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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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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: MAURICIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Liberdade - SP, no dia (13/06/1978), estado civil solteiro, profissão técnico eletrô-
nico, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alfredo dos Santos 
Neto e de Elisabete Vallin dos Santos. A pretendente: PRISCILA RODRIGUES SOARES, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (09/08/1983), 
estado civil divorciada, profissão auxiliar administrativa, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Rodrigues Soares e de Maria Geny Pereira 
dos Santos Soares.

O pretendente: SIVALDO CERQUEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Lauro de Freitas - BA (Registrado em Tucano - BA), no dia (08/11/1986), estado civil 
solteiro, profissão auxiliar de cozinha, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filho de José Benício da Silva e de Luzia Jesus Cerqueira. A pretendente: 
JOYCE DOMINGOS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, 
Cerqueira César - SP, no dia (31/03/1990), estado civil viúva, profissão operadora de 
caixa, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Domingos 
dos Santos Filho e de Marina Aparecida Domingos dos Santos.

O pretendente: MARCELO PETRONILIO, de nacionalidade brasileira, nascida em Santo 
André - SP, no dia (19/05/1989), estado civil solteiro, profissão engenheiro, residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Mauro Petronilio e de Tereza Quintino 
da Silva Petronilio. A pretendente: THAIS ALVES DE MELLO FREITAS, de nacionalidade 
brasileira, nascida nesta Capital, Santa Cecília - SP, no dia (26/02/1991), estado civil 
solteira, profissão advogada, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Antonio Carlos de Mello Freitas e de Dinah Maria Alves de Mello Freitas.

O pretendente: RENAN DA SILVA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (13/06/2002), estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Erivaldo Alves 
Rodrigues e de Maria de Lourdes da Silva. A pretendente: BETANIA CRISTINA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (14/01/1996), 
estado civil solteira, profissão auxiliar de cabeleireiro, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de Iran Justiniano da Silva e de Edileusa Borges da Silva.

O pretendente: DENIS MARTINS DE OLIVEIRA LIMA, de nacionalidade brasileira, nas-
cido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (10/03/1990), estado civil solteiro, profissão 
analista de suporte, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Antonio Martins de Lima e de Maria Martins de Oliveira Lima. A pretendente: THUANY 
BROSSI, de nacionalidade brasileira, nascida em Guarulhos - SP, no dia (30/07/1989), 
estado civil solteira, profissão analista de faturamento, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paul o -SP, filha de Arnaldo Brossi e de Tânia Ribeiro Brossi.

O pretendente: DIÓGENES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta Capital, 
Itaim Paulista - SP, no dia (20/02/1993), estado civil solteiro, profissão cozinheiro, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Cipriano de Souza e de Neuzira 
Conceição de Souza. A pretendente: THAIS DE OLIVEIRA SILVINO, de nacionalidade 
brasileira, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia (10/08/1995), estado civil solteira, 
profissão farmacêutica, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Antonio Silvino da Silva Filho e de Sandra Oliveira Pesola Silvino.

O pretendente: KAWE ALVES TEIXEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (28/09/1997), estado civil solteiro, profissão autônomo, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valtemir Teixeira da Silva 
e de Rosangela Alves Teixeira da Silva. A pretendente: ELISANGELA MELO DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (19/03/1997), 
estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Josivaldo Romualdo da Silva e de Ana Maria Cordeiro de Melo.

O pretendente: MARCOS GEDIEL DAMASCENO SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Itaim Paulista - SP, no dia (29/02/1996), estado civil solteiro, pro-
fissão analista de suporte, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de 
Antonio Marcos Damasceno Santos e de Elizangela Gomes dos Santos. A pretendente: 
TABATA LUANA ANTONIASSI DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (01/04/1997), estado civil solteira, profissão contadora, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Arismal Rebouças da 
Silva e de Rosangela Goyano Antoniassi. Obs.: Bem corno cópia enviada a Unidade de 
Serviço, nesta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: DAVID HENRIQUE MARQUES, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Caruaru - PE, no dia (09/01/1991), estado civil solteiro, profissão administrador de 
empresas, residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos - SP, filho de José Romu-
aldo Marques e de Josilene Barbosa da Conceição Marques. A pretendente: LAYANNE 
RODRIGUES SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida em Codó - MA, no dia 
(01/02/1992), estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Edimilson da Costa Santos e de 
Lucilene Rodrigues Santos. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do 
município de Ferraz Vasconcelos, neste Estado, onde está sendo Habilitado o casamento.

O pretendente: FÁBIO MIGUEL DOS ANJOS, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Vila Maria - SP, no dia (04/12/1972), estado civil solteiro, profissão consultor de 
negócios, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Josefa dos 
Anjos Ferreira. A pretendente: SIMONE BARBOSA, de nacionalidade brasileira, nascida 
nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (17/12/1969), estado civil solteira, profissão técnica 
de enfermagem, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Pedro 
Barbosa e de Maria Aparecida Antunes Barbosa.

O pretendente: CICERO XAVIER BISPO, de nacionalidade brasileira, nascido em Gara-
nhuns - PE (Registrado Distrito Iratama), no dia (14/10/1985), estado civil solteiro, profissão 
conferente, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Juvenal 
Fabiano Bispo e de Ivonete Xavier Bispo. A pretendente: AILZA TORRES DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (07/05/1994), 
estado civil solteira, profissão cabeleleira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Ailton Demeciano da Silva e de Nubia Torres da Silva.

O pretendente: SAMUEL MADEIRA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascido 
em São Paulo - SP (Registrado em Guarulhos - SP), no dia (27/01/1998), estado civil 
solteiro, profissão barbeiro, residente e domiciliado em Guarulhos - SP, filho de Edivaldo 
Aparecido de Oliveira e de Carla Aparecida Madeira de Oliveira. A pretendente: ESTER 
ALVES GUIMARÃES, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, 
no dia (17/04/2000), estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Eliseu Guimarães Santos e de Daniela Alves Guima-
rães. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço de Guarulhos, neste Estado, 
onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: ALAN MACIEL DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Jardim América - SP, no dia (28/03/1989), estado civil solteiro, profissão operador 
de empilhadeira, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz 
Maciel de Oliveira Neto e de Maria Aparecida da Conceição. A pretendente: PRISCILA 
BAPTISTA COSTA FRANÇA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, 
Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia (18/07/1990), estado civil solteira, profissão auxiliar 
de tabelionato, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Elias 
França da Silva e de Jussara Baptista de Almeida Costa França da Silva.

O pretendente: ROBSON CARVALHO GAMA DUARTE, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (24/12/1980), estado civil viúvo, profissão 
serralheiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose Gama 
Duarte e de Aurea de Carvalho Gama Duarte. A pretendente: TATIANE BRITO ALVES, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (10/03/1983), 
estado civil solteira, profissão enfermeira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Amaro Cirilo Alves e de Maria de Lourdes Rosa Brito Alves.

O pretendente: ALEX MOURA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (16/06/1981), estado civil divorciado, profissão vendendor, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Jacinto da Silva 
e de Sebastiana Moura da Silva. A pretendente: JONILDA ALVES NEVES, de naciona-
lidade brasileira, nascida em Livramento de Nossa Senhora - BA, no dia (27/09/1981), 
estado civil viúva, profissão vendendora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Juvencio Silva Neves e de Terezinha Alves Neves.

O pretendente: LUIZ ROBERTO WALDEMARIN, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Guarulhos - SP, no dia (18/02/1987), estado civil solteiro, profissão vendedor, residente 
e domiciliado em Guarulhos - SP, filho de José Roberto Waldemarin e de Maria Lucia de 
Souza Nunes Waldemarin. A pretendente: KEILLA CRISTINA GORRERI, de nacionalidade 
brasileira, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (01/11/1987), estado civil 
solteira, profissão arquiteta, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Nilso Sergio Gorreri e de Tereza Berta Lucinda Gorreri. Obs.: Bem como cópia 
enviada a Unidade de Serviço de Guarulhos, neste Estado, onde o pretendente é resi-
dente e domiciliado.

O pretendente: CLEITON ROBERTO AMANCIO, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Ferraz de Vasconcelos - SP, no dia (19/09/1983), estado civil solteiro, profissão garçom, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Raimundo Agostinho 
Amancio e de Maria de Fatima de Souza Amancio. A pretendente: JULIANA FERREIRA 
BAPTISTA, de naccionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(16/12/1986), estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistri-
to, São Paulo - SP, filha de Carlos Roberto Baptista e de Nanci Ferreira da Cruz Baptista.

O pretendente: LEANDRO MARQUES DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Indianópolis - SP, nascido no dia (09/11/1986), estado civil solteiro, profissão 
pintor, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Gerson Marques 
da Cruz e de Silvana Soares da Silva Marques da Cruz. A pretendente: BIANCA RODRI-
GUES MANOEL, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no 
dia (05/08/1994), estado civil solteira, profissão cozinheira, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Antonio Manoel e de Simone Rodrigues Basilio.

O pretendente: ISIDORO KLEIN, nascido em Buenos Aires, Argentina, no dia (18/08/1940), 
profissão autônomo, estado civil divorciado, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filho de Matias Klein e de Dora Izak de Klein. A pretendente: MARIA SELMA DE 
SOUZA, nascida em Canarana, BA, no dia (27/07/1972), profissão pedagoga, estado civil 
divorciada, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Guilherme 
Pereira de Souza e de Maria de Lourdes de Souza.

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

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

Apesar de fundamen-
tais, esses direitos 
esbarram muitas vezes 

em condições socioeconômi-
cas que encurtam o trajeto 
de amadurecimento natural 
das crianças e apressam res-
ponsabilidades - o que gera 
experiências que se refletem 
em um futuro incerto e, por 
muitas vezes, traumático e 
limitador. 

Visto por organismos inter-
nacionais como referência no 
combate ao trabalho infantil, 
o Brasil tem um histórico 
considerável de campanhas 
e ações públicas de combate 
à exploração de crianças e 
adolescentes. Mas nem sem-
pre foi assim. Até a década 
de 90, o país era foco de 
exploração de suscetíveis na 
América Latina e apresentava 
indicadores alarmantes para 
faixas etárias abaixo de 16 
anos. O Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) é 
um dos responsáveis pela 
mudança nos indicadores 
brasileiros. 

O ano de 2021, em especial, 
faz parte de uma campanha 
internacional pela extinção 
de atividades exploratórias de 
crianças, e foi eleito pela ONU 
como “Ano Internacional para 
a Eliminação do Trabalho 
Infantil”. Outras iniciativas 
semelhantes acontecem, 
como o Dia Mundial contra 
o Trabalho Infantil, celebrado 
no último dia 12. 

Brasil tem bons indicadores, mas 
ainda é foco de exploração infantil

Brincar, estudar, ter direito à saúde e à dignidade são direitos constitucionais garantidos às crianças 
brasileiras

e Direitos Fundamentais no 
Trabalho, do Escritório da 
OIT no Brasil.

Para a Unicef, embora não 
existam estudos nacionais 
consolidados sobre o impacto 
da pandemia da Covid-19 nas 
praticas de trabalho infantil, 
relatos de conselheiros tu-
telares, fiscais do trabalho, 
profissionais dos centros de 
referências da assistência 
social e colaboradores em 
geral denotam a percepção 
empírica de que houve im-
pacto negativo da pandemia 
sobre os direitos das crianças.

“Dados coletados pelo 
Unicef em São Paulo apon-
tam para o agravamento da 
situação de trabalho infantil 
durante a pandemia em pelo 
menos duas das consideradas 
piores formas de trabalho 
infantil: o trabalho urbano no 
mercado informal e o traba-
lho doméstico. A pandemia 
parece ter afetado, ainda, 
formas de exploração sexual e 
a participação de menores no 
tráfico de drogas”, relata Be-
nedito Rodrigues Dos Santos. 

No conjunto dos domicílios 
em que mora pelo menos uma 
criança ou um adolescente, a 
incidência do trabalho infantil 
era de 17,5 por 1.000 antes 
da pandemia, e passou a ser 
21,2 por 1.000 depois da pan-
demia, o que representa um 
aumento de 21%. Os dados 
da pesquisa são referentes à 
cidade de São Paulo (ABr).

“Desde 1990 o Brasil vem 
se destacando no cenário 
nacional pelas boas práticas 
de erradicação do trabalho 
infantil com a Convenção 
da ONU sobre os Direitos 
da Criança e do ECA. A 
intolerância a essa violação 
de direitos gerou que de um 
lado ajudassem as famílias 
para que suas crianças não 
necessitassem adotar essas 
estratégias de sobrevivência”, 
disse Benedito Rodrigues Dos 
Santos, consultor do Unicef 
para a Proteção à Criança e ao 
Adolescente. O Brasil conta 
com 1,8 milhão de crianças 
e adolescentes com idades 
entre 5 e 17 anos em situação 
de trabalho infantil. 

Destes, 45,9% - cerca de 
706 mil - enfrentam ocupa-
ções consideradas altamente 
nocivas para o desenvolvi-
mento. Para tentar reverter o 
quadro, foi lançada campanha 

“Precisamos agir agora para 
acabar com o trabalho infan-
til!”, que promove ações de 
conscientização e visibilida-
de sobre o tema em redes 
sociais. Segundo estimativa,  
o aumento de desigualdades 
sociais pode resultar em mais 
300 mil crianças e adolescen-
tes em situação de trabalho 
infantil. Atualmente, América 
Latina e Caribe somam 10,5 
milhões nessa condição. 

“Mais do que nunca, crian-
ças e adolescentes devem 
ser colocados no centro das 
prioridades de ação, nas agen-
das políticas de reativação 
da economia e de atenção à 
população durante a crise, 
sempre por meio do diálogo 
social e com um enfoque de 
saúde em todas as políticas 
e ativa participação da so-
ciedade civil”, afirmou Maria 
Cláudia Falcão, Coordenado-
ra do Programa de Princípios 

Pandemia agravou a vulnerabilidade de crianças 
e adolescentes no país.
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Novos brasileiros 
bilionários: 

entendimento de 
um novo contexto 

de segurança

A realização 
de conquistas 
profissionais é 
intrínseca do ser 
humano e, portanto, 
nós a buscamos com 
bastante intensidade

E tornamos um legado 
que tem papel de 
destaque na socie-

dade e serve como base 
para uma estrutura fami-
liar. Alguns conquistam 
e constroem um enorme 
patrimônio pessoal e se 
tornam destaque no merca-
do empresarial, adquirindo 
notoriedade frente a inves-
timentos em suas soluções. 

Anualmente é divulgado 
pela Revista Forbes a lista 
de pessoas classificadas em 
posições de acordo com um 
levantamento baseado no 
patrimônio líquido de cada 
um deles, apresentando 
um ranking sob o olhar 
nacional e internacional 
como comparativo. A ex-
posição dessas pessoas, 
não obstante, pode ter 
perspectivas diferentes do 
ponto de vista de riscos em 
segurança e que devem ser 
consideradas em virtude da 
violência sistêmica alojada 
no país. 

Atualmente existem inú-
meros crimes direcionados 
a pessoas e patrimônio 
com o objetivo principal 
de ganhos financeiros. To-
dos os dias surgem novas 
abordagens de crimes e 
em formatos cada vez mais 
elaborados, que utilizam 
estratégias ousadas em 
detrimento às proteções 
implantadas contra eles. 

Com uma crise sanitária 
de escala mundial e soma-
da a um ambiente político 
e econômico instável, é 
perceptível uma onda de 
violência atingir a maioria 
dos brasileiros num dos 
momentos mais delicados 
e conturbados sem prece-
dentes no país. O Brasil, 
infelizmente, aparece nos 
índices dos países mais 
violentos do mundo. 

Segundo estudo indepen-
dente realizado pela ONU, 
as mortes no Brasil atin-
giram 31,1 pessoas a cada 
100 mil habitantes. A taxa 
coloca o país como um dos 
mais violentos do mundo, 
figurando em oitavo lugar. 
No mundo, taxa média é de 
6,4 homicídios para cada 
100 mil pessoas, um quinto 
dos números brasileiros. 

Neste cenário, onde estão 
presentes tantas dificul-
dades regionais, políticas 
e macroeconômicas, fica 
evidente que uma expo-
sição abrupta em mídias 
pode trazer à tona alguns 

pontos de reflexão sobre o 
estilo e modo de vida ine-
rente aos cuidados e riscos 
em segurança pessoal e 
familiar e estes são exata-
mente alguns dos exemplos 
citados na última lista de 
bilionários. 

O comportamento de 
uma pessoa que tem maior 
notoriedade na sociedade 
em detrimento à sua con-
dição socioeconômica deve 
ter sérias orientações e, 
muitas vezes, treinamentos 
direcionados para se pre-
venir de atos criminosos, 
principalmente caso esta 
eventualidade venha a 
ocorrer. É justamente nes-
te momento de situações 
consideradas emergenciais 
que se dá a importância de 
um bom preparo para saber 
como ter a atitude correta. 

É necessário ter uma 
consciência preventiva 
para que os prejuízos se-
jam apenas materiais. Sem 
sombra de dúvida existem 
várias recomendações bá-
sicas inerentes ao cenário 
em que um grupo social 
está inserido, tais como um 
bom veículo blindado e a 
utilização de recursos tec-
nológicos alinhados a trei-
namentos e procedimentos 
bem definidos, tornando-se 
importantes barreiras de 
segurança física contra a 
violência urbana instalada 
no país. 

Para alguns casos es-
pecíficos, é necessária a 
implantação de segurança 
pessoal que suporte a maio-
ria dos cenários aos quais 
estão expostos. Estes im-
portantes recursos, desde 
que bem treinados, formam 
círculo de proteção contra 
criminosos. 

Mas, acima de tudo, deve 
haver a conscientização das 
pessoas em relação à dinâ-
mica dos crimes relevantes 
na sociedade atual, princi-
palmente quando falamos 
da violência urbana, que 
não tem gênero, distinção 
de regionalidade, classe so-
cial e muitas vezes nenhum 
planejamento prévio. 

Estes são eventos os 
quais chamamos de "janela 
da oportunidade", que cha-
mam a atenção em virtude 
do risco à vida quando a 
vítima não está preparada. 
Os treinamentos ou a cons-
cientização sobre o tema, 
por mínimo que seja, pode 
dar as ferramentas neces-
sárias para evitar entrar 
numa situação de perigo e, 
caso não haja alternativa, 
conseguir sair dela sem 
colocar sua vida em risco. 

(*) - É gerente de segurança 
pessoal e condominial na ICTS 

Security, empresa de que atua com 
gerenciamento de operações em 

segurança (www.ictssecurity.com.br). 

Ricardo Gonçalves (*)

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br
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