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

O pretendente: RICARDO RODRIGUES, profissão: comprador de peças, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 22/06/1977, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Cosmo Rodrigues 
e de Autelice Rodrigues. A pretendente: MAYRA FERNANDES DA COSTA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Pari, SP, data-nascimento: 
30/04/1991, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Maria 
José Fernandes e de Edival Marta da Costa.

O pretendente: VICTOR DE ALMEIDA FILARDI, profissão: inspetor de qualidade, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 17/04/1993, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Angelo Roberto Filardi e de Ligia 
Maria de Almeida Filardi. A pretendente: GABRIELLA FARIAS FLAUSINO, profissão: 
analista funcional, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-
-nascimento: 09/09/1993, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de Odair dos Santos Flausino e de Miralva Custodio de Farias.

O pretendente: DANIEL BLASKES DE OLIVEIRA, profissão: gesseiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 16/07/1981, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Sergio Donizeti de 
Oliveira e de Valeria Regina Blaskes de Oliveira. A pretendente: LOURDES CAROLINE 
MORAIS, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Ermelino Matarazzo, SP, data-nascimento: 01/11/1992, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Jair Alves Morais e de Marly Bonifacio.

O pretendente: WELINGTON ROCHA SANT'ANA, profissão: técnico de informática, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 
17/11/1988, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Salveli 
Nobrega Sant'Ana e de Marilene de Souza Rocha Sant'Ana. A pretendente: TATIANA 
MELLO LAMANA, profissão: veterinária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Mooca, SP, data-nascimento: 25/05/1991, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Marco Antonio Lamana e de Denise Mello Lamana.

O pretendente: RODRIGO GOMES SILVEIRA, profissão: atleta, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 03/03/1992, residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Claudia Gomes Silveira. A pretendente: 
NATALIA GONÇALVES DE OLIVEIRA ROCHA, profissão: assistente judiciário, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 07/06/1997, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Ronaldo de Oliveira 
Rocha Filho e de Carolina Gonçalves.

O pretendente: SAMUEL DE SOUZA FERREIRA, profissão: técnico em eletrônica, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 19/02/1996, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Joilton Chaves 
Ferreira e de Adeilsa Lopes de Souza Ferreira. A pretendente: GIOVANNA FABRÍCIO 
DE PAULA SILVA, profissão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, SP, data-nascimento: 26/03/1999, residente e domiciliada em Cangaíba, 
São Paulo, SP, filha de Flavio Fabrício de Paula Silva e de Rosario de Pompéia Oliveira 
de Santana Fabrício de Paula Silva.

O pretendente: ADRIANNO DURÃES DE MORAIS, profissão: policial militar, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 19/11/1982, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Agenor Durães Filho 
e de Flavia de Morais Durães. A pretendente: SIMONE DE JESUS SOARES, profissão: 
policial militar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cangaiba, SP, data-
-nascimento: 12/04/1978, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de Tertuliano Barbosa Soares e de Aparecida de Jesus Soares.

O pretendente: EDDY CARLOS CODONHO, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Floraí, PR, data-nascimento: 02/11/1975, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de João Codonho e de Maria Aparecida Codo-
nho. A pretendente: ADRIANA ALMEIDA DE SOUZA, profissão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 08/09/1977, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Fausto Ferreira de Souza e 
de Cleusa Almeida de Souza.

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/01/2021 a 01/02/2021
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Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Como a saúde e a tecnologia 
tendem a continuar juntas

Com o passar dos 
anos, a tecnologia 
foi se firmando e 
ficando cada vez 
mais presente na 
vida das pessoas, 
seja pelos celulares, 
TVs com internet, 
casa inteligente e até 
mesmo os serviços de 
streaming

Tudo isso foi bem 
recebido pela popu-
lação e consumido 

muito facilmente. Logo de 
cara podemos perceber o 
quanto a inovação facilita e 
simplifica a nossa vida, mas 
quando se trata de mudan-
ças na área da saúde, isso 
se torna um ponto delicado 
a ser discutido. A pandemia 
foi um fator crucial para a 
inclusão e adaptação da 
tecnologia na saúde. Esse 
avanço vem possibilitando 
que novas ideias façam 
parte da medicina no país, 
agregando na melhoria do 
sistema de saúde. 

De acordo com mape-
amento de HealthTechs 
brasileiras do Distrito Heal-
thTech Report, em 2020 fo-
ram mapeadas 542 empre-
sas de tecnologia na saúde. 
Por mais que o segmento já 
estivesse em expansão nos 
últimos anos, o Coronavírus 
deu um pontapé para o cres-
cimento nesse setor. Mas 
por que demorou tanto para 
isso acontecer? A resposta é 
simples: por medo do novo. 

As pessoas, os profissio-
nais e até órgãos públicos 
tinham uma certa relutância 
quando se tratava do avanço 
tecnológico na saúde, uma 
vez que, por estarem tratan-
do de vidas, esses cuidados 
tinham que ser redobrados. 

Apesar disso, descobrimos 
o quanto as healthtechs 
puderam avançar em be-
nefício de um bem maior: 
saúde de qualidade e para 
todos. Trago como exemplo 
o atendimento online. Uma 
questão tão simples como 
essa foi se tornar acessível 
e comum há poucos meses. 

Com os brasileiros em 
isolamento social, as con-
sultas online tiveram um 
boom gigantesco e pro-
varam que é possível sim 
ter atendimento digital de 
excelência. O atendimento 
online conquistou o seu 
espaço e provou a sua im-
portância e sua capacidade 
para a evolução da saúde 
no país. Por conta disso, 
acredito que os avanços 
tecnológicos, as soluções 
e inovações vão continuar 
crescendo em 2021, não só 
no Brasil, como em todo o 
mundo. 

Tendências como acelera-
ção no processo de utiliza-
ção e inclusão de novas tec-
nologias, uso da inteligência 
artificial (IA), médicos mais 
conectados, uso da nuvem 
para armazenamento de 
dados, e claro, a segurança 
das informações de acordo 
com a Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD), seguirão 
firmes nos próximos anos. 

Estamos vivendo o ápice 
da crise da Covid-19 e quan-
to mais recursos tivermos 
para nos ajudar no combate 
à doença, mais teremos a 
ganhar. Avanços oferecidos 
por meio das tecnologias 
permitem que o acesso 
chegue a mais lugares, me-
lhorando e democratizando 
a saúde no país. 

(*) - É cofundadora, psicóloga e 
responsável técnica da Telavita, 

clínica de saúde mental online que 
oferece consultas de psicologia e 

psiquiatria. 

Milene Rosenthal (*)

A dificuldade de adap-
tação ou a falta de 
flexibilidade e acom-

panhamento das novas de-
mandas são alguns dos 
fatores que levam empresas 
a não sobreviver a crises. 

Em um cenário cada vez 
mais incerto, como o viven-
ciado atualmente em todo 
o mundo, a adoção deste 
mindset tem sido essencial, 
especialmente para corpora-
ções tradicionais que estão 
migrando para o digital. 
Optar por um modelo men-
tal assim, com uma postura 
propositiva e inovadora, é 
fundamental para manter a 
saúde da companhia. 

“Pensar de forma ágil é 
pensar em crescimento. É 
compreender o momento 
em que o negócio está, onde 
ele quer chegar e dividir a 
rota em pequenas partes. É 
valorizar o coletivo, a experi-
mentação e não ter medo de 
falhar. Saber quando aban-
donar uma ideia e mudar 
de planos, o que chamamos 
de pivotar um negócio, tam-
bém é fundamental”, orienta 
Manoel Souza, co-fundador 
e CTO da ateliware.

O termo Business Agility, 
também chamado de Business 

Adaptações e novos direcionamentos são necessários para se 
manter em um mercado cada vez mais competitivo.

Business Agility ganha cada vez 
mais força em cenário incerto

A cobrança do mercado e a alta concorrência causada pela transformação digital dos negócios vêm 
tirando o sono de muitos CEOs e altos executivos, principalmente aqueles que já estão há muito tempo 
no mercado, atuando como decisores e em postos de liderança
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implementar esta forma de 
pensar, é necessário que 
as empresas se reestrutu-
rem culturalmente: “Nes-
sa jornada, é importante 
direcionar o olhar para o 
cliente, que deve estar no 
centro de tudo. Ao mesmo 
tempo, precisamos formular 
decisões baseadas sempre 
em fatos, trabalhar com um 
fluxo de valor enxuto e ágil, 
estar sempre se reciclando 
e buscando inovar continu-
amente; e por fim, engajar 
e motivar sua equipe para 
que ela seja confiante no 
trabalho”, orienta. 

Muitas vezes, as empresas 
encontram dificuldade em 
adotar esse modelo por não 
conseguir se adaptar às no-
vas tecnologias e tendências 
do mercado ou por simples-
mente não terem nascido 
na era digital. Por isso, uma 
dica é certificar-se que a sua 
companhia está preparada 
para essa mudança. Embora 
desafiadoras, adaptações e 
novos direcionamentos são 
necessários para se manter 
em um mercado cada vez 
mais competitivo. Fonte e 
outras informações: (https://
ateliware.com/).

Agile, surgiu com o objetivo 
de reconfigurar a cultura e 
o modelo de gestão de uma 
empresa para torná-la mais 
eficiente, criativa e compe-
titiva. Quanto mais veloz e 
eficiente na produção de 
trabalho, mais ágil ela é. Para 
que isso aconteça, é preciso 
que o empreendimento mo-
difique sua estrutura, seu 
modelo de gestão e, princi-
palmente, sua mentalidade. 

A adoção de novas menta-
lidades que na maioria das 
vezes estão vinculadas com 
a tecnologia em sua filoso-
fia, visa otimizar processos 
internos ou criar novos 
produtos. O Business Agility 
é complementar a outros 

modelos como Lean Star-
tup, conjunto de processos 
usados por empreendedores 
para desenvolver produtos 
e mercados, e Lean Manu-
facturing, filosofia de gestão 
com foco na redução de 
desperdícios. 

Ambas possuem como foco 
incentivar a aplicação ape-
nas do necessário na realiza-
ção de uma atividade, etapa 
ou curso. Como as demais, a 
filosofia do Business Agility 
possui fundamentos que se 
tornam essenciais, princi-
palmente quando pensamos 
na cultura organizacional 
que esse termo provocará 
em uma instituição com sua 
forma de pensar. 

Igor Valoto (*)

A segurança virtual foi pauta recor-
rente de muitas empresas durante o 
último ano. 

Desde a chegada da pandemia, 
o modelo de trabalho remoto foi 
implementado pela maior parte das 
companhias e com a nova dinâmica 
vieram os desafios de criar-se um 
ambiente protegido e estável para 
seus colaboradores. 

Segundo o estudo ‘Impulsionando 
o Desempenho da Cibersegurança’, 
conduzido pela empresa de pesquisa 
inovadora ESI ThoughtLab, dos Esta-
dos Unidos, os líderes de segurança 
no Brasil têm investido fortemente em 
proteção de dados, indo de encontro 
às novas determinações da LGPD. 

A pesquisa aponta que para cada 
um dólar investido em alguma ação 
ou solução sobre segurança virtual, 
a empresa tem um retorno de quase 
dois dólares em benefícios. O certo é 
que a cibersegurança garante a conti-
nuidade dos negócios. Por exemplo, 
se uma rede de restaurante tem seu 
aplicativo de delivery atacado por 
uma ameaça digital no período do 
almoço, o impacto é enorme para a 

empresa e para todos que utilizam 
ou pretendiam usar o aplicativo 
naquele momento. 

Isso reflete como o medo é o fator 
principal que move as empresas a 
aderir às normas de proteção, seja dos 
ataques ou das penalidades que podem 
sofrer. Neste cenário, as organizações 
enfrentam cinco principais obstáculos 
ao tratar da cibersegurança: trabalho 
remoto, transformação digital, a falta 
de profissionais capacitados, o avanço 
da infraestrutura e, claro, a privacida-
de dos dados. 

Para garantir a segurança virtual, 
é imperativo compreender a cultura 
organizacional das empresas para 
então tomar as decisões voltadas 
à tecnologia. Em paralelo, existe 
a discussão sobre a segurança da 
informação. O ponto é: quais são os 
dispositivos que os usuários utilizam 
para acessar os dados? Onde estão 
essas informações? 

Reduzir os riscos na origem, no meio 
e no destino é imprescindível para 
ter o mínimo de impacto e exposição 
possível. Além disso, é necessário 
implementar controles específicos 
para o canal de comunicação, desde 
onde o dado está até o usuário que 

acessa. Com esse cenário, temos di-
versas práticas para cada um desses 
canais e superfícies de ataque. 

A escolha adequada de softwares 
influencia diretamente na questão 
da cibersegurança, uma vez que re-
cursos tecnológicos não licenciados 
possuem grande chance de estarem 
comprometidos e podem corromper 
todos os dados do dispositivo. 

Por meio de programas de cons-
cientização e cultura de segurança 
da informação, as organizações con-
seguem instigar mais profissionais 
em cargos de liderança a olhar para a 
temática da segurança virtual. Assim, 
ela deixa de ser apenas um protocolo 
e torna-se uma facilitadora, cada vez 
mais automatizada e moderna, acom-
panhando o dia a dia e monitorando 
todos os indícios. 

Mais do que uma tendência, a ciber-
segurança é uma necessidade emi-
nente para que as empresas otimizem 
a tomada de decisão e aprimorem a 
operação em um mercado cada vez 
mais competitivo. 

(*) -Especialista em Segurança Cibernética da 
SoftwareONE, é provedora global e líder em 
soluções de ponta-a-ponta para softwares e 

tecnologia de nuvem. 

Cibersegurança: os desafios para a segurança 
virtual e como superá-los
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