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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

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

          
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:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: NILSON De LUCCA, estado civil divorciado, profissão aposentado, 
nascido nesta Capital, Cambuci, SP, no dia 07/11/1943, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Francisco De Lucca Netto e de Armida De 
Lucca. A pretendente: ELIANA BARBOSA SILVA, estado civil solteira , profissão 
administradora de empresas, nascido nesta Capital, Ipiranga, SP, no dia 21/02/1964, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Lourival Barbosa 
Silva e de Maria Novaes Silva.

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

O pretendente: LUIS AUGUSTO SALLES DE OLIVEIRA PRETO, de nacionalidade bra-
sileira, corretor de imóveis, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/02/1971), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos de Oliveira Preto e 
de Tereza Silvia de Oliveira Preto. A pretendente: ROBERTA MUSETTI BIGHETTI, de 
nacionalidade brasileira, administradora, divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(13/03/1973), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Augusto Bighetti 
e de Bruna Nicolina Duarte Musetti Bighetti.

 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:

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

Acesse:

https://jornalempresasenegocios.com.br/contato/

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 43 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

Empresas investem 
em tecnologia para 

fidelizar o consumidor
Uma mescla entre conteúdo, pessoalidade e 
vendas, esse formato consegue levar para o 
e-commerce a humanização que se vê nas lojas 
físicas, segundo o Grupo Bittencourt

A pandemia tem trans-
formado a rotina e 
hábitos dos brasileiros 

e obrigado as empresas a 
remodelar os negócios para 
atender um novo consumi-
dor: mais conectado, mais 
ativista e que valoriza mais 
experiência do que produto. 
Neste cenário, um formato 
que tem se mostrado mais 
eficiente que o e-commerce 
tradicional são as vendas por 
live, ou live-commerces. 

Uma mescla entre conte-
údo, pessoalidade e vendas, 
esse formato consegue levar 
para o e-commerce a huma-
nização que se vê nas lojas 
físicas, segundo o Grupo 
Bittencourt - consultoria 
especializada no desenvol-
vimento, gestão e expansão 
de negócios. “As interações 
são reais, a construção de 
vínculo da marca com o con-
sumidor é espontânea e as 
vendas acontecem ali mesmo, 
durante a transmissão na 
mesma plataforma. A marca 
pode oferecer um conteúdo 
especializado ou educativo, 
em eventos abertos ou ainda 
consultorias um a um. 

Num cenário em que as 
lojas ficaram fechadas e 
agora com um consumidor 
mais reticente de circular, 
o formato foi a solução para 
muitas empresas para man-
terem o relacionamento com 
seus consumidores e claro, 
as vendas”, pontua Lyana 
Bittencourt, CEO do Grupo 
Bittencourt. O perfil dos con-
sumidores que compram por 
essa ferramenta é variado. 
Com os mais diferentes usos 
que o live commerce oferece 
e a flexibilidade de adaptação 
da plataforma para as dife-
rentes indústrias, o público 
é bastante plural. 

“É claro que há sempre um 
grupo de ‘early adopters’ que 
tendem a ser aqueles consu-
midores mais digitalizados 
mas ao passo que as marcas 
comecem a se apropriar da 

modalidade do live commerce 
a tendência é que o formato se 
popularize nos mais diversos 
públicos. Inclusive B2B e até 
mesmo D2C - as indústrias 
também têm se apropriado 
do formato ”, complementa 
a especialista.

Os pequenos e médios 
negócios também podem 
trabalhar a tecnologia para 
promover sua marca, uma 
vez que não há limitação de 
porte ou segmento. Algumas 
plataformas do mercado se 
integram aos e-commerces 
existentes e permitem até 
mesmo a criação da loja on-
line na própria plataforma, 
com um catálogo criado pelo 
empreendedor. 

Então, ele pode convidar 
sua rede de relacionamento 
e sua base de clientes e fazer 
lives com foco em entregar 
conteúdo relevante e vender 
seus produtos para consu-
midores. “O primeiro passo 
importante é ter uma audi-
ência engajada. Não adianta 
abrir a live e não ter ninguém 
assistindo. Então existe um 
trabalho prévio de divulgação 
e engajamento que deve ser 
feito. Uma ação nas redes 
sociais, publicações prévias 
que chamem o público para 
participar, entre outros. 

Além disso, também é 
preciso considerar o impre-
visível. Como é ao vivo, algu-
mas coisas podem acontecer 
como falha de conexão ou 
mesmo um produto que não 
funciona bem no momento 
da venda. Você pode ser 
surpreendido por uma de-
manda maior do que a que 
você estava esperando ou 
o contrário. O importante é 
testar o modelo e ir ajustan-
do conforme for ganhando 
experiência. Esse modelo 
é possível, é viável e é bem 
aceito pelas pessoas”, finaliza 
a CEO do Grupo Bittencourt 
- Fonte e outras informações: 
(https://bittencourtconsul-
toria.com.br/).

O importante é testar o modelo e ir ajustando conforme for 
ganhando experiência.

conferecartoes.com/reprodução

Vivaldo José Breternitz (*)
 
É comum que, tão logo nossos 
computadores ou celulares 
comecem a se tornar lentos 
ou incapazes de armazenar 
nossos dados e aplicativos, 
providenciemos sua troca 
por equipamentos novos. Os 
fabricantes e vendedores de 
eletrônicos gostam muito des-
se hábito. Até mesmo alguns 
desses fabricantes procuram 
tornar seus produtos obsoletos 
mais rapidamente, desenvol-
vendo sistemas operacionais 
e aplicativos que exigem mais 
processamento e espaço na 
memória. 
O impacto do descarte de 
equipamentos usados sobre o 
meio ambiente é muito grande. 
A ONU diz que em 2019 foram 
descartadas 53,6 milhões de 
toneladas, das quais apenas 
17,4% foram recicladas. Esses 
números e a alta dos preços de 
equipamentos novos, levaram 
o jornalista Brian X. Chen, do 
New York Times, a fazer uma 
experiência: verificar se era 
possível colocar em funciona-
mento, de forma eficiente, um 
velho computador. 
Chen adquirira um iMac em 

2010, usara-o durante algum 
tempo, e depois, em função 
da lentidão, trocara-o por uma 
nova máquina. Chen narra 
que sempre ouvira falar que 
dois pontos eram importantes 
para definir a velocidade de 
um computador: tamanho da 
memória e armazenamento. 
O jornalista resolveu então 
adquirir um drive SSD, mais rá-
pido que os tradicionais discos 
rígidos, e memory sticks para 
ampliar a capacidade de sua 
velha máquina. Gastou US$ 70 
comprando o drive na Best Buy 
e pagou US$ 20 pelos sticks, 
comprados via eBay. 
Gastou mais US$ 100 para que 
um técnico instalasse o material 
e, para sua surpresa, o velho 
iMac passou a apresentar um 
desempenho superior ao Ma-
cBook Air fornecido pelo jornal, 
que usa há dois anos. Pode não 
funcionar sempre, mas é uma 
estratégia que deveríamos 
explorar mais, quer por razões 
econômicas, quer pensando no 
meio ambiente. 

(*) - Doutor em Ciências pela 
USP, é professor da Faculdade 

de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Prolongando a vida útil 
de nossos equipamentos

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: JOSIAS MATEUS DE QUEIROZ, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Chã de Alegria - PE, no dia (17/11/1988), estado civil solteiro, profissão pizzaiolo, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sebastião Mateus 
de Queiroz e de Maria Aparecida de Queiroz. A pretendente: ANA MARIA DA SILVA 
SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascida em Antenor Navarro - PB (Registrada em 
Cajazeiras - PB), no dia (25/05/1967), estado civil solteira, profissão autônoma, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Moacy de Souza Costa e de 
Geralda Justina da Silva. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço desta 
Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: SILVIO OLIMPIO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (10/02/1979), estado civil solteiro, profissão 
autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sidney 
Olimpio de Oliveira e de Neide Alves de Oliveira. A pretendente: SIMÔNE SOARES DIAS, 
de nacionalidade brasileira, nascida em Vitória da Conquista - BA, no dia (14/04/1984), 
estado civil solteira, profissão professora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Djalma Soares Dias e de Maria Soares Dias.

O pretendente: ROBSON MOREIRA LARRUSSA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (24/12/1991), estado civil solteiro, profis-
são assistente de RH, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Roque Luiz Larrussa e de Cecilia Moreira da Trindade. O pretendente: LEONARDO DE 
CARVALHO VILELA MOREIRA, de nacionalidade brasileira, nascido em Guiratinga - MT, 
no dia (22/07/1992), estado civil solteiro, profissão analista de comércio exterior, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nelson de Jesus Moreira e de 
Miraluce Coelho Vilela Moreira.

O pretendente: LUCAS SALES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Tatuapé - SP, no dia (25/02/1993), estado civil solteiro, profissão técnico 
eletrônico, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Miguel 
Sales da Silva e de Maria Auxiliadora da Silva. A pretendente: EMMILY STLEWANNA 
RUFINO CUNHA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Jabaquara - SP, 
no dia (10/12/1993), estado civil solteira, profissão farmacêutica, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Genivaldo Alves da Cunha e de Kathianna 
Stlewanna Rufino.

O pretendente: VALDECI CORDEIRO NUNES, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Itamarandiba - MG, no dia (09/08/1984), estado civil solteiro, profissão motorista, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Geraldo Valter Nunes e de Ana 
Cordeiro dos Santos. A pretendente: MARIA ZENI DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
nascida em São Bento do Una - PE, no dia (17/03/1990), estado civil solteira, profissão 
telemarketing, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Gabriel 
José da Silva e de Zeni Celecina da Silva.

O pretendente: RICHARD STUART DE SOUSA CASTRO, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (26/09/1996), estado civil solteiro, profis-
são ajudante geral, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Ricardo Castro e de Dulce Maris de Sousa Castro. A pretendente: SARAH DARIELLE 
COSTA NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, nascida em Colinas - MA, no dia 
(13/06/1999), estado civil solteira, profissão trainee junior, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Alba Márcia Costa Nascimento.

O pretendente: JEFERSON JOSE DE ARAUJO SIQUEIRA, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia (25/07/1995), estado civil solteiro, pro-
fissão auxiliar de produção, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Jose Reis Monteiro Siqueira e de Debora Menezes de Araujo Siqueira. A preten-
dente: SARA FALCÃO DA COSTA, de nacionalidade brasileira, nascida em Presidente 
Dutra - MA, no dia (19/11/1996), estado civil solteira, profissão atendente, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Francisco Pereira da Costa e de 
Maria Selda Falcão da Costa.

O pretendente: FELIPE RODRIGUES MAIRINK PEREIRA, de nacionalidade brasilei-
ra, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia (24/06/1991), estado civil solteiro, 
profissão engenheiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Osvaldo Mairink Pereira e de Maria Regina Rodrigues. A pretendente: MARIA CE-
CILIA RICARTE RICALDO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Vila 
Maria - SP, no dia (03/07/1985), estado civil solteira, profissão enfermeira, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Ricaldo Filho e de 
Edlandia Ricarte Ricaldo.

O pretendente: GABRIEL CABRAL GEVOIN DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (10/02/1998), estado civil solteiro, pro-
fissão analista de trade, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Alexandre Jefferson da Silva e de Luciana Cabral dos Santos. A pretendente: 
MARCELLA TERRON ROCHA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, 
Ermelino Matarazzo - SP, no dia (16/06/1998), estado civil solteira, profissão estudante, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Reginaldo Rocha e 
de Ana Paula Terron Rocha.

O pretendente: THIAGO JEFFERSON GAMBOA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (22/09/1995), estado civil divorciado, profissão 
instrumentador, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Lucia 
Gamboa. A pretendente: SABRINA LYRIO REIS, de nacionalidade brasileira, nascida 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (09/11/1991), estado civil solteira, profissão autônoma, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Alves dos Reis 
Filho e de Simone Corrêa Lyrio Reis.

O pretendente: RENATO ORMELEZI, de nacionalidade brasileira, nascido em São 
Paulo - SP, no dia (22/09/1984), estado civil divorciado, profissão autônomo, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Euclides Ormelezi e de Maria 
de Lourdes Ormelezi. A pretendente: DAYANA BRASIL BARRÊTO DA ROCHA, de 
nacionalidade brasileira, nascida em São Paulo - SP, no dia (20/06/1985), estado civil 
divorciada, profissão auditora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Valdenôr da Rocha e de Maria Donizette Brasil Barrêto da Rocha.

O pretendente: RODRIGO DOS SANTOS NAPOLITANO, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Aclimação - SP, no dia (28/02/1985), estado civil solteiro, profis-
são técnico eletrônico, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Dirceu Napolitano Filho e de Iolanda Alves dos Santos. A pretendente: ROBERTA 
COSTA BARBOZA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Aclimação - SP, 
no dia (28/01/1986), estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jair Rôa Barboza e de Luci da Costa Barboza.

O pretendente: RICARDO PEREIRA DA SILVA BORGES, de nacionalidade brasileira, 
nascido em Barra do Corda - MA, no dia (19/10/1992), estado civil solteiro, profissão 
motorista, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Gaudencio 
Trajano Borges e de Maria Rita Pereira da Silva. A pretendente: EVELYN SOUZA DIAS, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia 
(13/02/1994), estado civil solteira, profissão vendedora, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jorge Francisco dos Santos Dias e de Lucielia 
Santos de Souza.

O pretendente: MAYCON CÉSAR PAIVA LEITE, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Abatiá - PR, no dia (11/02/1995), estado civil solteiro, profissão lavador, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Dorival Leite e de Marlene 
Lima Paiva Leite. A pretendente: JANAINA SAMANTHA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, nascida em São Paulo - SP, no dia (02/10/1988), estado civil divorciada, pro-
fissão recepcionista, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Marinalva Maria da Silva.

O pretendente: PEDRO CATOIA NETO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Tatuapé - SP, no dia (21/09/1995), estado civil solteiro, profissão empresá-
rio, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Adair Catoia 
e de Juciara Novais dos Santos. A pretendente: MILLENA JATAI DE MEDEIROS, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia 
(30/06/1998), estado civil solteira, profissão atendente, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Ferreira de Medeiros e de Maria Odeliana 
Gonçalves Jatai.

O pretendente: ALESSANDRO GOULART ALVES, de nacionalidade brasileira, nas-
cido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (04/08/1987), estado civil solteiro, 
profissão técnico, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Davince Alves e de Marli Francisca Goulart Alves. A pretendente: IRIS FURTADO 
RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Jardim 
Paulista - SP, no dia (08/01/1996), estado civil solteira, profissão do lar, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Murcini Rodrigues da Silva e 
de Liliam Dias Furtado da Silva.

O pretendente: MARCOS ANTONIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Recife - PE, no dia (06/06/1968), estado civil solteiro, profissão motorista, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Cicero Moreira da Silva e 
de Olivete Maria da Conceição. A pretendente: ROSENILDA PEREIRA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, nascida em Colônia Leopoldina - AL, no dia (06/01/1973), estado 
civil divorciada, profissão babá, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Maria Helena Pereira da Silva.

O pretendente: ORLANDO MORAES DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (04/03/1971), estado civil solteiro, 
profissão marceneiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Orlando Rodrigues da Silva e de Marli de Souza Moraes. A pretendente: FRANCISCA 
LAURA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, nascida em Mombaça - CE, no 
dia (30/07/1966), estado civil divorciada, profissão recepcionista, residente e domicilia-
da neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Terto Paulo do Nascimento e de Antonia 
Alves da Silva.

O pretendente: YOHAN LEE, nascido nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia 
(01/04/1984), profissão pastor, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo, SP, filho de Hee Seok Lee e de Jin Sook Lee Choi. A pretendente: 
JOANA SEUNG AE LEE, nascida nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia (19/04/1990), 
profissao dentista, estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Byung Hun Lee e de Sun Ju Lee.

          
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:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial
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