssão coordenadora de scm, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 25/03/1990,
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Edson Aparecido Mapelli
e de Sandra Regina de Oliveira Mapelli.
O pretendente: ARTUR ILL BOK KWAK, estado civil solteiro, proﬁssão administrador,
nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 06/02/1987, residente e domiciliado
na Mooca, São Paulo - SP, ﬁlho de Heung Yong Kwak e de Jeong Hee No Kwak. A
pretendente: JÉSSICA KAORI KUDAKA, estado civil solteira, proﬁssão supervisora
de hospedagem, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 23/08/1989, residente
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Shozen Kudaka e de Ilma
Yume Goh Kudaka. Obs.: Cópia do edital para ser aﬁxado no cartório de residência
do contraente.
O pretendente: JORGE YUKINORI SHOMIJA, estado civil divorciado, proﬁssão
costureiro, nascido em Londrina - PR, no dia 28/07/1961, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Kotoko Shomija e de Fijiko Shomija. A
pretendente: HELENA YORIKO CHINEN SHOMIJA, estado civil viúva, proﬁssão
cozinheira, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 10/10/1966, residente e
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Tokuan Chinen e de Sayoko
Nohara Chinen.
O pretendente: FERNANDO MARCUS UGLIARA BARONE, estado civil solteiro, proﬁssão empresário, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 17/01/1984, residente
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Francisco Lionetti Barone e de
Mirian Ugliara Barone. A pretendente: YASMIN NERI NICOLETTI, estado civil solteira,
proﬁssão cirurgiã dentista, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 19/10/1994,
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Sidney Nicoletti e de
Debora Neri da Silva Nocoletti.
O pretendente: RAFAEL BEZERRA DE OLIVEIRA COSTA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia
10/02/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de
Hamilton Costa e de Sonia Bezerra de Oliveira. A pretendente: ANDREZZA DOS
SANTOS COSTA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida
em Petrolina - PE (Registrada nesta Capital, Bela Vista - SP), no dia 29/12/1995,
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Roberto Costa e
de Cleonice Emilia 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

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

Tˎ˕: 3043-4171

Este documento foi assinado digitalmente por Jornal Empresas e Negócios Ltda.. Para verificar a assinatura clique no link: https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/18AB-B6F6-2487-C797

Confira deliciosos destinos
‘gourmet’ pouco explorados

