
www.netjen.com.brSão Paulo, terça-feira, 02 de junho de 20204 Negócios
Empresas 

&

Redução de custos é 
um dos benefícios da 
primarização logística

A pandemia tem 
feito todos os setores 
repensarem seus 
custos, inclusive com 
a operação logística

Uma tendência que 
vem de encontro 
a quem deseja ser 

mais efetivo e minimizar 
a crise é adotar a primari-
zação. Desde a greve dos 
caminhoneiros, em 2018, 
e a incerteza do cenário no 
futuro, o tema começou a 
circular no setor. A questão 
do frete mínimo também 
ajuda a empurrar ideias de 
adoção. Mas afinal, o que é 
a primarização logística?

Na primarização é a em-
presa que cuida de todas as 
etapas da operação logísti-
ca com uma equipe própria 
para realizar a tarefa. Bom, 
você deve estar pensando: 
será que vale mesmo a pena 
adotar a primarização? É 
preciso  montar uma estru-
tura interna para cuidar de 
toda essa operação. Saiba 
que a tecnologia pode atuar 
de uma maneira diferente a 
favor da sua primarização 
logística. 

Ela possibilitou o sur-
gimento de soluções ino-
vadoras de logística de 
transporte, sendo possível  
utilizar os serviços de em-
presas que ‘fazem a ponte’ 
entre sua organização e os 
caminhoneiros. Ela cuida 
de toda a gestão das cargas 
e da frota. E o melhor: com 
uma economia de até 20% 
no frete ao se comparar 
com transportadoras ou 
atravessadores. Há tam-

bém a redução de custos 
adicionais com o transporte 
como diárias, estadias e 
descargas.

Outra vantagem é que, 
caso haja alguma dificul-
dade - principalmente de 
última hora - com os seus 
outros tipos de frete, é pos-
sível rapidamente contratar 
um novo frete. Isso se traduz 
em liberdade de escolhas. 
Sua empresa não fica ‘na 
mão’ de ninguém! É mais 
uma opção de transporte. 
Inteligência artificial, ma-
chine learning, data scien-
ce, business intelligence e 
internet das coisas são as 
ferramentas tecnológicas 
que possibilitam oferecer 
uma gestão integrada, efi-
ciente e preditiva.

E o funcionamento é 
simples: sua empresa tem 
acesso a uma plataforma 
que oferece uma visão com-
pleta de cada operação, 
desde a oferta e a contra-
tação do frete até a entrega 
da carga. Tudo em tempo 
real e com painéis intuiti-
vos. Já os caminhoneiros 
contam com um aplicativo 
onde são disponibilizadas 
as ofertas de carga e o 
histórico de viagens, entre 
outras funções. 

A prestação de serviços 
logísticos vem evoluindo e 
passando por mudanças, 
principalmente na deci-
são de como contratá-los. 
Até quando sua empresa 
pretende continuar no 
passado?

(*) - É CEO da AgregaTech - empresa 
de tecnologia que oferece soluções 

inovadoras de logística de transporte 
para a indústria (http://agrega.tech).

Jarlon Nogueira (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br

A data típica do ca-
lendário comercial 
brasileiro precisará 

se adaptar ao cenário 
causado pelo novo Coro-
navírus, assim como os 
consumidores irão fazer 
uso de novas formas de 
compras. 

O Consultor de Varejo 
Marco Quintarelli (*) se-
parou algumas dicas para 
o consumidor encontrar 
presentes com preços 
acessíveis, e para o co-
mércio como aumentar 
o faturamento neste pe-
ríodo, utilizando, princi-
palmente, as ferramentas 
online como estratégia de 
vendas. 
	 •	Vendas online como 

diferenciais - As 
lojas que possuem 
canal virtual saem na 
frente na busca do 
consumidor durante 
a pandemia. Incluir 
condições diferencia-
das de pagamentos 
será importante para 
aumentar as vendas, 
como por exemplo: 
frete grátis, entre-
ga rápida, persona-
lização do presente 

A data precisará se adaptar ao cenário 
causado pelo novo Coronavírus.
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O pretendente: RENATO VIEIRA DE CARVALHO ALVES, de nacionalidade brasileira, 
sociólogo, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/03/1968), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de José Alves Neto e de Claudinette Vieira de Carvalho Alves. A 
pretendente: IRAN FREIRE CAVALCANTI, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, 
nascido em Recife, PE, no dia (20/08/1967), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de Inaldo Freire Araujo e de Iracy César Cavalcanti Araujo.

O pretendente: ANDRÉ VICTOR GOMES DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, 
engenheiro de produção, solteiro, nascido em Salvador, BA, no dia (07/12/1992), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Wilson de Santana e de Suely Gomes da 
Silva. A pretendente: FERNANDA ALVES SANTOS, de nacionalidade brasileira, advo-
gada, solteira, nascida em Salvador, BA, no dia (26/04/1994), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Luiz Fernando Santos e de Valteci Costa Alves.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

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:

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
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: REGIVANIO DuquE DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
10/12/1972, agente de segurança, natural de Paulo Afonso - BA, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Pedro Duque da Silva e de Maria Audeni do Nasci-
mento; A pretendente: JuCILEIDE ALVES DE SIquEIRA, brasileira, divorciada, nascida 
aos 22/09/1971, vendedora, natural de Paulo Afonso - BA, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de José Alves de Siqueira e de Maria de Lourdes Siqueira.

O pretendente: BENTO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 15/05/1976, segurança, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Jose Eugenio de Oliveira e de Tereza Pereira de 
Oliveira; A pretendente: MARCIA ALVES DE OLIVEIRA, brasileira, divorciada, nascida 
aos 17/09/1974, administradora de empresas, natural de Recife - PE, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Valdemar Inacio de Oliveira e de Maria dos 
Prazeres Alves de Oliveira.

O pretendente: FERNANDO JuSTINO DA SILVA FILHO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 26/01/1987, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Fernando Justino da Silva e de Marilene Rodrigues 
da Silva; A pretendente: MáRCIA APARECIDA RODRIGuES DE SOuzA, brasileira, 
divorciada, nascida aos 27/01/1989, de serviços domésticos, natural de Montes Claros - 
MG, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Cornelio Ferreira de 
Souza e de Maria Rodrigues de Oliveira.

O pretendente: GERSON RODRIGuES IzABEL, brasileiro, solteiro, nascido aos 
20/12/1997, auxiliar de serviços gerais, natural de São Roque - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Geraldo Vicente Ferreira Izabel e de Neuza Rodri-
gues de Souza Izabel; A pretendente: THAyANE DA SILVA VIEIRA, brasileira, solteira, 
nascida aos 11/08/1999, vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Jose Cicero Vieira e de Rosimeire da Silva Almeida.

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

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: HELIABE GREGÓRIO GONÇALVES, profissão: assistente de departa-
mento pessoal, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, 
SP, data-nascimento: 21/07/1994, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Antônio Gonçalves e de Noêmi de Assis Gregório Gonçalves. A pretendente: 
JuLIANA FERREIRA DA SILVA, profissão: assistente administrativo, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 09/05/1981, residente e 
domiciliada neste Distrito São Paulo, SP, filha de Arnaldo Ferreira da Silva e de Neusa 
Maria Nunes Duarte da Silva.

O pretendente: RAFAEL JESuS COuTO, profissão: assistente de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Poções, BA, data-nascimento: 13/09/1999, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ademar França Couto e de Rosilda de 
Jesus Andrade. A pretendente: LuANA SILVA AzEVEDO DOS SANTOS, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Cajamar, SP, data-nascimento: 24/04/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josimar Azevedo dos Santos 
e de Josinete Santos da Silva.

O pretendente: DEOKLECyO COELHO DE SOuSA, profissão: operador de caixa, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: em São Domingos do Maranhão, MA, data-nascimento: 
14/07/1990, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos 
Carvalho de Sousa e de Ana Ires Pereira Coelho. A pretendente: FABIANA SANTOS BAR-
BOSA, profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: em Livramento 
do Brumado, BA, data-nascimento: 20/01/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Juvenal da Cruz Barbosa e de Janete Pereira dos Santos Barbosa.

O pretendente: FELIPE DA CONCEIÇÃO, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 30/07/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Betania Maria da Conceição. A pretendente: SuÉLLEN 
FAuSTINO DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Jaraguá, SP, data-nascimento: 17/10/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Francisco da Silva e de Rosemeire de Fatima Faustino dos Santos.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

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: MILTON JESuS PAES DE ALMEIDA, profissão: aposentado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Bauru, SP, data-nascimento: 02/04/1942, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Paes de Almeida e de Francisca 
Domingues de Almeida. A pretendente: SANDRA PAES DE ALMEIDA, profissão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 
21/09/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito - São Paulo, SP, filha de Therezinha 
Paes de Almeida.

O pretendente: GuILHERME NEVES DE ALMEIDA, profissão: operador de transporte, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 13/03/1992, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Luiz Silva de Almeida 
e de Mary Neves de Almeida. A pretendente: DAyANE FERRAz, profissão: operadora de 
telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 
01/06/1990, residente e domiciliada em Santo André, SP, filha de Benedito Carlos Ferraz 
e de Maria de Souza Melo Ferraz.

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATuRAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATuRAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: RICARDO ALEXANDRE PEREIRA MARquES, profissão: técnico ad-
ministrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
25/11/1971, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Salvador Pereira 
Marques e de Maria Anunciata da Paz Marques. A convivente: MACLANE quEIROz 
VITOR, profissão: cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarapari - ES, 
data-nascimento: 22/11/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de 
Pedro Gonçalves Vitor e de Ana Dulce Muniz Queiroz. R$ 13,45

O pretendente: CLAuDIO ROBERTO DuARTE, brasileiro, divorciado, nascido aos 
24/12/1962, carreteiro, natural de Santo André - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Justa Francisca Duarte; A pretendente: CLEIDIONICE FERREIRA 
DOS SANTOS, brasileira, divorciada, nascida aos 18/10/1971, cabeleireira, natural de 
Senhor do Bonfim - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
José Ferreira dos Santos e de Maria de Lourdes dos Santos.

O pretendente: DIOGO KuNzENDORFF OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
19/02/2002, representante comercial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Celio Roberto Oliveira e de Katiana Aparecida 
Kunzendorff Oliveira; A pretendente: VITORIA DA SILVA SANTOS, brasileira, solteira, 
nascida aos 22/07/2000, vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Josiel Evangelista Santos e de Keila da Silva 
Medeiros Santos.

O pretendente: JOSÉ AMILTON DA SILVA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
28/09/1978, vendedor, natural de Nova Soure - BA, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de José Albino dos Santos e de Maria de Lourdes Silva Santos; A 
pretendente: ANA LuCIA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 30/09/1978, vendedora, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
João Francisco Silva e de Antonia Fernanda do Nascimento.

O pretendente: MARCOS DO NASCIMENTO JúNIOR, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 11/01/1989, bancário, natural de Natal - RN, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Marcos do Nascimento e de Marileide Maria 
dos Santos Nascimento; A pretendente: DENISE LOPES MARTINS, brasileira, 
divorciada, nascida aos 30/03/1987, bancária, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Geraldo Afonso Martins e de 
Tania Aparecida Lopes Martins.

O pretendente: JuLIO CESAR OLIVEIRA DE LANA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/05/1995, frentista, natural de Cotia - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Sebastião de Lana e de Adriana Silva de Oliveira; A pretendente: 
LARISSA NASCIMENTO ARAuJO, brasileira, solteira, nascida aos 12/11/1997, do lar, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Luiz Carlos da Silva Araujo e de Marta Rosa do Nascimento.
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

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

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

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Como será o Dia dos 
Namorados com a pandemia? 
O Dia dos Namorados, comemorado no próximo dia 12, será diferente este ano, mas não menos 
emocionante

	 •	Saiba quanto pode 
gastar - Esse é o 
primeiro passo para 
não sair endividado. 
Organize os gastos 
fixos do mês, e veja o 
que irá sobrar. Você 
precisa estabelecer um 
valor máximo que será 
destinado às compras. 

	 •	Saiba onde comprar  
- Antes de comprar, ve-
rifique a reputação da 
loja que está anuncian-
do o produto. A dica é 
pesquisar redes sociais 
oficiais, comentários 
de antigos clientes e 
até a reputação da loja 
em sites específicos de 
reclamação. Veja se ela 
está na lista do Procon 
de sites fraudulentos. 
Além disso, busque 
pelo certificado digital 
de segurança e só com-
pre se tiver certeza de 
que não se trata de um 
golpe. 

(*) - Com MBA em Varejo pelo 
Coppead-uFRJ, extensão university 

of San Diego, pós em marketing 
pelo IAG-MASTER PuC-Rio, é 

sócio-fundador diretor da Abmapro 
- Associação Brasileira de Marcas 

Próprias e Terceirização (http://
marcoquintarelli.com.br/).

e parcelamento das 
compras. 

	 •	Jantar em casa - Os 
tradicionais jantares 
românticos fora de 
casa também não po-
derão ocorrer devido 
à pandemia. O serviço 
de entrega (delivery) 
de alimentos teve um 
boom desde o início 
da quarentena, e a alta 
procura vai continuar. 
Uma dica para cativar 
o cliente é ir além da 
entrega. Leve a expe-
riência do restaurante 
para a casa das pessoas 
com um brinde espe-
cial ou uma carta 

	 •	Parcerias - Uma dica 
é fazer parcerias de 
negócios para a data. 
Um restaurante pode 
se unir a uma floricul-
tura ou uma empresa 
de decoração de even-
tos, por exemplo, para 
caprichar no clima de 
romance. 

	 •	Pesquise preços 
- Pesquise bem os 
presentes que deseja 
comprar em mais de 
um site, pois a dife-
rença de preço pode 
ser bem alta. Há sites, 
inclusive, que servem 
justamente para com-
parar preço. 

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 - Oficial

O pretendente: JONAS MACHADO DE SANTANA, estado civil solteiro, profissão 
empresário, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (06/06/1989), re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nelson Batista de 
Santana e de Dora Gayjutz Machado de Santana. A pretendente: GABRIELA SCISCI 
MORAES GuEDES, estado civil solteira, profissão publicitária, nascida nesta Capital, 
Cangaíba - SP, no dia (25/08/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Arnaldo Santos Guedes e de Elisabete de Moraes Silva Guedes.

O pretendente: NELSON CuRSINO MONTEIRO, estado civil viúvo, profissão aposen-
tado, nascido em São Paulo - SP, no dia (22/06/1939), residente e domiciliado nesta 
Capital, São Paulo - SP, filho de Elpídio Cursino Monteiro e de Eulália Moreira Monteiro. 
A pretendente: RuTH CASTAGNAzzI PEIXOTO, estado civil divorciada, profissão 
do lar, nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia (14/01/1952), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Castagnazzi e de Olinda 
Castagnazzi. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde o pretendente 
é residente e domiciliado.

O pretendente: DIEGO PENHA TuKADA, estado civil divorciado, profissão supervisor 
de cobrança, nascido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (28/08/1985), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo-SP, filho de Paulo Penha Tukada e de 
Alexandra Aparecida Pereira Tukada. A pretendente: NuByA MARTINHO DE OLI-
VEIRA MOuRA,  estado civil solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida 
em Osasco - SP, no dia (20/12/1999), residente e domiciliada em Osasco - SP, filha 
de Douglas de Oliveira Moura e de Graice Martinho. Obs.: Bem como cópia recebida 
da Unidade de Serviço do 1° Subdistrito do município de Osasco, neste Estado, onde 
será realizado o casamento.

O pretendente: DANIEL MORAIS CAVALINI, estado civil solteiro, profissão funcionário 
público, nascido em Guarulhos - SP, no dia (24/11/1984), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Oldair Cavalini e de Leni Vilela De Morais Cavalini. 
A pretendente: ÉRIKA PESSOA RAMOS, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/12/1986), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Carlos Ramos e de Sebastiana Paulina 
Pessoa Ramos.
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