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Solução de problemas de 
aplicativos da TI híbrida

A adoção dos serviços 

de nuvem conduziu o 

data center rumo ao que 

muitos denominam TI 

híbrida

Embora existam diversas 
defi nições de TI híbrida, 
o tema em comum entre 

todas elas é integrar e fornecer 
serviços tanto pela TI interna 
quanto por provedores de 
serviços terceirizados. Nor-
malmente, esses provedores 
de serviços são os melhores 
em suas categorias e podem 
incluir provedores de serviços 
de nuvem, como Amazon® 
Web Services (AWS®) e Mi-
crosoft® Azure®, ou diversos 
provedores de software como 
serviço (SaaS). 

O desafi o inerente à pilha 
de aplicativos que abrange 
tanto domínios de constructos 
tecnológicos quanto domínios 
de provedores de serviços re-
side na complexidade dessas 
interdependências. Em última 
análise, quando um aplicativo 
apresenta problemas de de-
sempenho ou fi ca inativo, a 
propriedade e a responsabili-
dade pela solução e a correção 
de tais problemas podem fi car 
bastante nebulosas. O resulta-
do é um tempo de resolução 
mais longo, o que torna a 
organização menos efi ciente 
e efi caz e, ao mesmo tempo, 
cria mais fricção a ser superada 
pelos usuários fi nais a fi m de 
utilizarem o aplicativo.

Solução de problemas da 

TI híbrida 

Ainda que a solução de 
problemas de um aplicativo 
da TI híbrida envolva vários 
ambientes, cada um deles 
com variáveis específi cas, as 
etapas básicas permanecem 
as mesmas. O processo básico 
em oito etapas para a solução 
de problemas é:
 1. Defi nir o problema
 2. Reunir e analisar as infor-

mações relevantes
 3. Construir uma hipótese 

sobre a causa provável da 
falha ou incidente

 4. Elaborar um plano para 
solucionar o problema com 
base na hipótese

 5. Implementar o plano
 6. Observar os resultados da 

implementação
 7. Repetir as etapas 2 a 6
 8. Documentar a solução

O problema dessas oito 
etapas é que elas pressupõem 
que o administrador de data 
center tem tempo e recursos 
ilimitados para determinar 
a causa raiz de cada proble-
ma que surge. Infelizmente, 
tempo é algo limitado para 
qualquer profi ssional de TI. 
Por outro lado, uma maneira 
de encurtar o tempo gasto 
nos procedimentos de solução 
de problemas é utilizar com 
maestria as habilidades de 
descoberta, emissão de alertas 
e correção. Afi nal de contas, 
elas formam a base da solução 
de problemas – as etapas um, 
dois e três do fl uxo de trabalho 
de solução de problemas são 
abrangidas pela descoberta e 
emissão de alertas, enquanto 
as etapas quatro e cinco são de 
correção e as etapas seis e sete 
representam a pura prática 
da solução de problemas. O 
emparelhamento dessas três 
habilidades com o conjunto 
adequado de ferramentas de 
TI pode melhorar bastante a 
exposição do ponto único da 
verdade e fornecer os insights 
necessários para determinar 
causa raiz de qualquer pro-
blema de maneira efi caz em 
diferentes pilhas. 

Insights adequados com 

dados correlacionados e 

colaboração

Com o processo instaurado, 
o insight adequado ainda é ne-
cessário para eliminar rapida-
mente as variáveis envolvidas 
na solução de problemas de 
aplicativos da TI híbrida e na 
exposição do ponto único da 
verdade. Vamos analisar um 
cenário de solução de proble-
mas da TI híbrida:

Tomemos como exemplo um 
aplicativo em níveis de comér-
cio eletrônico, que normalmen-
te tem várias camadas, como 
servidores de aplicativo, Web 
e banco de dados. Todos eles 
estão conectados por serviços 
de rede e podem depender 
de serviços de infraestrutura, 
como Amazon EC2® e S3, bem 
como de outros serviços como 
escalonamento automático e 
equilíbrio elástico de carga. 

Quando o aplicativo está fun-
cionando conforme esperado, 
a empresa pode colher os bene-
fícios em termos de agilidade, 
disponibilidade e escalabilida-
de dos serviços, mas uma falha 
de algum componente da pilha 
pode levar ao pânico, já que 
cada segundo perdido signifi ca 
uma venda não fechada. Mas 
por onde começar quando 
se tenta restringir o raio da 
superfície de um problema? 
Tudo começa com o insight 
correto – o contexto conectado 
dos ecossistemas.

O insight adequado elimina 
perguntas como:
 • "O problema está na 

rede?"
 • "O problema está no 

aplicativo, na Web ou nos 
servidores de bancos de 
dados?"

 • "O problema está na ca-
mada de virtualização ou 
nos sistemas de armaze-
namento?"

Essa capacidade permite 
ter uma visão detalhada ou 
geral das métricas de de-
sempenho e dos eventos de 
serviço, possibilitando reduzir 
o tempo de solução de pro-
blemas. Além disso, dados de 
séries temporais passíveis de 
correlação permitem obter 
clareza quanto à causa raiz 
do problema. 

No entanto, ainda há muito 
o que percorrer pelos dados 
de séries temporais correla-
cionados. Em situações como 
essa, somente a colaboração 
entre especialistas no assun-
to pode realmente fazer com 
que você saia da inércia na 
análise de dados e parta para 
ações tangíveis extraídas do 
conjunto de dados. A experi-
ência comprovada no assunto 
minimiza o tempo de resolução 
e estabelece uma linha de base 
confi ável. Com todas essas 
vantagens, fi ca mais fácil deter-
minar a causa raiz de qualquer 
problema.

Conclusão

Aplicativos de TI híbrida 
representam a realidade de 
quase todo profi ssional de TI. 
Em vez de procurar culpados 
pelos problemas de desempe-
nho de TI, experimente contar 
com noções comprovadas de 
solução de problemas, visto 
que a solução de problemas 
é uma habilidade básica que 
faz parte do monitoramento 
como disciplina. Some isso 
a dados de séries temporais 
e colaboração e você poderá 
solucionar qualquer problema 
de aplicativos de TI híbrida em 
tempo recorde.  

(*) É Head Geek™ da SolarWinds.

Kong Yang (*)

News@TI
Redução de inefi ciências é tema de curso

@O Grupo IMAM, especialista em Consultoria e Treinamento de 
curta duração, vai oferecer nos dias 23 e 24 de maio, das 8h 

às 18h, o curso “Métodos para Redução de Inefi ciências”. O evento 
acontece em São Paulo e tem por objetivo desenvolver o senso crítico 
dos participantes para identifi car, defi nir e debater as causas das 
inefi ciências, eliminando os desperdícios e as perdas e reduzindo 
os custos operacionais. Será oferecido a gerentes, coordenadores, 
supervisores, analistas e líderes das áreas de manutenção, produção, 
qualidade e demais funções envolvidas com fi losofi a Lean (www.
imam.com.br/cursos).

Na área jurídica, por exemplo, todos os 
processos nos tribunais estão migrando para 
o ambiente virtual. Na saúde, não é diferente: 
resultados de exames e laudos já estão disponí-
veis aos pacientes e médicos pela web, seja em 
uma rede interna de um hospital ou ao público, 
no caso dos laboratórios. Mas será que esses 
dados estão protegidos?

A questão da segurança no segmento 
de healthcare tem despertado a atenção à 
medida que a tecnologia vem assumindo o 
protagonismo na realização de diagnósticos e 
tratamentos de enfermos. A preocupação, hoje, 
vai além de eventuais manipulações de dados 
ou sequestro de informações, que são crimes 
que podem acarretar em prejuízos fi nanceiros 
ou constrangimentos – como a divulgação de 
procedimentos cirúrgicos ou o diagnósticos de 
doenças diretamente relacionadas à intimidade 
dos pacientes. Em uma etapa mais avançada, 
ataques a esses dispositivos conectados podem 
colocar vidas em risco.

Hospitais já contam, por exemplo, com apa-
relhagem conectada à Internet para permitir 
o monitoramento de pacientes à distância e 
respiradores. Também são realidade próteses 
eletrônicas e dispositivos para administração 
de medicações, como uma bomba de insulina 
implantada no corpo de uma pessoa com 
enfermidades crônicas. Esses aparelhos 
são vulneráveis a ciberataques que podem 

Ameaças virtuais a serviços de saúde 
colocam em risco a vida dos pacientes

1. Data, Horário e Local: Em 20/03/2017, às 13hrs, na sede social da Cosmed Indústria de Cosméticos 
e Medicamentos S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Barueri/SP, na Avenida Ceci, 282, módu-
lo 1, Centro Empresarial Tamboré, Tamboré, CEP 06460-120. 2. Presenças: Dispensada a convocação, 
nos termos do Art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada e em vigor (a “Lei das S.A.”), em 
virtude da presença da acionista que representa a totalidade do capital social da Companhia, conforme 
assinatura no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Composição da Mesa: Assumiu a 
presidência dos trabalhos a Sra. Juliana Aguinaga Damião Salem, que convidou a mim, Cassio Colli 
Badino de Souza Leite, para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (a) o pedido de renúncia 
formulado pelos Srs. Luiz Eduardo Sales Clavis e Vivian Karina Trujillo Angiolucci aos cargos de membro 
do Conselho de Administração da Companhia; (b) a eleição de dois novos membros para o Conselho de 
Administração da Companhia, em substituição aos membros renunciantes; (c) a alteração do Parágrafo 
Único do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia em razão da criação e alterações de endereços de 

-
ria da Companhia, com a consequente alteração dos Artigos 16 e 18 do Estatuto Social da Companhia; 
e (e) a consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso restem aprovadas as matérias indicadas 
nos itens 4.(c) e 4.(d) acima; e (f) a autorização aos administradores da Companhia para praticarem 
todos os atos necessários para a efetivação das deliberações propostas e aprovadas pela acionista da 
Companhia. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia e dado início à discussão da matéria indicada na 
ordem do dia, a acionista deliberou o quanto segue: I. Sumário da Ata: aprovar a lavratura da ata desta 
Assembleia na forma de sumário, nos termos do Art. 130, § 1º da Lei das S.A.; II. Renúncia dos Srs. 
Luiz Eduardo Sales Clavis e Vivian Karina Trujillo Angiolucci aos cargos de membros do Conse-
lho de Administração da Companhia: (a) tomar conhecimento e aceitar os pedidos de renúncia formu-
lados pelos Srs. (i) Luiz Eduardo Sales Clavis, brasileiro, casado, engenheiro, R.G. nº M4.595.891 e 
CPF/MF nº 752.605.656-49; e (ii) Vivian Karina Trujillo Angiolucci, brasileira, casada, engenheira, R.G. 
nº 29.488.600-X-SSP/SP e CPF/MF nº 290.160.738-17, ambos residentes e domiciliados em São Paulo/
SP, com escritório na Avenida Magalhães de Castro, 4800, 24º andar, Cj. 241, Edifício Continental 
Tower, Bairro Cidade Jardim, CEP 05676-120, aos respectivos cargos de membros do Conselho de 
Administração da Companhia, para o qual foram eleitos na Ata de Assembleia Geral Ordinária da Com-
panhia realizada em 16/05/2016, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
(“JUCESP”) sob o nº 366.649/16-4, em sessão de 17/08/2016, conforme cartas de renúncia por eles 
apresentadas à Companhia na presente data, as quais são, neste ato, arquivadas em sua sede; (a.1) a 
Companhia e os Srs. Luiz Eduardo Sales Clavis e Vivian Karina Trujillo Angiolucci outorgam-se mutua-
mente a mais plena, ampla, irrevogável e irretratável quitação com relação a toda e qualquer obrigação 
e/ou valor devido em razão do exercício dos cargos de membros do Conselho de Administração da 
Companhia, com relação ao período durante o qual exerceram tal função na Companhia; III. Eleição de 
novos membros do Conselho de Administração da Companhia: (b) em substituição aos membros 
do Conselho de Administração da Companhia que ora renunciaram a seus cargos nos termos do item 
5.II acima, aprovar a eleição dos Srs. (i) Luiz Eduardo Violland, brasileiro, casado, economista, R.G. nº 
2523912-SSP/RJ e CPF/MF nº 376.299.137-53; e (ii) Maurício Christovam, brasileiro, casado, adminis-
trador de empresas, RG nº 18.112.671-0-SSP/SP e CPF/MF nº 115.898.868-01, ambos residentes e 
domiciliados em São Paulo/SP, com escritório na Avenida Magalhães de Castro, 4800, 24º andar, Cj. 
241, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade Jardim, CEP 05676-120, para os cargos de membros do 

atuais membros do Conselho de Administração da Companhia, a se estender até a data de realização 
da AGO que deliberar sobre as contas do exercício social a ser encerrado em 31/12/2018; (b.1) consig-
nar que os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não 
estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foram condenados 
ou estão sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra e 

contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Declaram, ainda, que atendem ao requi-

nos termos do parágrafo 4º do Art. 147 da Lei das S.A., não ocupar cargo em sociedade que possa ser 

o da Companhia, na forma dos incisos I e II do parágrafo 3º do Art. 147 da Lei das S.A.; (b.2) consignar 
que os membros do Conselho de Administração ora eleitos serão investidos em seus respectivos cargos 
mediante a assinatura, dentro do prazo legal, dos seus respectivos termos de posse, lavrados no Livro 
de Atas do Conselho de Administração da Companhia; (b.3) em vista das deliberações acima, consignar 
que o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto pelos seguintes membros: (i) 
Claudio Bergamo dos Santos, brasileiro, casado, administrador de empresas, R.G. nº 8.765.296-1-
DEIC/SP e CPF/MF nº 101.110.688-43, como Presidente do Conselho de Administração; (ii) Luiz Eduar-
do Violland, brasileiro, casado, economista, R.G. nº 2523912-SSP/RJ e CPF/MF nº 376.299.137-53, 
como membro efetivo do Conselho de Administração; e (iii) Maurício Christovam, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, RG nº 18.112.671-0-SSP/SP e CPF/MF nº 115.898.868-01, como membro 
efetivo do Conselho de Administração, todos residentes e domiciliados em São Paulo/SP, com escritório 
na Avenida Magalhães de Castro, 4800, 24º andar, Cj. 241, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade 
Jardim, CEP 05676-120, com mandato a se estender até a data de realização da AGO que deliberar 
sobre as contas do exercício social a ser encerrado em 31/12/2018; IV. Alteração do Estatuto Social 
da Companhia: (c) aprovar a alteração do Parágrafo Único do Artigo 2º do Estatuto Social da Compa-

Reuniões da Diretoria ocorridas em 02 de junho de 2016 e 25 de outubro de 2016, de forma que o Artigo 
2º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 2º. A Socie-

dade tem sua sede e foro na Cidade de Barueri, no Estado de São Paulo, na Avenida Ceci, 282, módu-
-

sentações em qualquer localidade do país ou do exterior, mediante deliberação da Assembleia Geral de 

Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, 254, 13º andar, Conjunto 7, Centro, CEP 01014-907; 

-

-

-

Anápolis, CEP 75132-015.” V. Reestruturação da Composição da Diretoria da Companhia: (d) apro-
var a reestruturação da composição da Diretoria da Companhia, por meio da extinção dos cargos de 

criação de três novos cargos no âmbito da Diretoria da Companhia, denominados Diretor Financeiro, 
Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento e Diretor Jurídico e de Compliance; (e) em vista do disposto 

a nova composição da Diretoria da Companhia, por meio da exclusão da menção aos cargos extintos e 
inclusão de referência aos novos cargos criados, passando tais artigos a vigorarem com as seguintes 
novas redações: “Artigo 16

”. “Artigo 18.Observadas as disposições contidas 
-

rante terceiros e repartições públicas federais, estaduais ou municipais, bem como a prática de todos os 
atos necessários ou convenientes à administração dos negócios sociais, respeitados os limites previstos 

-

alienação ou oneração de bens ou direitos da Sociedade cujo valor, considerado de forma individual ou 
-

-
-

qualquer diretor em conjunto com um procurador, cujo respectivo instrumento de mandato outorgado 

-

-

conjunto com um procurador, cujo respectivo instrumento de mandato outorgado pela Sociedade será 
-

ce em conjunto com qualquer outro diretor, observado o disposto no Artigo 15 deste Estatuto Social.” VI. 
Consolidação do Estatuto Social da Companhia: (f) aprovar a consolidação do Estatuto Social da 

do Anexo I à presente ata; e VII. Autorização aos Administradores: (g) autorizar os administradores 
da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações 
propostas e aprovadas nesta Assembleia pela acionista da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente 
ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Presidente da Mesa: Juliana Aguinaga Damião 
Salem. Secretário: Cassio Colli Badino de Souza Leite. Acionista presente: Hypermarcas S.A., represen-
tada por seu Diretor Executivo Financeiro (CFO) e de Relações com Investidores, Sr. Breno Toledo Pires 
de Oliveira, e por seu Diretor Tributário, Sr. Armando Luis Ferreira. Barueri, 20 de março de 2017. Con-
fere com a original, lavrada em livro próprio. Juliana Aguinaga Damião Salem – Presidente; Cassio 
Colli Badino de Souza Leite – Secretário. Membros do Conselho de Administração Eleitos: Luiz 
Eduardo Violland - Membro do Conselho de Administração; Maurício Christovam - Membro do Con-
selho de Administração. JUCESP nº 194.058/17-7 em 27/04/2017. Flávia R. Britto – Secretária Geral.

Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 20 de março de 2017

Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A.
NIRE 35.300.368.045 | CNPJ/MF nº 61.082.426/0002-07

MP EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA,  CNPJ 05.970.275/0003-33, sito
à Estrada Tenente Marques, nº 4.906. Chácara Solar I, torna público que solicitou junto
a Prefeitura de Santana de Parnaíba, alteração de razão social e CNPJ para a empresa
MI FIRE MATERIAIS DE INCÊNDIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.475.361/0001-48,
da Licença de Operação (LO) nº 023/17, emitida através do processo nº 332.551 - OS
123.915/13, para Fabricação de outras Máquinas e Equipamentos de uso geral não
especificado anteriormente, Peças e Acessórios, válida até 25/03/2018.

1º RP - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0004931-57.2011.8.26.0100 (USU. 99) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos Santos, 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO 
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) titulares de domínio 
herdeiros de Mário Siqueira do Amaral ou Mário Seiqueira Amaral e s/m Odete ou Odette Dias do 
Amaral, a saber: Maria Aparecida Amaral; herdeiros de Emílio Lang Júnior, a saber: Maria de 
Lourdes Machado Lang Boujadi ou Maria de Lourdes Machado Lang; Alberto Lang e s/m Regina 
Maria Cavalcanti Lang, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Espólio de Oscar Lang, representado 
pela inventariante Priscila Lang Lima de Moraes ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração 
de domínio sobre o apartamento nº 123, e da Loja “E” nº 179, do Condomínio Edifício Santa Maria, 
situados na Rua Martim Francisco, nº 153, no 11º Subdistrito - Santa Cecília, São Paulo/SP, o 
apartamento com área útil de 54,40m² e área comum de 28,583m², numa área construída de 83,983m² e 
a loja com área útil de 76,00m² mais área comum de 28,583m², num total de área construída de 
104,583m²; contribuintes nºs 007.018.0147-6 e 007.018.0153-0, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

14ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0165915-49.2010. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Leticia Antunes Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LEONARDO DE S. 
MARQUESANO, CPF. 171.397.968-31, que COOPERATIVA DE PROFESSORES E AUX. DE ADM. 
ESCOLAR - COOPESCOLA ajuizou-lhe uma ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 
7.812,51 (Jul/2010), acrescidos de juros e correção monetária, decorrentes do inadimplemento das 
mensalidades de Outubro a Dezembro/2006 e de Fevereiro/2007 a Janei ro/2008 conforme Contrato 
de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando o réu em lugar ignorado, foi 
deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor 
supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do 
NCPC), que o tornará isento das custas, ou embargue, sob pena de constituir -se de pleno direito o 
título executivo judicial (art. 702 do NCPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de maio de 2017. 

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: DANIEL ALBERTO FUENTES CARMONA, solteiro, médico, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 29/01/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Nelson Alberto Carmona e de Rosi Berti Fuentes. A pretendente: TAYANE MARU-
CA MAGALHÃES, solteira, médica, natural de São Paulo - SP, nascida em 20/09/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Rogerio Martins Magalhães e de 
Erika Moannack Maruca Magalhães.

O pretendente: EMMANUEL GOMES BRANDÃO, solteiro, empresário, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 22/12/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Manuel Vieira Brandão e de Magda Gomes Brandão. A pretendente: ANDRÉA RE-
GINA ASSAD, solteira, professora, natural de Guarulhos - SP, nascida em 20/03/1980, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Elias Roberto Assad e de Suely 
Pereira Assad.

O pretendente: LUIS GUSTAVO ZANINI BORELLI, solteiro, advogado, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 21/03/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Wagner Borelli e de Izilda Maria Zanini Borelli. A pretendente: CARINE GRAZIELA 
MENDES SOUZA, solteira, advogada, natural de Salinas - MG, nascida em 22/10/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Lidiomar Alves de Souza e de 
Maria de Fátima Mendes Sá Souza.

O pretendente: MARCIO AMELIO DE CASTRO, solteiro, técnico em redes de compu-
tadores, natural de Belém- PA, nascido em 22/12/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Otavio de Castro e de Fatima de Nazare da Silva Amelio 
Castro. A pretendente: DANIELLE LOPES, solteira, farmacêutica / bioquímica, natural de 
São Paulo - SP, nascida em 20/08/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Milton Lopes e de Neusa Lopes.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: MARCOS ANTONIO TEIXEIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de produção, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (04/05/1983), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Teixeira e de Neuza Claudete Borges 
Lucas Teixeira. A pretendente: MICHELE DE FÁTIMA SOUZA LUIZ, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de escritório, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (14/05/1982), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Adão Luiz e de Rosangela Aparecida 
Ramalho de Souza Luiz.

O pretendente: JOSÉ NILTON OLIVEIRA SANTANA, estado civil divorciado, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Queimadas - BA, no dia (11/04/1973), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel Cardoso Sant' Ana e de Erenita Ferreira de Oliveira. 
A pretendente: TÂNIA MARA POSTAL, estado civil solteira, profi ssão caixa, nascida em 
Ronda Alta - RS, no dia (30/03/1973), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Olívio Antônio Postal e de Eride Postal.

O pretendente: ROBERTO APARECIDO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, nascido em Ribeirão Pires - SP, no dia (05/07/1976), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Joefa de Fatima Silva. O pretendente: 
FERNANDO FERREIRA MARTINHO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, no dia (23/08/1983), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Manuel Martinho e de Maria de Lourdes Ferreira Martinho.

O pretendente: RAFAEL DA COSTA PONTES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, no dia (16/04/1986), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Edemario de Almeida Pontes e de Marinalva da Costa Pontes. A 
pretendente: MICHELE ALMEIDA RAMOS, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, 
nascida nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (24/01/1988), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Bento Matheus Ramos e de Maria de Fatima Almeida.

O pretendente: DÁRIO LUIZ DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido 
em Angelim - PE, no dia (02/08/1977), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de José Luiz da Costa e de Iraci Josefa da Costa. A pretendente: ALINE MOREIRA, 
estado civil solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no 
dia (11/06/1982), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ademir Moreira 
e de Judith Araujo Moreira.

O pretendente: LEONARDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Campina Grande (Natuba) - PB, no dia (05/08/1993), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Lourival Manoel dos Santos e de Soraia Francisco de Melo 
Santos. A pretendente: POLIANA CARLA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi s-
são balconista, nascida em Arapongas - PR, no dia (09/03/1988), residente e domiciliada 
nesta Capital - SP, fi lha de Carlos Augusto do Nascimento e de Cleudelice Alves Pereira 
do Nascimento. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde 
a pretendente é residente e domiciliada.
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56 líderes do setor de saúde em 27 países, 
aponta que apenas 48% dos entrevistados 
adotam medidas adequadas para se proteger 
no âmbito digital. O número é alarmante para 
um mercado que deve contar com 646 milhões 
de dispositivos “internet das coisas” (IoT) até 
2020, segundo o levantamento BI Intelligence, 
da Business Insider.

O que se percebe na prática é que as em-
presas e profi ssionais deste segmento estão 
cientes da importância da segurança digital, 
mas poucos trabalham com uma estrutura 
interna para a proteção de dados e dispositi-
vos. Na maioria dos casos, as ações ocorrem 
pontualmente após eventuais ocorrências, 
ao invés de um investimento em ações pre-
ventivas.

Além da conscientização dos gestores de 
hospitais, clínicas e laboratórios, o momento 
é de iniciativa dos governos e de auditorias 
incentivarem e, sobretudo, fi scalizarem os 
investimentos em infraestrutura de segurança 
digital, como soluções para criptografi a dos 
dados e mitigação de ataques de negação de 
distribuição de serviço (DDoS), entre outros, 
a fi m de garantir a qualidade e efi ciência dos 
serviços de healthcare. Afi nal, com saúde não 
se brinca.

(Fonte: Bruno Prado é CEO da UPX Technologies, 
empresa especializada em infraestrutura e 

segurança de Internet).

alterar dosagens. Até mesmo um diagnóstico 
alterado pode implicar em um tratamento 
inadequado. Já a indisponibilização da rede 
de serviços pode atrasar ou cancelar o pronto 
atendimento de emergências em hospitais, 
conforme aconteceu recentemente no Cen-
tro Médico Presbiteriano de Hollywood, nos 
Estados Unidos.

Atualmente, as grandes instituições de saúde 
têm como obrigatoriedade a contratação de 
serviços preventivos para a mitigação de riscos 
de ataques virtuais. Entretanto, o relatório 
global SEO Survey, da consultoria Pricewa-
terhouseCoopers (PwC), realizado junto a 

A virtualização dos processos é uma tendência que tem acontecido em todos os segmentos, uma vez que a 
digitalização de documentos proporciona facilidades no armazenamento e compartilhamento de informações


