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Os 7 estágios rumo à 
empresa inteligente: 

onde você está situado?

Você já deve ter visto 

Tempos Modernos, 

um fi lme clássico de 

Charles Chaplin onde 

ele mostra a situação 

que os trabalhadores 

enfrentaram nos 

primeiros anos da 

Revolução Industrial

A invenção da máquina a 
vapor deu lugar a uma 
revolução tecnológi-

ca, mas também modifi cou 
hábitos, costumes e valores 
humanos.Fazendo uma ana-
logia, hoje, precisamos criar 
empresas inteligentes que 
saiam de pensamentos pa-
drões, repetitivos e passem a 
desenvolver soluções criativas 
que alavanquem os negócios.

Uma empresa inteligente, 
antes de tudo, não é aquela 
que detém um grande volume 
de dados e sim a que consegue 
adquirir conhecimento atra-
vés deles, analisá-los e trans-
formá-los em sabedoria. Não é 
difícil obter informações, mas 
é outra coisa entendê-las para 
melhorar as oportunidades de 
mercado e o relacionamento 
com os clientes. A tecnologia 
deve ser um apoio para isso 
já que sozinha não é capaz de 
mudar muita coisa.

É possível, através dessa 
inteligência, saber qual pro-
duto a empresa mais vende; 
quando um cliente em poten-
cial entra na loja (online ou 
física), entender este cliente 
e até enviar promoções no 
mobile de acordo com o seu 
perfi l, entre outros inúmeros 
exemplos. A análise inteli-
gente dos dados antecipa 
desafi os e oportunidades e 
transforma-os em lucro, pro-
porcionando maior agilidade 
no crescimento. 

Uma empresa inteligente 
consegue melhorar produtos, 
serviços, eficiência opera-
cional e cortar custos com 
velocidade, levando maior 
visibilidade para o mercado e 
para a sociedade. E para che-
gar no nível máximo, é preciso 
entender em qual estágio de 
maturidade no uso dos dados 
para tomar decisões está a sua 
empresa. Foram identifi ca-
dos 7 estágios, apresentados 
abaixo. 

Abaixo alguns pontos de me-
lhoria para ajudar a identifi car 
e o seu momento e avançar 
para o próximo estágio, po-
dendo assim extrair mais valor 
dos seus dados!

• Estágio #1 - Uso de 
ferramentas fragmentadas 
para tomar decisões, como 
aplicações desktop isoladas e 
desconectadas dos servidores 
corporativos, para construir 
relatórios no Excel;

• Estágio #2 - Embora 
exista a criação de soluções 
departamentais para análise 
de dados, ainda convive em 
um ambiente fragmentado e 
com problemas inconsistên-
cias e defi nição centralizada 
dos dados;

• Estágio #3 - Dispõe de um 
banco de dados empresarial e 
começa a criar um ambiente 
de análise de dados corpo-
rativo. Mas, continua com 
ferramentas fragmentadas, 
sem uma base única e com 
informações não governadas;

• Estágio #4 - Começa a 
analisar os dados tanto empre-
sariais quanto departamentais 
da empresa em dispositivos 
móveis e começa a integração 
nos servidores corporativos;

• Estágio #5 - É onde a 
maioria das empresas deveria 
encontrar-se: a análise de da-
dos em ambiente mobilidade 
faz-se totalmente presente 
e um olhar corporativo in-
tegrado começa a tornar-se 
fundamental; as primeiras 
iniciativas de AI (Inteligência 
Artifi cial) começam a apare-
cer nos departamentos, mas 
ainda sem uma integração e 
governança corporativa;

• Estágio #6 - Já tem uma 
base única de conhecimento, 
visão 360º dos produtos e 
clientes, dados integrados 
com governança, segurança 
e padronização de conceitos; 
iniciativas de AI começam a 
dar bons resultados, melho-
ram a tomada de decisão e 
ganham maior interesse da 
corporação;

• Estágio #7 - Todos os da-
dos utilizados para tomada de 
decisão em um ambiente único 
e integrado, a empresa conse-
gue conectar qualquer dado e 
gerar relatórios e análises em 
geral para todos os departa-
mentos da empresa a partir 
do analytics, com segurança 
e usando ferramentas como 
IoT (Internet das Coisas), 
AI (Inteligência Artifi cial), 
Telemetria, Big Data, Voice 
Bots, Realidade Aumentada 
e Virtual etc.

(*) - É Diretor América Latina da 
área de Professional Services da 

MicroStrategy, empresa pioneira na 
área de BI e em aliar a mobilidade, 
realidade aumentada e linguagem 

natural com plataformas analíticas.

Celso Poderoso (*)

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 Empresas & Negócios

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 Empresas & Negócios

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 Empresas & Negócios

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:

O pretendente: LEONARDO PEDRO KAKITANI, solteiro, profi ssão desenvolvedor, 
nascido em Maringá - PR, no dia 06/03/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Pedro Iwao Kakitani e de Marta Ysae Yamagami Kakitani. A 
pretendente: MARIANA RODRIGUES DOS SANTOS, solteira, profi ssão analista 
fi nanceiro, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 24/11/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rubens Vinicius Luiz dos Santos e de Claudia 
Miranda Rodrigues dos Santos.

O pretendente: MICHEL OLIVEIRA LIMA, solteiro, profi ssão sushiman, nascido em 
Ipiaú - BA, no dia 22/04/1994, residente e domiciliado na Vila Guilherme, São Paulo - SP, 
fi lho de Jálio Silva Lima e de Ana Rita Oliveira Lima. A pretendente: ANELISE MELITO, 
solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Rio Claro - SP, no dia 27/04/1991, residente 
e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Roberto Melito e de Elisa 
Pinto de Moraes Melito.

A pretendente: LIA SOPHIA FERREIRA DE OLIVEIRA, solteira, profi ssão cantora 
e psicóloga, nascida em Caiena, Guiana Francesa, no dia 23/05/1978, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Felipe Ferreira de Oliveira e de 
Raimunda de Souza Ferreira. A pretendente: TAÍSA RIBEIRO FERNANDES, solteira, 
profi ssão advogada, nascida em Belém - PA, no dia 17/07/1980, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Sergio Rodrigues Fernandes e de 
Maria de Lourdes Ribeiro Rocha Fernandes.

O pretendente: PAULO MAGALHÃES NASSER, solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em Santos - SP, no dia 24/10/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Miguel Sabre Nasser e de Carmen Sylvia Magalhães Nasser. A 
pretendente: NICOLE GRIMAUD, divorciada, profi ssão advogada, nascida em João 
Pessoa - PB, no dia 04/05/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Georges Grimaud e de Isabella Grimaud.

O pretendente: EDUARDO NOGUEIRA DA ROCHA AZAVEDO, divorciado, profi ssão 
economista, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/12/1972, residente e domiciliado 
no Jardim Europa, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo da Rocha Azevedo e de Marcia 
Nogueira da Rocha Azevedo. A pretendente: HELENA LUNARDELLI DA COSTA 
SANTOS, divorciada, profi ssão artista plástica, nascida em São Paulo - SP, no dia 
27/06/1985, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Carlos 
Dias da Costa Santos e de Lidia Lunardelli Fuganti.

A pretendente: TABATA BARBOSA IUSPA, solteira, profi ssão motorista de aplicativo, 
nascida em Ilhabela - SP, no dia 12/06/1989, residente e domiciliada no Jardim 
Paulista, São Paulo - SP, fi lha de José Agripino Iuspa e de Jaciara Medeiros Barbosa. 
A pretendente: MARIA EDUARDA ALMEIDA ROMAN, solteira, profi ssão consultora, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 14/07/1991, residente e domiciliada no Jardim 
Paulista, São Paulo - SP, fi lha de Peter Rollemberg Roman e de Maria Cristina Braga 
de Almeida Roman.

O pretendente: GUILAUME PERCHE, divorciado, profi ssão marketing, nascido em 
Chambéry - França, no dia 09/05/1979, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São 
Paulo - SP, fi lho de Michel Henri Perche e de Jeannine Claudette Popelin. A pretendente: 
ANA BEATRIZ DUQUE DE ARAUJO, solteira, profi ssão logística, nascida em Valença 
- RJ, no dia 06/07/1982, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de 
Carlos Marques de Araujo e de Perpétua Maria Duque de Araujo.

O pretendente: MARCELO TRUSSARDI PAOLINI, divorciado, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 31/05/1969, residente e domiciliado em Cerqueira 
César, São Paulo - SP, fi lho de Paolini Marcello e de Mariana Christina Trussardi Paolini. A 
pretendente: ALESSANDRA D' ENFELDT MARTINS, solteira, profi ssão economista, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 29/11/1973, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Luiz Martins e de Cheila Jeane D' Enfeldt Martins. Obs.: Tendo 
sido enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: RENATO FILIPE MARTINS DE SÁ BARRETO, solteiro, profi ssão 
médico, nascido em São José dos Campos - SP, no dia 23/03/1992, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Reginaldo Gouveia de Sá Barreto 
e de Neiva Antonia Martins Pinto. A pretendente: IZABELLA MAGALHÃES TONON, 
solteira, profi ssão empresária, nascida em Belo Horizonte - MG, no dia 09/07/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wallace Ricardo 
Tonon e de Beatriz Gatti Magalhães Tonon.

O pretendente: LUCAS LONGO, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido nesta Capital, 
Ibirapuera - SP, no dia 30/10/1974, residente e domiciliado no Butantã, São Paulo - 
SP, fi lho de Eduardo Longo e de Suzana Helena Nazareth de Campos. A pretendente: 
PATRÍCIA TOLEDO DE CAMPOS MELLO, solteira, profi ssão jornalista, nascida 
nesta Capital, Mooca - SP, no dia 06/04/1974, residente e domiciliada no Butantã, São 
Paulo - SP, fi lha de Helio Toledo de Campos Mello Junior e de Regina Maria de Campos 
Mello.

O pretendente: CAUÊ LOPES MARTINS, solteiro, profi ssão empresário, nascido em 
Iraí - RS, no dia 05/03/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de João Carlos Martins e de Jaqueline Maria Lopes. A pretendente: ISABELA 
SANTOS LIMA, solteira, profi ssão advogada, nascida em Brasília - DF, no dia 
08/08/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto 
de Oliveira Lima e de Lilian Santos Lima.

O pretendente: LUIZ FELIPE VALENTIM MARTINO, solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/01/1989, residente e domiciliado 
na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Martino e de Janete Valentim Martino. 
A pretendente: SHAYANNY KASSIA DE SÁ, solteira, profi ssão administradora 
pública, nascida em São Paulo - SP, no dia 07/07/1989, residente e domiciliada no 
Jardim Japão, São Paulo - SP, fi lha de Nivaldo Lourenço de Sá e de Maria Ivone da 
Silva Sá.

O pretendente: LUCAS BARBOSA SACRAMONE, solteiro, profi ssão engenheiro 
eletricista, nascido em Jundiaí - SP, no dia 29/09/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Sacramone e de Leila Rubia 
Barbosa Sacramone. A pretendente: RENATA CABRINI SOUZA E SILVA, solteira, 
profi ssão engenheira mecânica, nascida em Marília - SP, no dia 24/02/1988, residente e 
domiciliada na Aclimação, São Paulo - SP, fi lha de Alfredo Alvino Rezende Souza e Silva 
e de Neusa Maria Cabrini e Silva.

O pretendente: JOÃO ALLEMANY MENDES, solteiro, profi ssão assistente 
administrativo, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/12/1995, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Gonçalves Mendes e de Roseane 
Bersano Allemany Mendes. A pretendente: ANA CAROLINA MENDONZA 
BEHRMANN LISBOA, solteira, profi ssão assistente de arte, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 21/12/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Paulo José Behrmann Lisboa e de Melanie Mendoza.

O pretendente: EMERSON ROBERTO ELIAS DE ALMEIDA, solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em Jundiaí - SP, no dia 12/12/1962, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Elias de Almeida e de Maria Boaventura de 
Almeida. O pretendente: MARCO AURELIO BAIOCCHI, solteiro, profi ssão aeronauta, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 26/12/1964, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Marco Baiocchi e de Dea Del Papa Baiocchi.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: GIOVANI DELLÉA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão professor, 
nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 25/05/1997, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Arnaldo Pereira Ferreira e de Eliete Delléa 
Ferreira. A pretendente: MÉRCIA FRANCINO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
professora bílingue, nascida em Maceió - AL (Registrada em União dos Palmares - AL), 
no dia 18/05/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Pedro Francino da Silva e de Maria Aparecida Joaquim da Silva.

O pretendente: JOSÉ CARLOS BARBOSA ALVES, estado civil divorciado, profi ssão 
auxiliar em manutenção, nascido nesta Capital, Santo Amaro - SP (Registrado em Embu 
- SP), no dia 18/12/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Arlindo Francisco Alves e de Roseli Barbosa Santos. A pretendente: LUCIENE DOS 
REIS CERQUEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida nesta 
Capital, Casa Verde - SP, no dia 06/01/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Joemia dos Reis Cerqueira.

O pretendente: DIEGO NEIVA FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de logística, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 21/05/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauro Fernandes e de Maria 
Lucia Neiva Fernandes. A pretendente: BRUNA ANALIA SILVA BARBOSA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de atendimento, nascida nesta Capital, Tucuruvi - SP, no 
dia 14/04/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos 
Antonio Barbosa e de Lucimeire Silva.

O pretendente: HUMBERTO BATISTA DE SANTANA JÚNIOR, estado civil solteiro, 
profi ssão policial militar, nascido em Guarulhos - SP (1º Subdistrito), no dia 25/02/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Humberto Batista de 
Santana e de Leonilda Fumiko Kawai Martins. A pretendente: MICHELE AURELIANO 
CRISPIM MOREIRA, estado civil solteira, profi ssão condutora escolar, nascida nesta 
Capital, Santana - SP, no dia 09/04/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Donizeti Crispim Moreira e de Maria José Aureliano Moreira.

O pretendente: DANILLO MILITÃO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de 
telecomunicação, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 28/11/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Carvalho de 
Lima e de Ana Maria Militão. A pretendente: SHEILA AURELIANO CRISPIM MOREI-
RA, estado civil solteira, profi ssão condutora escolar, nascida em Tupi Paulista - SP 
(Registrada no Distrito de São João do Pau D' Alho - SP), no dia 19/01/1985, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Donizeti Crispim Moreira e de 
Maria José Aureliano Moreira.

O pretendente: THIAGO MIRANDA, estado civil solteiro, profi ssão gerente de recursos 
humanos, nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 11/03/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Efrain Miranda e de Maria Cristina 
Miranda. A pretendente: MONICA VALERIA PALENQUE UNZUETA, estado civil solteira, 
profi ssão nutricionista, nascida nno Rio de Janeiro - RJ (Registrada na 4ª Circunscrição do 
RCPN - Freguesia da Glória, Rio de Janeiro), no dia 22/10/1985, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Victor Ricardo Palenque Degidio e de Monica 
Unzueta de Palenque.

O pretendente: DANILO SOUSA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 11/02/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Dorivaldo Mendes Gomes e de Claudia Costa Sousa 
Gomes. A pretendente: JANE CRISTINA DA SILVA CASTRO, estado civil divorciada, 
profi ssão analista de SAC, nascida nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia 14/06/1979, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jason Castro da Silva 
e de Joana da Silva Castro.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão opera-
dor de empilhadeira, nascido em Santo André - SP (1º Subdistrito), no dia 28/07/1970, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Osmar Luiz dos Santos 
e de Maria Botelho dos Santos. A pretendente: RITA DE CÁSSIA LEITE, estado civil 
solteira, profi ssão supervisora, nascida nesta Capital, Aclimação - SP, no dia 17/02/1975, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Clarisvaldo Pedro Leite 
e de Benedicta Pedroso de Moraes Leite.

O pretendente: LUCAS ENRIQUE GOZZO, estado civil solteiro, profi ssão barbeiro, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 26/01/2000, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Gozzo e de Clelia Fabiana Cardoso. A 
pretendente: GABRIELLA VICENTE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de acabamento, nascida nesta Capital, Vila Nova cachoeirinha - SP, no dia 10/03/2000, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nilmo da Silva e de 
Sheila Vicente.

O pretendente: JUAN MACHADO SERRA MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 16/09/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Luiz Serra Martins e de 
Silvia Maria Martins Machado. A pretendente: THAÍS CABRAL DE LIMA, estado civil 
solteira, profi ssão dentista, nascida nesta Capital, Santa Cecília - SP, no dia 30/07/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Francisco Pereira 
de Lima e de Daisy Suely Cabral de Lima.

O pretendente: TIAGO PETERLEVITZ, estado civil divorciado, profi ssão cientista político, 
nascido em Campinas - SP (2º Subdistrito), no dia 11/09/1982, residente e domiciliado 
em New Haven, Estados Unidos, fi lho de Valter Peterlevitz e de Maria Helena de Oliveira 
Peterlevitz. A pretendente: JÉSSICA DE CARVALHO CAMPOS, estado civil divorciada, 
profi ssão cirurgiã dentista, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 19/08/1978, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ademir Fernandes de 
Campos e de Maria Salete de Carvalho Campos.

O pretendente: DIOGENES DE ARAUJO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
agente de turusmo, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 29/04/1981, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Diogenes de Araujo e de Maria 
Inês Ribeiro de Araujo. A pretendente: GISELE DE SOUZA ORLANDO, estado civil 
solteira, profi ssão técnica de enfermagem, nascida nesta Capital, Nossa Senhora do 
Ó - SP, no dia 05/10/1983, residente e domiciliada em Taboão da Serra - SP, fi lha de 
David Orlando e de Isabel de Souza Orlando. Obs.: Cópia do edital para ser afi xado no 
cartório de residência da contraente.

O pretendente: ANDRE PIUS ANTONIO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
cozinha, nascido em Mueda, Moçambique, no dia 28/08/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pius Antonio e de Cristina Pedro. A preten-
dente: ALANNA ALBUQUERQUE VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão manicure, 
nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 28/01/1981, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Erivaldo José Costa Vieira e de Maria da Penha 
Paiva de Albuquerque.

O pretendente: JÚLIO GOMES GONÇALVES SALVADOR, estado civil divorciado, 
profi ssão técnico em transporte e tráfego, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 
01/05/1959, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Julio Reis 
Gonçalves Salvador e de Nair Gomes Gonçalves Salvador. A pretendente: JOSYLENE 
APARECIDA DE OLIVEIRA RESENDE, estado civil divorciada, profi ssão autônoma, 
nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 01/01/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Celso Resende e de Neusa de Oliveira Resende.

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: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES, estado civil divorciado, profi s-
são mecânico, nascido em Londrina - PR, no dia (11/07/1971), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ivo Borges Gonçalves e de Cleuza Cezar 
Gonçalves. A pretendente: CASSIA GOMES SOARES, estado civil solteira, profi ssão 
técnica de enfermagem, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (05/03/1992), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Celso Soares e 
de Ana Martins Soares.

O pretendente: ALLAN SILVA FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (12/12/1990), residente e domiciliado nesta 
Capital - SP, fi lho de Silvio Aparecido Fernandes e de Cleide dos Santos Silva. A preten-
dente: BRUNA COSTA DOS SANTOS TOBIAS, estado civil solteira, profi ssão agente 
comercial, nascida nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (20/03/1989), residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Gabriel dos Santos Tobias e de 
Silmara Florentino Costa dos Santos Tobias. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade 
de Serviço desta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: LUIZ ANTONIO DE FRANÇA, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, 
nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (14/03/1951), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio de França Belem e de Santina Maria de 
França. A pretendente: EDNA MARIA DE OMENA, estado civil solteira, profi ssão ajudante 
geral, nascida em São Caitano - PE, no dia (16/12/1972), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Pedro de Omena e de Maria Regina de Omena.

O pretendente: ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
garçom, nascido em São Benedito - CE, no dia (13/04/1984), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Rodrigues da Silva e de Luzia Rodrigues 
da Silva. A pretendente: SILVANA MARQUES ANTUNES, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de caixa, nascida em São Benedito - CE, no dia (02/11/1990), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Alves Antunes e de 
Raimunda Maria Marques de Melo.

O pretendente: WEYDSON FERRAZ DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, 
nascido em Teresina - PI (Registrado em Cristino Castro - PI), no dia (24/11/1989), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Expedito Pereira de Sousa 
e de Volneina Alves Ferraz. A pretendente: MICAELA DE SOUSA FRANÇA, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em Brasília - DF, no dia (08/12/1996), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Messias de Jesus França 
e de Maria Santana de Sousa França.

O pretendente: MARCOS KENJI ISHIKAWA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de loja, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (21/07/1990), residente e 
domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Olinda Yoshie Nakajima e de Tadahiro Ishikawa. 
A pretendente: ANA PAULA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (20/02/1982), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Manoel dos Santos e de Maria Margarida dos 
Santos. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, desta Capital, onde o 
pretendente é residente e domiciliado.

Os varejistas tradicionais podem estar perdendo

seu espaço por compras pela internet.

Através da pesquisa ‘Ino-
vação no Varejo: Dores e 
Desafi os do Empresário 

Brasileiro’, a Agência Brasileira 
de Desenvolvimento Industrial 
(ABDI) foi capaz de encontrar 
as reais difi culdades presentes 
no varejo brasileiro, concluindo 
que 71% dos varejistas brasi-
leiros afi rmam que gestão de 
pessoas é desafi o e 54% deles 
foram atingidos pelo cenário 
econômico instável que pai-
rou o país neste último ano. A 
Agência também conclui que 
70% dos entrevistados tinham 
difi culdades em criar novos 
negócios ou expandir os já 
existentes. 

A pesquisa entrevistou cerca 
de 80 agentes do setor, como 
entidades de classe, governo, 
fornecedores e startups do 
varejo. Para o Presidente da 
ABDI, Guto Ferreira, o setor 
vem passando por mudanças, 
pois são momentos de profun-

Varejistas têm difi culdade em 
criar novo negócios

A popularidade da internet vem mostrando que os varejistas tradicionais podem estar perdendo seu espaço, 7 em cada 10 
brasileiros optam ou já fi zeram compras pela internet e tudo indica que esse número ainda crescerá nos próximos anos

das pessoas utilizavam a inter-
net para adquirir produtos e 
esse o número já chegou a 65% 
em 2018. 

Para suprir a necessidade de 
inovação a ABDI lançou o ProVa 
(Laboratório de Inovação do 
Varejo) localizado no Shopping 
Frei Caneca. O Laboratório 
visa atender necessidades do 
setor varejistas, onde sediará 
cerca de 100 atividades aber-
tas e gratuitas para os agentes 
interessados em suprir suas 
difi culdades. 

“O ProVa é o resultado de 
toda a pesquisa, onde foi pos-
sível alinhar tudo o que absor-
vemos e observamos durante 
as entrevistas. O Laboratório 
foi concebido de uma forma 
totalmente participativa, com 
metodologias que tem seu foco 
no usuário. Com isso, acredita-
mos que ele está pronto para 
transformar o setor”, fi naliza 
Guto Ferreira (Fonte: ABDI).

das transformações. “Cada vez 
os consumidores estão mais 
exigentes e conectados. Ficam 
no aguardo de novas tendências 
e toda essa demanda que se 
estabeleceu acaba por recuar 
o varejista, transformando essa 
modifi cação em um desafi o”, 
explica. 

A popularidade da internet 
vem mostrando que os varejis-
tas tradicionais podem estar 
perdendo seu espaço, 7 em 
cada 10 brasileiros optam ou já 
fi zeram compras pela internet 
e tudo indica que esse número 
ainda crescerá nos próximos 
anos. Quatros anos atrás 58% 
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