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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

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial
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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: JOSÉ RAFAEL INACIO DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 26/03/1982, residente e do-
miciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Jose Inacio da Silva Filho e de 
Elisabete Inacio da Silva. A pretendente: MONIQUE ZAGO, profissão: advogada, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 13/01/1992, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Carlos Edmar Zago 
e de Lilian Andréa Pereira Zago.

O pretendente: ANDERSON WENDLAND VENÂNCIO, profissão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 09/04/1977, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Venancio Filho 
e de Edna Wendland Venâncio. A pretendente: FERNANDA GUIMARÃES DE FREITAS, 
profissão: autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Liberdade, SP, 
data-nascimento: 07/10/1977, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Manoel Nascimento de Freitas e de Vanete Guimarães de Freitas.

O pretendente: CESAR KIYOSHI FUGITA, profissão: designer gráfico, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 21/12/1988, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Eizo Fugita e de Alice Fugita. A pretendente: 
MAYARA BARRO ACIOLI DE OLIVEIRA, profissão: administradora de empresa, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 27/02/1997, residente 
e domiciliada na Brasilândia, São Paulo, SP, filha de Luiz Acioli de Oliveira e de Vera 
Lucia Barro de Oliveira.

O pretendente: LUCAS RANALLI DE MATOS, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 20/03/1997, residente e domi-
ciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Valmir Batista de Matos e de Silvana 
Ranalli de Matos. A pretendente: DARA SANTIAGO DE CARVALHO, profissão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
24/10/1997, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Gerson 
Pascoal de Carvalho e de Noemí Santiago de Carvalho.

O pretendente: RENAN ALVES DE CARVALHO, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 14/07/1988, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Joaquim de Carvalho e 
de Noemia Alves de Carvalho. A pretendente: SUELLEN ROSA DA SILVA, profissão: 
enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
10/03/1989, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Douglas 
Inacio da Silva e de Simone Rosa.

Um edifício considerado “doente” pelo ar interno que 
possui não é mais aquele em que as pessoas pegam uma 
gripe de vez em quando. Com a pandemia causada pelo 
novo Coronavírus, o debate sobre a qualidade do ar in-
terno se intensificou. Antes, apenas os setores de saúde 
tinham um cuidado maior com o tema. “As tecnologias 
para manter a qualidade do ar já existem há algum tem-
po, mas víamos maior utilização em hospitais e alguns 
setores da indústria. 

A partir de agora, a tendência é que tecnologias efi-
cientes para inativação de vírus e bactérias sejam im-
plementadas em maior volume”, destaca Rafael Dutra, 
engenheiro de aplicação da Trane, líder mundial em 
soluções de climatização para ambientes corporativos e 
residenciais. O profissional ressalta que a utilização de 
lâmpadas UV na aplicação em serpentinas e dutos para 
desinfecção de ambientes é comprovadamente eficaz 
para inativação de vírus e bactérias. 

“As lâmpadas UV atuam sobre uma superfície que tem 
algum tipo de metal que chamamos de catalisador. A 
interface do ar com o catalisador começará a produzir 
substâncias chamadas de hidroxilas, o radical OH. Ele é 
de curta duração na atmosfera mas é exatamente como 
a natureza faz para realizar a limpeza do ar. O OH, basi-
camente a molécula da água sem o hidrogênio, combina 
com a capa de microrganismos como vírus e bactérias e 
os anulam, sendo capazes até de eliminar alguns odores. 
Esses radicais se combinam com compostos orgânicos 
voláteis”, aponta Dutra. 

O profissional chama a atenção para que o instalador 
de lâmpadas UV tome cuidado pois há uma radiação 
perigosa para os olhos e a pele. Ele precisa estar de-
vidamente protegido com Equipamento de proteção 
individual (EPI). As lâmpadas têm o potencial de 
deteriorar o plástico e, por isso, a aplicação é apenas 
recomendada em centrais de ar de ambientes de maior 
proporção. O tipo de ambiente, como ele é ocupado, 
se há dutos ou não irá determinar o que poderá ser 
instalado naquele espaço. 

Falar na redução da presença do Coronavírus pro-
priamente ainda é cedo, pois os estudos ainda estão em 
andamento. Mas é certo que essas tecnologias e técnicas 
de aplicação contribuem para um ambiente menos pro-
pício para este tipo de vírus. Quanto mais tecnologias 
associadas, melhor. Filtragens mais finas, maiores taxas 

Wanderson Leite (*)

Não há como negar que 
ainda vivemos um 
cenário econômico 

devastador e incerto para 
a maioria dos empresários. 
Contudo, mesmo diante de 
tantos desafios, o setor con-
seguiu driblar suas dificul-
dades e projetar seu maior 
crescimento em oito anos 
– feito conquistado graças 
aos altos investimentos em 
tecnologias de ponta, como 
o Big Data e a digitalização 
dos processos internos.

Esses investimentos se 
tornaram a melhor estraté-
gia em meio a um mercado 
de trabalho marcado pela 
transformação digital e, prin-
cipalmente, para acordar um 
setor que estava adormecido 
há tanto tempo. Foi somen-
te graças a essas tecnolo-
gias que a máquina pesada 
que tínhamos antigamente, 
marcada por processos 
lentos e alto desperdício de 
materiais, se transformou e 
modernizou, dando espaço 
para processos mais ágeis e 
econômicos.

O futuro do setor está na continuação 
de investimentos nessas tecnologias.

O que esperar da construção 
civil em 2021?

O que podemos esperar do futuro da construção ainda em um ano marcado pelas enormes dificuldades 
impostas pela pandemia? 

Como resultado desses 
investimentos, projeções 
divulgadas pela Câmara 
Brasileira da Indústria da 
Construção (Cbic) estipu-
lam que o Produto Interno 
Bruto da construção civil 
deva conquistar um avan-
ço de 4% este ano – feito 
incrível se analisarmos que 
o setor sofreu uma grande 
retração causada pela pan-
demia e uma alta em seus 
insumos em 2020.

Em um ano ainda marcado 
pela pandemia, o futuro do 
setor está, sem dúvida, na 
continuação de investimen-
tos nessas tecnologias – que 
trazem maior eficiência em 
seu dia a dia e contribuem 
para uma redução de des-
perdícios de tempo e de 
materiais. A construção civil 
está mais revigorada do que 
nunca, e ter informações em 
tempo real é a grande chave 
para seu crescimento.

(*) - É CEO da Prospecta Obras. 
Formado em administração de 

empresas pelo Mackenzie, ele também 
é fundador das empresas ProAtiva, 

app de treinamentos corporativos 
digitais, e ASAS VR, startup que leva 

realidade virtual para as empresas.
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Na prática, o uso de fer-
ramentas como Big Data e 
o Building Information Mo-
deling (BIM) cria uma ponte 
entre quem vende e quem 
compra, possibilitando e 
facilitando uma conexão que 
antes, muitas vezes era difi-
cultada. Por parte do setor, 
essas tecnologias permitem 
que ele disponha de informa-
ções em tempo real para que 
possam tomar decisões mais 
rápidas e assertivas, e saber 
de fato quanto está sendo 

investido em uma obra. 
Do outro lado, o consumi-

dor final também é benefi-
ciado, uma vez que consegue 
ter uma maior clareza de 
informações, acompanhar 
o andamento das obras e 
ter uma maior praticidade 
em processos facilitados 
pela realidade virtual – po-
dendo realizar tours online, 
visualizar plantas em 3D e, 
até mesmo, morar em resi-
dências mais automatizadas, 
por exemplo.

Tecnologias capazes de combater vírus 
e bactérias em ambientes fechados

de vazão do ar externo, dessa forma, a concentração de 
vírus no ambiente ocupado diminui. 

A RGF, parceira da Trane, já possui documentação 
que comprova a eficácia de sistemas na diminuição da 
concentração do Coronavírus no ambiente. A Trane 
pode auxiliar os clientes na avaliação da qualidade do 
ar interno dos ambientes. Uma avaliação geral do tipo 
de ar-condicionado e aplicação é verificada em quatro 
pilares: renovação, exaustão, controle de temperatura 
e umidade. A investigação é no sentido de saber o quão 
aderente aquele projeto está destes parâmetros. 

A empresa apresenta um diagnóstico completo para o 
cliente saber o que ele pode fazer para melhorar aquele 
espaço e se a instalação é capaz de proporcionar um 
ambiente saudável, quantas renovações de ar são reco-
mendadas e orientam a desativar tecnologias que são 
voltadas para economia de energia, mas que reduzem 
a taxa de ar externo. Instruções que devem ser feitas 
para mitigar os problemas e retomada das atividades na 
época de pandemia da Covid-19. 

Essa comunicação ajuda a reduzir os problemas de 
informações falsas, como a de desligar aparelhos de ar-
condicionado, ligar ventiladores, tudo isso com a intenção 
de diminuir a transmissibilidade de vírus e doenças, mas 
sem a menor base teórica. 

Fonte e mais informações: (www.trane.com/commer-
cial/latin-america/br/pt.html). 

A tendência é que tecnologias eficientes para inativação de 
vírus e bactérias sejam implementadas em maior volume.
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Este ano será marcado pelo uso de tecnologias para auxiliar a 
tomada de decisão em diversas empresas.

Fabrício Santos (*)

A pandemia causada pela 
Covid-19 mostrou a todos 
a necessidade de estarmos 
mais preparados para cená-
rios adversos e repentinos. 
A adaptação consiste justa-
mente em conseguir anteci-
par esses momentos críticos. 
Em um mundo globalizado, 
com trocas comerciais, isso 
seria extremamente positivo. 
Imagine conseguir prever 
uma mudança que impacta 
na compra de matéria-prima 
ou até cataclismas que inter-
ferem em rotas de entrega. 
Felizmente, isso já é possível 
nos tempos atuais. A Inteli-
gência Artificial (IA), a partir 
do Big Data, contribui para 
a análise de variações que 
apontam riscos. 

A partir dessas informa-
ções é possível estabelecer 
algo mais próximo da real 
dimensão do problema, enga-
tilhar medidas de contenção 
e traçar soluções para não 
parar nenhuma operação de 
distribuição, por exemplo. 
Este ano,  será marcado 
pelo uso de tecnologias para 
auxiliar a tomada de decisão 
em diversas empresas. A 
Inteligência Artificial, o Ma-
chine Learning, o Big Data e 
Analytics são tecnologias que 
mais interessam os chefes de 
informação (CIOs), de acor-
do com a pesquisa State of 
the CIO, realizada pelo IDG 
Research. 

Hoje, a maioria das em-
presas têm suas análises 
baseadas em tempos fixos e 
dados pré-selecionados. Com 
a IA, entretanto, as análises 
podem ser mais dinâmicas e 
muito mais rápidas. Acessar 
dados atualizados de índice 
de casos de Covid-19 em um 
determinado local, por exem-
plo, possibilitaria mudar a 
estratégia de entrega para 
um processo mais autônomo. 
Claro, esse é um cenário mais 
futurista, mas, com dados ins-
tantâneos e até procurando 
prever o cenário de 14 dias à 
frente, a logística poderia se 
redesenhar para não parar 
seu atendimento. 

Entre as tecnologias de IA 
aplicadas à logística que po-
deriam atender este cenário 
estão veículos autônomos de 
grande porte, drones autôno-
mos, modelos matemáticos de 
previsão de demanda e robôs 
para atividades em centros de 
distribuição. Quando falamos 
de IA na logística podemos 
citar vários benefícios. Com 
uma maior quantidade de 
dados disponíveis a uma 
velocidade de processamen-
to muito maior, temos uma 
melhoria na tomada de deci-
sões, que passa a considerar 
diversos critérios, que antes 
eram secundários ou sequer 
apareciam nas análises feitas 
pelos gestores. 

Isso acontece porque o Big 
Data consegue lidar com mui-
to mais informações e realizar 
predições, como uma rota 
mais eficiente considerando 
situações que estão aconte-
cendo naquele momento e 
com uma base histórica de 
cenários similares. Com uma 
maior qualidade e velocidade 
nas análises também vem o 
benefício da redução de falhas 
humanas nos processos. Ima-
gine, por exemplo, o ganho de 
assertividade nos processos 
de separação, que, mesmo 

em um cenário com opera-
dores humanos na atividade, 
consegue direcionar uma 
rotina de ações mais precisa 
para que cada pessoa ganhe 
produtividade. 

E, ao considerarmos a 
tecnologia de ponta, temos a 
substituição de pessoas por 
robôs nas rotinas do arma-
zém, reduzindo acidentes, 
além de praticamente anular 
os índices de erros. Adicio-
nalmente, a IA pode definir 
o melhor operador para um 
tipo de tarefa após analisar 
o histórico de produtividade 
dos funcionários que realizam 
aquela atividade e cruzando 
com determinado produto. 
Isso torna todas as ações 
mais assertivas e impacta 
positivamente os resultados 
da empresa. 

Ao inserirmos automações 
e Inteligência Artificial nos 
processos logísticos, o tem-
po médio de atendimento 
também é reduzido. Assim, o 
processamento de entregas, 
que levava dias, ou até se-
manas, passa a ser feito em 
horas, com todos os centros 
de distribuição, dark stores 
e outros modelos de estoque 
conversando entre si para 
antecipar ao máximo o tempo 
da entrega. Isso só é possível 
graças a uma análise constan-
te de IA dos pedidos recebidos 
e a formação de novas rotas 
visando diminuir o tempo e o 
custo logístico das entregas. 

É praticamente impossível, 
ou muito trabalhoso, realizar 
essas tarefas apenas com a in-
teligência humana. A soma de 
todos os benefícios abordados 
seria a redução drástica do 
custo logístico. Cada empresa 
teria um modelo personaliza-
do e conectado, considerando 
diversos modais e tipos de 
operações para conseguir 
chegar até seus clientes, e 
também para que seus for-
necedores cheguem até eles. 
Seria possível até mesmo a 
sugestão de compartilhamen-
to de recursos de forma mais 
inteligente e dinâmica. 

Hoje, grandes indústrias, 
distribuidores, varejistas e 
portos já estão adotando não 
apenas automações em seus 
processos produtivos, como 
também a Inteligência Artifi-
cial preditiva, robôs e outros 
modelos mais complexos para 
acelerar a produtividade. 
Quem sabe em alguns anos 
não veremos mais centros 
de distribuição automati-
zados, veículos autônomos 
e algoritmos cada vez mais 
precisos para remover ativi-
dades perigosas, aumentando 
a segurança nos processos 
logísticos. 

Para que a IA se torne uma 
realidade também para pe-
quenas e médias operações 
é preciso que haja o barate-
amento de tecnologia. Um 
maior apoio do governo no 
plano de desenvolvimento 
da Indústria 4.0 no Brasil 
contribuiria para que mais 
software houses passassem 
a adotar Inteligência Artificial 
em seus sistemas, além de 
contar com mais profissionais 
capacitados, que hoje acabam 
seguindo seu caminho para 
fora do país. 

(*) - É especialista em logística 
da MáximaTech e da onBlox, 

desenvolvedoras de soluções para 
força de vendas, e-commerce, 

trade marketing e logística para a 
cadeia de abastecimento. 

Inteligência Artificial 
na logística: um futuro 

não tão distante
maxtonlogistica.com/reprodução
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