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Empresas & Negócios

A oportunidade de 

inclusão fi nanceira 

no Brasil se torna real 

– especialmente ao 

trabalhador de baixa 

renda

É o caminho para esse 
público contar com ser-
viços que ele ainda não 

tinha acesso, por meio da popu-
larização dos meios eletrônicos 
de pagamento – movimento em 
curso pelo Banco Central na 
tentativa de reduzir a circulação 
de dinheiro em espécie ao longo 
dos próximos anos.

Esse cenário tornou-se mais 
próximo de se concretizar des-
de 1º de julho, quando entrou 
em vigor a Resolução 3.402, do 
Conselho Monetário Nacional 
(CMN). 

Agora, é possível que os traba-
lhadores transfi ram o pagamen-
to feito em uma conta salário 
para uma conta de instituição 
não bancária (as denominadas 
contas de pagamento). Assim, 
a medida possibilita a porta-
bilidade dos vencimentos do 
trabalhador para que ele possa 
transferi-lo no mesmo dia, de 
forma automática e gratuita.

Isso signifi ca liberdade de es-
colher por onde deseja receber 
seu salário, sendo que o pedido 
poderá ser feito diretamente na 
instituição de destino. Também, 
representa acesso a uma série 

de serviços fi nanceiros sem pa-
gar as tarifas de manutenção de 
conta corrente. E, em compara-
ção às contas salários, as contas 
de pagamento possibilitam a 
realização de atividades como 
saque, pagamentos, compras e 
transferências, além de rece-
bimentos que não apenas dos 
empregadores.

É importante ressaltar que 
a resolução favorece princi-
palmente o público de menor 
renda, disponibilizando crédito. 
Levantamento do Data Popular 
sinaliza que, com acesso restrito 
a bancos, as formas de pagamen-
to utilizadas por esse público no 
país são boleto bancário, paga-
mento online e cartão pré-pago. 
Considerando somente essa últi-
ma modalidade, no 1º trimestre 
deste ano houve aumento de 
63% nas transações, conforme 
revelou a Associação Brasileira 
das Empresas de Cartões e 
Serviços (Abecs).

A portabilidade populariza 
o pagamento com cartão e 
benefi cia o trabalhador. E essa 
inclusão fi nanceira traz con-
sigo o protagonismo que vem 
ganhando instituições não ban-
cárias e as fi ntechs - passando 
a ser alternativas. 

E quem ganha com essa gama 
de provedores de serviços fi nan-
ceiros? Com certeza, o cidadão.

(*) - É CEO da WEX na América Latina 
(www.wex.com.br).

Inclusão fi nanceira
e empoderamento

do cidadão
José Roberto Kracochansky (*)

São Paulo, sexta-feira, 03 de agosto de 2018
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3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Ofi cial

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: IGOR XAVIER PINTO, profi ssão: consultor de vendas, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 17/05/1980, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Arnaldo Rocha Pinto e de Miriam 
Xavier Pinto. A pretendente: GISELE PEDRASSANI, profi ssão: enfermeira, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 20/03/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Pedrassani Neto e de 
Cecilia Faria Pedrassani.

O pretendente: DAVID DOS SANTOS ALVES MOREIRA, profi ssão: estoquista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, data-nascimento: 
25/02/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Angilmar Alves Moreira 
e de Luciana dos Santos Mattos. A pretendente: ANA KAROLINA CORREIA DA SILVA, 
profi ssão: promotora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos - SP 
(1º Subdistritro), data-nascimento: 20/11/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Carlos Sérgio Santos da Silva e de Sandra Regina Correia.

O pretendente: RHUAN CARLOS TAVARES LOURENÇO, profi ssão: atendente de loja, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Guaianases - SP, data-nascimento: 
22/06/1992, residente e domiciliado em Santo André - SP, fi lho de Antonio Carlos Lou-
renço e de Maria Ecilia Tavares. A pretendente: TÂNIA FERNANDA DA SILVA, profi ssão: 
analista fi scal, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 
12/06/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Odecio Correia da 
Silva e de Maria Zuleide Rodrigues.

O pretendente: ROBERTO NICOLUCI, profi ssão: auditor, estado civil: divorciado, natu-
ralidade: nesta Capital, Brás - SP, data-nascimento: 24/08/1960, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Gaspar Nicoluci e de Maria Celeste Nicoluci. A pretendente: 
SANDRA DE OLIVEIRA, profi ssão: economista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Brás - SP, data-nascimento: 06/04/1965, residente e domiciliada nesta Capital - 
SP, fi lha de Ozilio de Oliveira e de Maria José Santos de Oliveira.

O pretendente: IGOR BENOCCI DE MACÊDO, profi ssão: engenheiro mecânico, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 
19/05/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Francisco de 
Macêdo e de Marlene Benocci de Macêdo. A pretendente: DEBORAH ROBERTO DE 
FREITAS, profi ssão: analista química, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - 
SP, data-nascimento: 09/06/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Jorge Rodrigues de Freitas e de Neusa Aparecida Roberto de Freitas.

O pretendente: EMERSON BARBOSA PIRES, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, data-nascimento: 29/01/1978, residente e do-
miciliado em São Miguel Paulista, nesta Capital - SP, fi lho de Antonio Pires dos Santos e 
de Iraci Barbosa Pires. A pretendente: THAINÃ DOS SANTOS, profi ssão: farmacêutica, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Alto da Mooca - SP, data-nascimento: 
16/01/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Antonio dos 
Santos Filho e de Ana Aparecida Silva Santos.

O pretendente: JENIFER SANTANA SANTOS, profi ssão: químico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Santo André - SP (1º Subdistrito), data-nascimento: 23/02/1979, resi-
dente e domiciliado em São Bernardo do Campo - SP, fi lho de Washington Luiz Santos e 
de Maria de Cassia Santana Santos. A pretendente: FERNANDA MARTINEZ, profi ssão: 
analista de projetos, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de França 
- SP, data-nascimento: 14/11/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Salvador Martinez Hernandez e de Ercilia Enezia Martinez.

O pretendente: EDINEI CARMO LIMA, profi ssão: engenheiro eletricista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, data-nascimento: 04/09/1978, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jose Cicero Ferreira Lima e de 
Antonia Carmo Lima. A pretendente: GABRIELA ALVES CARMO ARAUJO, profi ssão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: em Andradina - SP, data-nascimento: 
20/01/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo Roberto Carmo 
Araujo e de Luzete Alves Carmo Araujo.

O pretendente: OSVALDO CHAVES DOS SANTOS JUNIOR, profi ssão: técnico de 
segurança do trabalho, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Consolação 
- SP, data-nascimento: 04/12/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Osvaldo Chaves dos Santos e de Terezinha Silva dos Santos. A pretendente: KELLY 
PRISCILA ARAÚJO VICENTINI, profi ssão: coordenadora de segurança do trabalho, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 22/06/1985, 
residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Salvador Carmo Vicentini e de Maria 
Célia de Araújo Vicentini.

O pretendente: FERNANDO ALVES FERREIRA DA SILVA, profi ssão: auxiliar geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 03/09/1991, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Falâncio Ferreira da Silva e 
de Gizelda Severina Alves Feitosa da Silva. A pretendente: MARIANY DE AZEVEDO 
PEREIRA, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, 
data-nascimento: 30/12/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Herli 
dos Santos Pereira e de Zilma Pereira de Azevedo.

O pretendente: JULIO CESAR MARQUES DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 02/05/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Antonio da Silva e de Rosan-
gela Marques do Amaral. A pretendente: ANDRESA CRISTINA RODRIGUES FRANÇA, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde - SP, 
data-nascimento: 27/12/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Carlos Baldini da Gama França e de Maria Helena Rodrigues França.

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: JOSÉ MURILLO LOPES DE SOUZA, divorciado, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em Ponta Grossa - PR no dia 09/05/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Afonso Ribeiro de Souza e de Leila Aparecida 
Lopes de Oliveira. A pretendente: MARINA RIBEIRO LACERDA, solteira, profi ssão 
terapeuta ocupacional, nascida em Curitiba- PR, no dia 27/08/1984, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilson Lacerda e de Maria Ribeiro Lacerda.

O pretendente: LUIZ GUSTAVO CASSIMIRO NOAL, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 26/12/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Luiz Noal Neto e de Luzia Cassimiro. A pretendente: CECÍLIA  
RODRIGUES MAIA, solteira, profi ssão administradora de empresas, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 05/04/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Roberto Miller Maia e de Carmen Silvia Rodrigues Maia.

O pretendente: FABIO FALLIS, solteiro, profi ssão contador, nascido em São Paulo - SP, 
no dia 23/04/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Rute do Carmo Fallis. A pretendente: MARIANA TEODORO GOMES, solteira, profi ssão 
administradora, nascida em Osasco - SP, no dia 05/05/1990, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Teodoro Gomes e de Maria de 
Lourdes Theossi Gomes.

O pretendente: MAURICIO GUIDORIZZI MARIZ DE OLIVEIRA, divorciado, profi ssão 
publicitário, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/07/1973, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alberto Viégas Mariz de Oliveira e de Emanuela 
Maria Guidorizzi Mariz de Oliveira. A pretendente: LILIANA ARRUDA PEREIRA, 
divorciada, profi ssão administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, no dia 
22/04/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Hugo 
Maia de Arruda Pereira e de Heloisa Arruda Pereira.

O pretendente: FABIO ANTONIO ALVES DE JESUS SOUZA, solteiro, profi ssão 
médico, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/05/1981, residente e domiciliado no 
Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lho de José Antonio Alves de Souza e de Nalva 
Maria Alves de Jesus Souza. A pretendente: CAROLINA DOS SANTOS MORALES, 
solteira, profi ssão corretora de seguros, nascida em São Paulo - SP, no dia 13/04/1985, 
residente e domiciliada no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lha de Dirceu Morales e de 
Valderes dos Santos Morales.

O pretendente: LUIZ FERNANDO SIQUEIRA DE ULHÔA CINTRA, solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/09/1976, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Barros de Ulhõa Cintra Filho e de Maria 
Luiza Siqueira de Ulhôa Cintra. A pretendente: NICOLE KATARIVAS, solteira, profi ssão 
advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/08/1985, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Shabetay Katarivas e de Sandra Regina Vuolo Katarivas.

O pretendente: FERNANDO CARVALHO FRANCO RIBEIRO DA SILVA, solteiro, 
profi ssão advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/03/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jair Ribeiro da Silva Neto e de 
Camila Carvalho Franco Ribeiro da Silva. A pretendente: RAÍSSA SAMPAIO RIBEIRO 
PEIXOTO, solteira, profi ssão advogada, nascida em Campinas- SP, no dia 03/01/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gerson Elpidio Fini e 
de Claudia Maria Sampaio Ribeiro Leite Fini.

O pretendente: LUIZ EDUARDO ROMAN ALVES PERNA, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em Mogi da Cruzes - SP, no dia 02/10/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Cesar Salles Perna e de Maria Luiza Roman 
Alves Perna. A pretendente: VIVIAN BIANCHI SILVA, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 14/09/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Walter da Silva Junior e de Nilza Therezinha Bianchi Silva.

O pretendente: DANILO RAFAEL JUST SOARES, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em Ponta Grossa - PR, no dia 09/03/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alcidio Soares Junior e de Denise Just Soares. 
A pretendente: MARIANA MENDES PEREIRA DE ALMEIDA PEDROSO, solteira, 
profi ssão administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/10/1982, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alberto Gentil de 
Almeida Pedroso Neto e de Patricia Mendes Pereira de Almeida Pedroso.

O pretendente: SEAN DARYOUSH GARVEY, nacionalidade britanica, solteiro, 
profi ssão economista, nascido no Iran, no dia 16/07/1977, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Bruce Charles Garvey e de Golnaz Garvey. 
A pretendente: GABRIELA NERY BORGES DE LIMA, solteira, profi ssão atriz, nascida 
em Brasília - DF, no dia 03/09/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Ivo Borges de Lima e de Maria Alice Nery.

O pretendente: BRUNO PANTALENA PIAZZA, solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 14/07/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Paulo Antonio Piazza e de Paula Pantalena Piazza. A pretendente: DÉBORAH 
SCIAMMARELLA MONTEIRO DA ROCHA CAMPOS, solteira, profi ssão marketóloga, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 06/01/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Ivan Monteiro da Rocha Campos e de Adelina Sciammarella.

O pretendente: ALEXANDRE OSSER SALES, solteiro, profi ssão administrador, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 05/12/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Carlos Augusto Amaral Sales e de Helena Maria Osser Sales. A pretendente: 
SUZANA BASILE RESSTOM, solteira, profi ssão administradora, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 06/02/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Eduardo Antonio Romanini Resstom e de Maria Cecilia Basile Resstom.

O pretendente: PAULO FERNANDO DE MENEZES CARDOSO, solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em Rio de Janeiro - RJ, no dia 30/07/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jorge José Oliveira Cardoso e de Ivonete 
de Menezes Cardoso. A pretendente: MONIQUE LOPES LIMA, solteira, profi ssão 
publicitária, nascida em Florianópolis - SC, no dia 06/09/1986, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Mario Sampaio de Teixeira Lima e de 
Giovanna Maritza Lopes de Teixeira Lima.

O pretendente: PATRICK VILLE HELOU, solteiro, profi ssão comerciante, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 13/01/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de João Antonio Helou Filho e de Gabrielle Marie Ville Helou. A pretendente: 
LUCIANA CAPOTE VALENTE FRANCO, solteira, profi ssão comerciante, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 21/10/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Damon Curnutt Franco e de Lia Capote Valente Franco.

O pretendente: RAFAEL FERNANDES PEREIRA FARNEZE, solteiro, profi ssão produtor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 05/08/1985, residente e domiciliado no Morumbi, 
São Paulo - SP, fi lho de Ruy Farneze Junior e de Cristiane Maria Fernandes Pereira. 
A pretendente: FABÍOLA DE OLIVEIRA MACHADO, solteira, profi ssão empresária, 
nascida em São José dos Campos - SP, no dia 15/06/1981, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Hamilton Machado e de Ivani de Oliveira Machado.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: LUIZ GUILHERME MONTEIRO ARCURI TREVISAN, divorciado, 
profi ssão advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/11/1982, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ailton Trevisan e de Maria do 
Carmo Arcuri Trevisan. A convivente: FERNANDA SCALISSI MARTINS GASPAR, 
solteira, profi ssão administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/06/1980, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ney Martins Gaspar e 
de Rosa Maria Scalissi Martins Gaspar. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua 
União Estável em Casamento e apresentaram os documentos exigido pelo artigo 1525, 
números I, III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: GUSTAVO OLIVEIRA SANTOS DE SOUZA, estado civil soltei-
ro, profissão auxiliar de estoque, nascido nesta Capital, Brasilândia - SP, no dia 
07/10/1998, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Josemar Santos de Souza e de Nilva Oliveira Santos de Souza. A pretendente: 
RAYSSA CRISTINA LIMA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
administrativo, nascida em Colonia Leopoldina - AL, no dia 22/09/1994, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Cícero Vieira de Oliveira 
e de Rizonete Lima da Silva.

O pretendente: MARCO ANTONIO DA SILVA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 22/05/1989, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Fernando Ranea Gomes e de Marcia da 
Silva. A pretendente: TIAIRA FERNANDA SANTOS CHIMENTÃO, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 28/09/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Chimentão e 
de Margarete de Oliveira Santos.

O pretendente: RENAN BENEDITO XAVIER DE BRITO, estado civil solteiro, profi ssão 
bombeiro civil, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 13/05/1995, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Rubens de Brito 
e de Rosangela Angela Xavier. A pretendente: ROSILENE ANDRE DE SOUZA DA 
COSTA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cozinha, nascida nesta Capital, Brasi-
lândia - SP, no dia 14/06/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Cosme Costa e de Olivia Andre de Souza.

O pretendente: WESLEY CARDOSO FORTE, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 02/07/1997, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Wellington de Jesus Forte e de Sandra Antonio Cardoso. 
A pretendente: ALINE MARIANE DE ALMEIDA FREIRE, estado civil solteira, profi ssão 
estagiária administrativa, nascida nesta Capital, Limão - SP, no dia 10/02/1998, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Marcondes Jeronimo Freire 
e de Edna de Almeida Abdalla Freire.

O pretendente: CLAYTON AMARO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
operacional, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 09/06/1982, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Amaro dos Santos 
e de Josefa dos Santos. A pretendente: PATRICIA APARECIDA CASAROTO, estado 
civil solteira, profi ssão manicure, nascida nesta Capital, Lapa - SP, no dia 16/01/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Corbe Donizete Casaroto 
e de Marina Machado Casaroto.

A pretendente: FERNANDA MARJORIE DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 05/09/1990, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Vera Regina da Silva. 
A pretendente: INGRID DE ALMEIDA VIDAL, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 04/06/1997, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Cleber Ira Vidal 
e de Jucimara de Almeida.

O pretendente: LUCAS TADEU DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
SAC I, nascido em Guarulhos - SP (1º Subdistrito), no dia 07/03/1994, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Hilario da Silva e de Aparecida 
Oliveira da Silva. A pretendente: ANDREIA LAUREANO GOMES DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão analista de operações, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 
31/08/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edivaldo 
Gomes da Silva e de Cicera Laureano.

O pretendente: PATRICK RODRIGUES MANZONI, estado civil solteiro, profi ssão estu-
dante, nascido em Pirassununga - SP, no dia 26/02/1999, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jeff erson Roberto Manzoni e de Danielle Guiguer 
Rodrigues Manzoni. A pretendente: LETÍCIA HORNINK BUENO, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 11/11/1999, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adrimilton José Bueno 
e de Luciana Hornink Bueno.

A pretendente: ANA PAULA CERRUTI, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta 
Capital, Indianópolis - SP, no dia 16/03/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Luiz Claudio Cerruti e de Marlene Pires Cerruti. A pretendente: 
VANESSA PAVAN DE MOURA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida nesta Capital - SP (Registrada no 1º Subdistrito de São Bernardo dio Campo - 
SP), no dia 14/05/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Antonio Carlos de Moura e de Elisabete Pavan.

O pretendente: LUÍS CASTRO ROCHA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 12/10/1978, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Francisco Castro de Almeida 
e de Maria Dolores Rocha de Almeida. A pretendente: VIENA VENANCIO BEZERRA 
ALVES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Vila Formosa - SP, 
no dia 19/06/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Carlos Bezerra Alves e de Jaqueline de Cássia Venancio.

O pretendente: JONATHA TRINDADE SANTAMARIA, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente administrativo, nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 13/01/1991, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauro Corrêa Santamaria e 
de Zirlei da Trindade Santamaria. A pretendente: CRISLAINE GALINDO OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Diadema - SP, no dia 
30/07/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Lauro 
Oliveira e de Edileide Alves Galindo de Oliveira.

O pretendente: MARCELO RAPHE MATAR, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro 
civil, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 15/06/1990, residente e domiciliado 
no Paraíso, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Luiz Matar e de Marcia Raphe Matar. A pre-
tendente: DANIELLE MIDORY OSHIRO MARQUES DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão arquiteta, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 15/11/1987, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Marques de Souza e de 
Domenica Chiyoko Oshiro. Obs.: Cópia do edital de proclamas para ser afi xado no cartório 
de residência do contraente.

O pretendente: WILHAN DA SILVA RUSSO, estado civil divorciado, profi ssão 
estilista de moda, nascido nesta Capital, Limão - SP, no dia 30/08/1971, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Russo e de Maria Nilsa 
Russo. A pretendente: LAÍS SAHORI NOZAWA, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 07/04/1996, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Getulio Takamori Nozawa e 
de Cleuma Elani Garcia Nozawa.

O pretendente: WILLIANS WELDER SILVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de qualidade, nascido nesta Capital, Santa Efi gênia - SP, no dia 01/05/1986, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gayber Silvio Silveira e de Cleide 
Rosa dos Anjos Silveira. A pretendente: ADRIANA FERREIRA GUDINHO, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Osasco - SP (1º Subdistrito), 
no dia 07/09/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Roseneide Ferreira Gudinho.
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Segundo estimativa realizada pela Inter-
national Data Corporation (IDC), esse 
tipo de solução recebeu investimentos 

de US$12,5 bilhões apenas em 2017. Não atoa, 
essas plataformas, que combinam Inteligência 
Artifi cial (IA), Internet das Coisas (IoT) e 
Cloud Computing, dentre outras, são vistas 
como inovações necessárias para o processo 
de compras 4.0.

Nele, as funções deixam de ser operacionais, 
e o que antes era visto como um “colocador de 
pedidos” ou “setor que regulariza processos”, 
assume um papel de protagonista e estratégico 
impulsionado pela disrupção nos negócios. Por-
tanto, para que as empresas possam aproveitar 
ao máximo essa evolução, é preciso que a equipe 
de compras corporativas esteja capacitada para 
seu uso. Só assim haverá um refl exo positivo em 
produtividade, operação e redução de custos, 
dentre outros.
 • Estratégia é a palavra da vez - Se as 

atividades rotineiras continuarão a ser 
automatizadas, assim como outras etapas 
do processo de compras, os profi ssionais 

Compras 4.0: como as tecnologias 
estão revolucionando o processo

Dentre as tendências originadas pela transformação digital, as tecnologias cognitivas, bem como a 
computação em nuvem, ganham cada vez mais força no mercado

a tecnologia muda também a forma como 
compradores e fornecedores se relacio-
nam, acabando com a relação comercial 
de mão única, onde apenas um solicita 
e cobra enquanto o provedor é apenas 
receptivo. Com a computação cognitiva e 
a automação, passamos a ter uma relação 
muito mais colaborativa e permissiva no 
que tange todo o ciclo da negociação. A 
operação fi ca mais ágil, efi caz e fl exível, 
com o atendimento das demandas dentro 
dos prazos, na qualidade esperada e com 
menor custo.

A inovação para a área de suprimentos já é 
uma realidade e não existe mais a opção de voltar 
atrás. Com isso, ocorre um grande interesse e 
movimento corporativo para que as empresas 
acelerem suas estruturações e possam usufruir 
das soluções, o que prova que ainda existe um 
caminho a ser percorrido, mas as companhias já 
entendem que é uma necessidade e atuam para 
suprir de maneira ágil e efi caz essa demanda.

(*) - É sócia-diretora da Nimbi, especialista
em tecnologia para a cadeia de suprimentos

(http://www.nimbi.com.br/).

dessa área devem buscar cada vez mais 
capacitação para potencializar o uso dessas 
ferramentas e, consequentemente, gerar 
melhores resultados para as companhias.

Hoje, já é possível automatizar mais da me-
tade das tarefas em processos de aquisições, 
o que gera um impacto direto em compliance, 
efi ciência, controle e redução de custos por 
transação. A aquisição que antes tinha um 
valor específi co, poderá passar a custar 50% 
desse montante, afetando toda a cadeia de 
suprimentos. Ou seja, o movimento da área e 
dos profi ssionais para etapas mais estratégicas 
é algo natural e que faz parte do movimento 
evolutivo do negócio.
 • Novos relacionamentos - Além disso, 
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