São Paulo, sexta-feira, 03 de maio de 2019

Além das invenções, Leonardo
Da Vinci é modelo para ciência

Enrico Battifoglia/ANSA
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as isso, é claro, não diminui a importância de Leonardo. Pelo contrário. Sua
grande curiosidade, que o fazia ter um
olhar de 360 graus sobre todos os aspectos do
conhecimento, está virando um modelo para
a ciência contemporânea, na qual disciplinas
muito diferentes estão aprendendo a dialogar. O
helicóptero, o paraquedas, os robôs humanoides
e até o carro são apenas algumas das invenções
tornadas célebres pelo mito.
Descritas nas milhares de folhas reunidas em
seus “códigos”, as criações de Leonardo não eram
diferentes daquelas pensadas por outros engenheiros do Renascimento. Os desenhos de Leonardo

eram os únicos que apresentavam as máquinas em
perspectiva, mas se inspiravam em outros que já
circulavam em sua época, em uma estreita rede
de relações reveladas por inúmeros historiadores
nas últimas décadas.
Também descobriu-se que muitas das máquinas
projetadas por Leonardo nunca poderiam funcionar, seja pelas dimensões, como a balestra gigante,
seja pelos materiais que seriam usados na época,
como madeira, ferro e cordas. O parafuso helicoidal,
considerado precursor do helicóptero, não tinha
nada a ver, nas intenções de Leonardo, com o voo.
Este último tema aparece no código sobre o voo
das aves, cuja observação se torna, por analogia,
chave para projetar uma máquina voadora.
Essa relação é considerada hoje um elemento
crucial para se entender o conhecimento de Leonardo. Em uma época onde a ciência não existia,
as observações e a curiosidade eram os únicos
instrumentos para descobrir semelhanças entre
fenômenos aparentemente distantes, como os
vórtices de água e os cabelos enrolados pelo vento,
as raízes das plantas e os vasos sanguíneos.
O resultado era uma visão global do conhecimento
na qual começam a se reconhecer alguns pesquisadores empenhados em campos de fronteira, como a
robótica inspirada na biologia, a física de partículas
e a astrofísica, a genética e a informática.

Pilares e bases
culturais da
Transformação Digital
Carlos Eduardo Correa Schotka (*)

Muito tem se falado
sobre Transformação
Digital nas empresas
as poucos são os
cases sólidos cujo
o valor agregado da
palavra “digital” pode ser
entoado como um mantra,
no qual toda a empresa
deve falar para que se sinta
dentro do mercado moderno
emergente.
Empresas que tentam se
aventurar neste assunto se
deparam normalmente com
um grande desafio inicial,
que é a Transformação Cultural. Antes de falar de tecnologia, vamos tratar daquilo
que se refere praticamente
a itens comportamentais de
uma empresa.
Uma cultura digital tem,
por sua essência, práticas
no modelo ágil, que visa
agregar valor ao cliente final
de maneira constante, o que
significa eliminar a fronteira
entre departamentos. Quando todos olham para este
ponto convergente, ou seja,
o cliente, as organizações
começam a mudar sua cultura para o âmbito digital.
O cliente, então, se torna o
responsável pelas alterações
de modelos de negócio, seja
por novas exigências ou
adesão às novas tecnologias.
Sendo assim, o paradigma
digital abstrai o antigo conceito de TI, cujo cliente não
tinha certeza do escopo que
desejava, e passa a lidar com
um público que não só sabe
quais são seus problemas,
como também participa
passiva ou ativamente da
solução.
Logo, a cultura digital deve
ter clara que a empresa passa
a operar como um “customer
centricity”, deixando de ser
uma estrutura de departamentos, cada qual com sua
responsabilidade, e passa a
ser um time multidisciplinar,
cuja responsabilidade é gerar
valor agregado para o cliente.
Com o foco definido no
cliente, o primeiro passo para
a transformação cultural
com o objetivo de atingir o
patamar digital é reorganizar
a empresa de forma a atender o cliente em todas suas
necessidades. No intuito de
acolher o cliente, a empresa
deve ter times autônomos
com diversas competências
que consigam visualizar a
necessidade do início ao fim
para agregar valor.
Fatores simples como ouvir o lado do cliente e viver
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sua necessidade, seja por
sessões de Design Thinking
ou por meio de imersão em
seu cotidiano, podem ser
importantes quando estamos falando de inovação e
percepção de necessidade.
Todos esses passos farão o
time entender, identificar
ou gerar novos insights junto
ao cliente.
Ao transformar o cliente
em centro, o time deve se
orientar nesse sentido, e esse
é um dos pontos cruciais para
mudança de mindset cultural. Não estamos falando
em mudar apenas a forma
que a equipe atual atende o
cliente, mas sim de agregar
diversas competências de
negócio dentro do time que
atende a este cliente, envolvendo, por exemplo, as áreas
técnicas de Recursos Humanos, Marketing, Financeiro,
Compras etc.
Com isso, cada área estará
envolvida no atendimento às
necessidades do projeto, ou
seja, a demanda será uma
prioridade que independe
das rotinas particulares de
cada departamento. O desafio de gerar uma autonomia
deste nível para o atendimento de um único cliente específico pode gerar acúmulo de
papéis na empresa, mas isso
é superado frente ao valor
agregado proporcionado ao
cliente alvo desta equipe.
Tendo em vista a tendência para times autônomos
multidisciplinares com foco
no cliente, as empresas
tradicionais podem fazer a
transição do modelo padrão,
baseado em departamentos,
para um modelo bimodal. A
orientação é que, durante um
período determinado, parte
da empresa passe a atuar
neste modelo até que, gradativamente, sejam adaptadas
às demais áreas.
Não podemos achar que
toda empresa começa do
zero, como um startup. Toda
organização tem seu modelo
e o exerce há muito tempo,
por isso a quebra de paradigma é necessária para que seja
viável o posicionamento ágil
que a cultura digital exige, o
que também permitirá evoluir para os próximos níveis
da Transformação Digital:
Tecnológica e Estratégica.
Mas esses são assuntos para
outra discussão.
(*) - É Digital Labs Manager de
Transformação Digital da regional
de Belo Horizonte da Engineering,
companhia global de TI especializada
em Transformação Digital
(http://br.engineering).

O parafuso helicoidal, considerado precursor do
helicóptero.

Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
23º Subdistrito - Casa Verde

28º Subdistrito - Jardim Paulista

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

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

O pretendente: EWERTON BERNARDES CARDOSO ANDRADE, estado civil solteiro,
proﬁssão telemarketing, nascido nesta Capital, Consolação - SP, no dia 31/05/1995,
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Leslie Alves de
Andrade Junior e de Auriluce Bernardes Cardoso Andrade. A pretendente: BRUNA
MIDORI FAGUNDES ONO, estado civil solteira, proﬁssão estudante, nascida nesta
Capital, Jabaquara - SP, no dia 16/08/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlha de Roberto Yukio Ono e de Joselma Maria Fagundes Ono.

O pretendente: ALFONSO PIRES GALLARDO, divorciado, proﬁssão engenheiro,
nascido em São Paulo - SP, no dia 25/09/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlho de Alfonso José Gallardo Mañas e de Eunice Guedes Pires Gallardo.
A pretendente: ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA CASTRO, solteira, proﬁssão engenheira,
nascida em São Paulo - SP, no dia 25/02/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlha de Pedro Huet de Oliveira Castro e de Mariana Cristina Penteado
Huet de Oliveira Castro.

O pretendente: ANDREA LUCIANO GONÇALVES, estado civil solteiro, proﬁssão
auxiliar de manutenção, nascido em Rolândia - PR, no dia 17/07/1992, residente e
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Francisco Horlando Luciano
Gonçalves e de Maria Juscinete Luciano Gonçalves. A pretendente: GRAZIELE
FERNANDA CALAZANS, estado civil solteira, proﬁssão administradora, nascida
nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 07/08/1994, residente e domiciliada
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Roberto de Paula Calazans e de Cilene
Aparecida Morelato Calazans.

O pretendente: RODRIGO PACHECO E SILVA MOCCIA, solteiro, proﬁssão
administrador público, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/07/1987, residente
e domiciliado no Jardim Novo Mundo, São Paulo - SP, ﬁlho de José Moccia Junior e
de Maria Herminia Penteado Pacheco e Silva Moccia. A pretendente: LARA MELO
MONTEIRO DE BARROS, solteira, proﬁssão engenheira, nascida em Barretos - SP,
no dia 15/06/1988, residente e domiciliada em Indianópolis, São Paulo - SP, ﬁlha de João
Monteiro de Barros Neto e de Eloisa Helena de Melo Monteiro de Barros.

Dra. Marilei Siriani Silva - Oﬁcial

O pretendente: LUCAS GABRIEL GARCIA TAVARES, estado civil solteiro, proﬁssão atendente, nascido nesta Capital, Nossa Senhora do Ó - SP, no dia 14/08/1998,
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Walter Lima Tavares
e de Priscila Garcia Tavares. A pretendente: VITÓRIA DE ALMEIDA MACHADO,
estado civil solteira, proﬁssão atendente, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no
dia 10/06/1999, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de
Antonio Cidrão Machado e de Nadir Aparecida de Almeida Machado.
O pretendente: FABIO DOS SANTOS ALVES, estado civil solteiro, proﬁssão auditor
sênior, nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 23/05/1991, residente e
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de José Bruno Alves e de Marielza
dos Santos. A pretendente: PAMELA FERREIRA DE SOUZA, estado civil solteira,
proﬁssão analista ﬁnanceira, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 27/02/1991,
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Givaldo Galdino de
Souza e de Cicera Ferreira dos Santos Belarmino Souza.
O pretendente: RAFAEL DOS SANTOS, estado civil solteiro, proﬁssão analista
ﬁnanceiro, nascido nesta Capital, Vila Madalena - SP, no dia 14/03/1990, residente e
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Rosa Aparecida dos Santos. A
pretendente: CINTHIA SANTOS ALCÂNTARA GOMES, estado civil solteira, proﬁssão
empresária, nascida nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 04/04/1991, residente e
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Marcelo de Alcântara Gomes
e de Aparecida do Carmo Santos Alcântara Gomes.
O pretendente: DOUGLAS COELHO DE CASTRO, estado civil solteiro, proﬁssão
corretor de imóveis, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 27/02/1982, residente
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Carlos Alberto de Castro e de
Dalva Aparecida Coelho de Castro. A pretendente: CRISTIANE FERREIRA MARTINS, estado civil solteira, proﬁssão recepcionista, nascida nesta Capital, Cerqueira
César - SP, no dia 04/08/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo
- SP, ﬁlha de Gilberto Antonio Martins e de Leonice Ferreira Martins.
O pretendente: VICTOR VINICIUS BRANDÃO DE OLIVEIRA ALVES ARAUJO,
estado civil solteiro, proﬁssão analista de sistemas, nascido nesta Capital, Cerqueira
César - SP, no dia 29/12/1983, residente e domiciliado no Tucuruvi, São Paulo - SP,
ﬁlho de Isaias Alves de Araujo e de Maria José Brandão de Oliveira Araujo. A pretendente: NATÁLIA CORREGIARI, estado civil solteira, proﬁssão bailarina, nascida
nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 06/11/1986, residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Cesar Augusto Corregiari e de Idalete Aparecida
Giannoni Corregiari. Obs.: Cópia do edital para ser afuxado no cartório de residência
do pretendente.
O pretendente: RENAN SOUZA SARMENTO, estado civil solteiro, proﬁssão contador, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 18/04/1990, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Neóﬁto Andrade Sarmento e de Sandra
Lúcia Souza Sarmento. A pretendente: CRISTINA BEHLING DAMATTO, estado
civil solteira, proﬁssão arquiteta, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia
24/12/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Luiz
Henrique Damatto e de Rosane Behling Damatto.
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
7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oﬁcial

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Katia Cristina Silencio Possar - Oﬁcial

O pretendente: FREDERICO JOSÉ BEHMER, solteiro, proﬁssão administrador de
empresas, nascido em Campinas - SP, no dia 13/12/1979, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Fredericoi Behmer e de Sara Isabel Behmer. A
pretendente: MARIANA NESANOVIS BRAIDATTO, solteira, proﬁssão estilista, nascida
em São Paulo - SP, no dia 09/11/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito, São
Paulo - SP, ﬁlha de Fabio Luiz Braidatto e de Solange Nesanovis Braidatto.
O pretendente: DENZIL WILLIAM BROWN, solteiro, proﬁssão professor, nascido em
Leeds, Inglaterra, no dia 30/06/1981, residente e domiciliado em Brasília - DF, ﬁlho de
Denzil Kenneth Brown e de Kathryn Mary Brown. A pretendente: MICHELE MARIA
LEMES, solteira, proﬁssão radialista, nascida em São Paulo - SP, no dia 07/03/1985,
residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, ﬁlha de José Mauro
Lemes e de Neide Aparecida Siqueira Lemes.
O pretendente: RODRIGO ROMAN, divorciado, proﬁssão arquiteto, nascido em Santos
- SP, no dia 25/01/1972, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, ﬁlho
de Ademar Roman e de Elinir Helena Perrotta Roman. A pretendente: EMANUELE
CRISTINE DA SILVA, solteira, proﬁssão gerente de T.I, nascida no Rio de Janeiro RJ, no dia 14/07/1981, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, ﬁlha de
Manuel Figueira da Silva e de Denizia da Penha Neves da Silva.
O pretendente: ERIC JENQ HORNG TSAI, solteiro, proﬁssão administrador, nascido
em São Paulo - SP, no dia 28/05/1989, residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo
- SP, ﬁlho de Tsai Kuo Ting e de Liao Ruei Fen Tsai. A pretendente: YURI MISHIMA
UEHARA, solteira, proﬁssão administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia
14/03/1990, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, ﬁlha de Mauro Uehara
e de Margarida Yochiko Uehara.
O pretendente: LUIZ FELIPE LOLLI TANESE, solteiro, proﬁssão executivo de vendas,
nascido em São Paulo - SP, no dia 08/02/1994, residente e domiciliado no Itaim Bibi,
São Paulo - SP, ﬁlho de Carlos Eduardo Ferreira Tanese e de Adriana de Araujo Lolli
Tanese. A pretendente: DANIELA MARCANTONATOS NOGUEIRA, solteira, proﬁssão
analista ﬁnanceira, nascida em São Paulo - SP, no dia 17/10/1994, residente e domiciliada
no Itaim Bibi, São Paulo - SP, ﬁlha de Irineu Sebastião Nogueira Junior e de Antonieta
Marcantonatos Nogueira.
O pretendente: LUCAS PIMENTEL VILELA, solteiro, proﬁssão economista, nascido em
Belo Horizonte - MG, no dia 29/08/1987, residente e domiciliado na Vila Nova Conceição,
São Paulo - SP, ﬁlho de Geraldo Vilela Filho e de Ana Luiza Pimentel Vilela. A pretendente:
THAIS BUAIZ SIMÃO, solteira, proﬁssão estilista, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia
01/08/1983, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, ﬁlha de José
Miguel Simão Filho e de Guadalupe Buaiz.
O pretendente: PEDRO HENRIQUE CUNHA SILVA, solteiro, proﬁssão analista de T.I.,
nascido em Ribeirão Pires - SP, no dia 26/03/1987, residente e domiciliado na Vila Nova
Conceição, São Paulo - SP, ﬁlho de Walter Rodrigues da Silva Junior e de Paula Adriana
Cunha Silva. A pretendente: NADIELE VENTURA KANÔ, solteira, nascida em Osasco
- SP, no dia 15/03/1988, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP,
ﬁlha de Pedro Henrique de Almeida Kanô e de Marileide Ventura dos Santos Kanô.
O pretendente: DANIEL ANDRÉ WIKTOR, solteiro, proﬁssão estudante, nascido em
Harlösa, Suécia, no dia 03/03/1995, residente e domiciliado em Malmö, Suécia, ﬁlho de
Nilsson Sven Georg e de Carina Ingela Wiktor. A pretendente: VICTÓRIA DOS SANTOS
VILELA FERNANDES, solteira, proﬁssão advogada, nascida em Resende - RJ, no dia
27/03/1985, residente e domiciliada no Jardim Paulista, São Paulo - SP, ﬁlha de Antonio
Vilela Fernandes e de Mara Alice dos Santos Fernandes.
O pretendente: ANTONIO CARLOS BRIGANTI BERNARDI, solteiro, proﬁssão
economista, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/05/1981, residente e domiciliado na
Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, ﬁlho de João Antonio Bernardi Filho e de Maria
Teresa Briganti Bernardi. A pretendente: NATÁLIA REZENDE AARÃO, solteira,
proﬁssão médica, nascida em Vitória - ES, no dia 23/05/1986, residente e domiciliada na
Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, ﬁlha de Jorge Aarão Neto e de Maria das Graças
Rezende Aarão.
O pretendente: RAFAEL DA SILVA HERNANDES, solteiro, proﬁssão publicitário,
nascido em São José dos Campos - SP, no dia 08/10/1982, residente e domiciliado em
Moema, São Paulo - SP, ﬁlho de João Hernandes Junior e de Elisabete Maria da Silva
Hernandes. A pretendente: TATIANA GUALBERTO KASCHER, solteira, proﬁssão
advogada, nascida em Juiz de Fora - MG, no dia 22/03/1982, residente e domiciliada
no Itaim Bibi, São Paulo - SP, ﬁlha de Eduardo Guilherme Kascher e de Angela Cristina
Gualberto Kascher.

O pretendente: MARINALDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, zelador, solteiro,
nascido em Sumé, PB, no dia (03/09/1984), residente e domiciliado em São Paulo, SP,
ﬁlho de Quiterio João da Silva e de Lucinete da Silva. A pretendente: ELIEDINA FURTUNATO MADEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida em Ibiquera,
BA, no dia (21/01/1982), residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de Ernestino
Furtunato Madeira e de Lina Bispo Marques.

O pretendente: MARCELO DO AMARAL FERNANDES DE SOUSA, solteiro, proﬁssão
analista de sistemas, nascido em Recife - PE, no dia 17/05/1975, residente e domiciliado
na Vila Olímpia, São Paulo - SP, ﬁlho de Marcos Fernandes de Sousa e de Eliane do
Amaral Fernandes de Sousa. A pretendente: CAROLINE APARECIDA FENELON
RAMOS, divorciada, proﬁssão psicóloga, nascida no São Bernardo do Campo - SP, no
dia 14/04/1981, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, ﬁlha de Mario da
Silva Ramos e de Maria Zilma Fenelon Ramos.

O pretendente: JORGE CHIZH YUAN TENG, de nacionalidade brasileira, comerciante,
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/12/1985), residente e domiciliado em São
Paulo, SP, ﬁlho de Teng Szu Chung e de Teng Shih Mien. A pretendente: MICHELLE TSU
MIN SZE, de nacionalidade brasileira, jornalista, solteira, nascida em São Paulo, SP, no
dia (20/03/1987), residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de Thomas Shin Che
Sze e de Emilia Shu Sze.

O pretendente: IVO CARELLI NETO, solteiro, proﬁssão médico, nascido em São Paulo
- SP, no dia 05/12/1987, residente e domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP,
ﬁlho de Ivo Carelli Filho e de Sandra Helena de Carvalho Carelli. A pretendente: MARIA
ANGELA PAPAIZ REFINETTI, solteira, proﬁssão publicitária, nascida em São Paulo SP, no dia 19/10/1987, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP,
ﬁlha de Domingos Fernando Reﬁnetti e de Sandra Papaiz Reﬁnetti.

O pretendente: CAIO PRADO BARCELOS, de nacionalidade brasileira, empresário,
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/12/1988), residente e domiciliado em São
Paulo, SP, ﬁlho de Roberval José Barcelos e de Patricia Prado. A pretendente: SARA
DE PAULA LEITE, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida em Itapagipe,
MG, no dia (13/10/1984), residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de José Cunha
Leite e de Maria Leonel de Paula Leite.

O pretendente: THIAGO DE MELO SANTOS, solteiro, proﬁssão publicitário, nascido
em Ribeirão Preto - SP, no dia 12/01/1993, residente e domiciliado no Itaim Bibi, São
Paulo - SP, ﬁlho de Lauro Henrique dos Santos e de Larice Antonia de Melo Santos.
A pretendente: FERNANDA SANTAMARINA ARAÚJO, solteira, proﬁssão designer,
nascida em Ribeirão Preto - SP, no dia 15/02/1993, residente e domiciliada no Itaim Bibi,
São Paulo - SP, ﬁlha de Sérgio Pacheco Araújo e de Mônica Bitar Santamarina Araújo.

O pretendente: LUCAS ALVIZI CRUZ, de nacionalidade brasileira, pesquisador, solteiro
nascido em Fernandópolis, SP, no dia (10/10/1989), residente e domiciliado em São Paulo,
SP, ﬁlho de Luiz Antonio Augusto Cruz e de Sandra de Fatima Alvizi Cruz. O pretendente:
VITOR SELLI ARENAS, de nacionalidade brasileira, relações publicas, solteiro, nascido
em Santo André, SP, no dia (06/03/1991), residente e domiciliado em São Paulo, SP, ﬁlho
de Silvio Francisco Caseli Arenas e de Odete Selli Arena.

O pretendente: JOSÉ LUIZ ALBUQUERQUE ALVES, solteiro, proﬁssão diretor de conta
programática, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/12/1985, residente e domiciliado na
Vila Olímpia, São Paulo - SP, ﬁlho de Luiz Alves Sobrinho e de Maria Lucimar Albuquerque
Alves. A pretendente: LAÍS GUEDES LOPES FERREIRA, solteira, proﬁssão gerente
de contas, nascida em Itajubá - MG, no dia 19/03/1987, residente e domiciliada na Vila
Olímpia, São Paulo - SP, ﬁlha de João Lopes Ferreira Neto e de Graziéla Leone Guedes
Ferreira.

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

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 eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ e utilize o código 68A1-D09C-EB96-6668.

Há 500 anos da morte de Leonardo Da
Vinci, sua imagem de homem genial
ainda passa por mudanças: se no
início do século 20 ele era visto como
um gênio isolado capaz de antecipar
invenções tornadas atuais apenas depois
de muito tempo, as análises históricas
mais recentes esclareceram que nem
sempre as coisas foram assim
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