
O futuro é agora 

quando falamos em 

tecnologia fi nanceira. 

E o crescimento de 

inovações nesse sentido 

é ininterrupto

De acordo com levantamento 
do Finnovation, o número de 
startups que atuam no segmen-
to, as chamadas fi ntechs, quase 
dobrou do fi m de 2016 até junho 
deste ano. Hoje já são mais de 
370 empresas que fornecem 
soluções, que vão desde meios 
de pagamentos, gestão fi nancei-
ra pessoal, empréstimos e até 
mesmo gestão de patrimônio. 

Não é possível, porém, que 
haja essa inovação sem o con-
sentimento de consumidores e 
empresas tradicionais. Alguns 
setores sentem essa transfor-
mação com mais intensidade, 
especialmente as instituições 
fi nanceiras e as empresas de 
varejo. Uma série de mudan-
ças regulatórias promovidas 
pelo Banco Central permitiu 
um maior estreitamento entre 
essas companhias inovadoras 
com corporações tradicionais. 

Desde que o Conselho Mone-
tário Nacional (CMN) liberou as 
fi ntechs para ofertar emprés-
timos com recursos próprios, 
a procura de varejistas por 
parcerias com essas empresas 
de tecnologia fi nanceira se in-
tensifi cou. A ideia dos lojistas 
é substituir os bancos na oferta 
de crédito aos seus clientes e 
ganhar efi ciência. Este seria 
o diferencial das startups. É 
justamente essa mentalidade 
inovadora um dos grandes 
diferenciais que tem trazido 
as fi ntechs para os holofotes 
do mercado fi nanceiro e das 
empresas. 

Aderir a elas para não perder 
sua fatia de mercado é a bola 
da vez nas discussões entre 
executivos. Exemplo disso é 
o caso do Nubank. A empresa 
mostrou a grandes varejistas 
como o Renner e Saraiva que 
seus cartões podem servir 
muito mais que apenas para a 
compra de produtos. Ou seja, os 
diferenciais vão muito além do 
serviço em si. Estamos falando 
de uma experiência completa 
que o usuário pode obter. 

A fusão de tecnologia fi nan-
ceira, experiência do usuário 
e reinvenção do varejo cria um 
ecossistema que deixará de 
ser novidade para ser manda-
tório. Nos Estados Unidos, por 
exemplo, a rede de cafeterias 
Starbucks criou um cartão que 
já acumula, em saldo, mais 
dinheiro que muitos bancos 

médios americanos. 
Ao atrelar o cartão fi delidade 

ao pagamento de seus produtos, 
a empresa usou a mentalidade 
fi ntech para prover melhores 
serviços, algo que sempre 
colocou como missão. Aqui 
estamos falando de fi delização 
do consumidor.

E fidelizar é também dar 
liberdade e opção para que o 
consumidor possa seguir o cami-
nho que mais lhe é conveniente. 
É o conceito do open banking. 
A iniciativa integra sistemas de 
bancos no meio digital, possi-
bilitando a criação de negócios 
e parcerias. 

Com a digitalização dos ban-
cos, a medida está se tornando 
cada vez mais comum – fi ntechs 
estão se associando com estas 
instituições para oferecer a 
compensação de pagamentos 
mais rápida para seus clientes, 
entre outros benefícios.

Algumas das melhorias estão 
na facilidade em transitar por 
diversas instituições e optar por 
aquela que mais atenda aos obje-
tivos. Com o open banking será 
possível migrar de banco tão fácil 
como trocar de chip de celular. 
E por que não, levar junto para o 
seu novo banco todos os extratos, 
boletos e lista de favorecidos da 
sua velha instituição fi nanceira? 
O Banco Central já enxergava 
essa possibilidade em 2006, 
mas só hoje com esse conceito 
é que temos as ferramentas para 
concretizar essa visão.

A mesma dinâmica acontece 
com os cartões multicontas. 
Com o uso de um aplicativo, 
você decide de qual conta o 
cartão deve debitar naquele mo-
mento. E essa integração ocorre 
de novo com a tríade fi ntechs, 
bancos e varejo por intermédio 
dos chamados private-labels. 
O desafi o agora é implementar 
soluções que englobem os dis-
positivos móveis. Cabe a esses 
players trazerem suas próprias 
plataformas de pagamento para 
se adaptar à jornada do cliente.

O futuro da tecnologia fi-
nanceira passa pela evolução 
dessas novas empresas, e a 
capacidade de companhias 
tradicionais se adequarem ao 
entendimento do consumidor. 
Isso só é possível por meio de 
insights estratégicos, processos 
analíticos e de parceiros ade-
quados que possam fornecer o 
know-how necessário para que 
o velho mundo e o novo possam 
ser um só.

(*) - É Chief Product Offi  cer 
do Verity Group, empresa 

especializada em consultoria 
para transformação digital e 

gestão de ponta a ponta.

Fintechs, bancos digitais, 
open banking: Qual o futuro 

da tecnologia fi nanceira?
Marcelo Oliveira (*)
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39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - 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 SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: DANIEL NASCIMENTO FERREIRA, de nacionalidade Brasileira, solteiro, 
psicólogo, natural desta Capital, Ipiranga - SP, no dia (06/11/1967), residente na Vila Ma-
dalena, SP, fi lho de Isaias Ferreira e de Etelvina do Nascimento Ferreira. A pretendente: 
ANDRÉA MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade Brasileira, divorciada, pedagoga, 
natural São Paulo - SP, no dia (27/09/1971), residente na Vila Madalena, SP, fi lha de 
José Mendes dos Santos e de Marinita Maria dos Santos.

O pretendente: JOSÉ VINICIUS GARCIA EBOLI, de nacionalidade Brasileira, divorciado, 
advogado, natural São Paulo - SP, no dia (14/08/1981), residente na Vila Madalena, SP, 
fi lho de Amaury Ricardo de Santana Eboli e de Evelyn Cordeiro Garcia Eboli. A pretendente: 
DAINA BALCIUNAITE, de nacionalidade Lituâna, solteira, advogada, natural Lituânia, no dia 
(14/08/1988), residente na Vila Mariana, SP, fi lha de Gintaras Balciunas e de Daiva Balciuniené.

O pretendente: MARTIN ANDRES MARIÑO CONDE, de nacionalidade Brasileira, divor-
ciado, empresário, natural São Paulo - SP, no dia (17/02/1983), residente em Pinheiros, 
SP, fi lho de Wilton Jaime Conde Bello e de Paula Marino Brito Conde. A pretendente: 
LÍVIA SANTORO DEMARCHI, de nacionalidade Brasileira, solteira, funcionária pública, 
natural Rio Claro - SP, no dia (04/01/1986), residente em Pinheiros, SP, fi lha de José Luis 
Demarchi e de Marilena Santoro Demarchi.
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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 - Ofi cial

O pretendente: CAUÊ GALVÃO ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão gerente de 
projetos, nascido nesta Capital, Belezinho - SP, no dia 25/06/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Regis Flavio de Araujo e de Maria de Lourdes Galvão Araujo. A 
pretendente: DENISE BENEDITO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia 06/04/1994, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Jose Benedito da Silva e de Francineide Marcede de Souza Silva.

O pretendente: DERIVALDO GONÇALVES DE MACÊDO, estado civil divorciado, profi ssão 
taxista, nascido em Ribeira do Amparo - BA, no dia 06/04/1951, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Francisco Ferreira de Macêdo e de Virgilina Gonçalves de Andrade. 
A pretendente: FRANCISLENE CRISTINA ARAUJO DE ABREU, estado civil solteira, 
profi ssão diarista, nascida em Piraju - SP, no dia 28/05/1982, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Francisco de Abreu Filho e de Maria Lucia Teodoro de Araujo.

O pretendente: THIAGO CRUDELI MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 04/02/1989, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Marques Martins e de Arlete Crudeli Martins. 
A pretendente: ANDRESSA ELISABETE DE MORAES, estado civil solteira, profi ssão 
contadora, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia 20/04/1989, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Otiniel de Moraes e de Noemi 
Elisabete Paleari de Moraes.

O pretendente: RODRIGO SILVA CAMPOS FERREIRA, estado civil divorciado, profi s-
são vendedor, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 04/11/1978, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Campos Sodré Ferreira e de 
Flor de Maria Silva. A pretendente: SULIANNY BARBOSA GUIMARÃES, estado civil 
divorciada, profi ssão corretora, nascida em Fortaleza - CE, no dia 29/04/1983, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Suliano Gurgel Guimarães e de 
Cacia Barbosa dos Santos Guimarães.

O pretendente: LUIZ FELIPE DOS SANTOS SILVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
porteiro, nascido em Guarulhos - SP, no dia 08/07/1995, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de José Roberto Silveira e de Mary Nubia dos Santos. A pretendente: 
THAINA MARTINS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Guarulhos - SP, no dia 09/09/1998, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Flávio Fernando de Oliveira e de Rita de Cássia Martins.

O pretendente: ÉLIO BARBOSA DE SÁ, estado civil solteiro, profi ssão encarregado de 
teste de componentes, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 10/07/1989, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Cicero Barbosa de Sá e 
de Maria Socorro Barbosa de Sá. A pretendente: PALOMA PIMENTA ALVES, estado civil 
solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em Mauriti - CE, no dia 02/05/1995, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Valdécio Alves da 
Cunha e de Sebastiana Dioclecia Pimenta da Cunha.

O pretendente: LUCAS DANIEL DA SILVA RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão 
cozinheiro, nascido em Petrolina - PE, no dia 19/02/1992, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de José Francisco Rodrigues Alves e de Francisca Maria da Silva 
Rodrigues. A pretendente: INGRID GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Maceió - AL, no dia 09/06/1992, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Ivo Gomes da Silva e de Maria José da Silva.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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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:

5º Subdistrito - Santa Efi gênia 
Dra. Ruth de Andrade Moraes - Ofi cial

O pretendente: FLÁVIO CÉSAR DE SIQUEIRA MARQUES, profi ssão: militar, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 07/02/1973, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joselito Marques da Silva 
e de Maria Helena de Siqueira Marques. A pretendente: DENISE FERREIRA GOMES, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-nasci-
mento: 04/11/1967, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Warms Gomes e de Rita Ferreira Martins Gomes.  R$ 12,58 

O pretendente: MARCELO RIBEIRO DE LIMA, profi ssão: administrador de empre-
sas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
14/03/1973, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Norival 
Ribeiro de Lima e de Maria Deli Zupirolli de Lima. O pretendente: GUSTAVO MARS-
SON GONÇALVES DA COSTA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, naturalida-
de: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/03/1981, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Ronaldo Rosario Gonçalves da Costa e de Cristina Maria 
Marsson Gonçalves Costa. R$ 12,58 

O pretendente: YURI SCARDINO, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, naturali-
dade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/10/1987, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Wagner Santos Scardino e de Ana Maria dos Santos 
Scardino. A pretendente: ALINE GUIMARÃES COUTO, profi ssão: psicóloga, estado 
civil: solteira, naturalidade: Salvador - BA, data-nascimento: 21/11/1989, residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adelino Helio Couto e de Rosangela 
Maria Guimarães.  R$ 12,58 

O pretendente: JANILSON RAMOS DE LIMA, profi ssão: estudante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Pocinhos - PB, data-nascimento: 31/05/1992, residente e domicilia-
do neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manuel Francisco de Lima e de Cicera 
Ramos de Lima. A pretendente: LETÍCIA DE PAULA LOPES, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 22/07/1994, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Helvécio Donizeti Lopes 
e de Rosa Maria da Silva Lopes.  R$ 12,58 

O pretendente: GENIVALDO DE SOUZA FERRAZ, profi ssão: supervisor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Flores - PE, data-nascimento: 30/12/1968, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João de Souza Ferraz e de Luiza Maria de 
Jesus. O pretendente: JÚLIO CÉSAR PRIMO DA CRUZ, profi ssão: supervisor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 17/11/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Miranda da Cruz e de Diva 
Primo da Cruz.  R$ 12,58 

O pretendente: VALUCY CARDOSO VIEIRA, profi ssão: analista de back offi  ce, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Palmas de Monte Alto - BA, data-nascimento: 04/07/1990, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alcebíades Vieira de 
Almeida e de Marilú Dias Cardoso. A pretendente: EMANUELLA SANTOS ROCHA, 
profi ssão: analista de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: Candiba - BA, 
data-nascimento: 23/10/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Osvaldino Messias Rocha e de Leonor Lima Santos Rocha.  R$ 12,58 

O pretendente: THIAGO SILVA ALECRIM, profi ssão: analista de segurança da in-
for, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/04/1991, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Chagas 
Alecrim e de Maria de Fatima Silva Alecrim. A pretendente: TAÍS DE LIMA SANTOS, 
profi ssão: assistente fi nanceira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 02/08/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Marcos Elisei dos Santos e de Carmem Rogéria Gomes de Lima Santos.  R$ 12,58 

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: FABIO LUCIANO SIQUEIRA, profi ssão: motofretista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Campinas - SP, data-nascimento: 03/10/1977, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Julio da Silva Siqueira e de Lucia Maria 
de Oliveira Siqueira. A convivente: MARIA ANGELICA PACUBI SOUZA, profi ssão: 
analista de suporte, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 22/01/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvio 
Pereira de Souza e de Maria do Carmo Pacubi. Obs.: Faço saber que pretendem con-
verter sua União estável em Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo 
art. 1525 do Código Civil Brasileiro.  R$ 12,58

O pretendente: IGOR DINIZ DA SILVA, nascido nesta Capital, Bom Retiro - SP, no 
dia 13/05/1994, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Ribeiro da Silva e de Lucilene Ferreira 
Diniz. A pretendente: ANA CAROLINE LOPES DA SILVA, nascida nesta Capital, Bom 
Retiro - SP, no dia 25/10/1997, estado civil solteira, profi ssão do lar, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcondes Luiz da Silva e de Viviane Lopes

O pretendente: AILTON MARTINS FARIAS LIMA, nascido em Fortaleza - CE, no dia 
02/06/1990, estado civil divorciado, profi ssão gerente, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Moiseis Jacinto Martins e de Maria de Fátima Farias Lima. 
A pretendente: ÁBIA TEIXEIRA OLIVEIRA, nascida em Vitória da Conquista - BA, no 
dia 06/11/1995, estado civil solteira, profi ssão fi scal de loja, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcio Brito Oliveira e de Maria José Oliveira Teixeira
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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:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Ofi cial

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Afi nal, a transformação 
digital tem revoluciona-
do a forma como con-

sumimos conteúdo e o futuro 
está logo ali. Em alguns anos, 
a publicidade não vai parecer 
publicidade. 

Para comprovar esse movi-
mento, a Adobe compilou 15 
estatísticas que mostram onde 
estamos e para onde vamos:
 1) O total de gastos com 

anúncios de mídia em 
todo o mundo aumentará 
7,4%, chegando a US$ 
628,63 bilhões em 2018. 
A mídia digital será res-
ponsável por 43,5% dos 
investimentos. Até 2020, 
a participação digital no 
total da publicidade será 
de cerca de 50% (Fonte: 
eMarketer);

 2) O mobile será a maior 
parte desse gasto, com 
67,3% da publicidade 
digital e 29,2% do total 
de anúncios de mídia este 
ano (eMarketer);

 3) Nos EUA, especifica-
mente, a publicidade 
digital alcançará US$ 
107,3 bilhões em 2018, 
um aumento de 18,7% 
em relação aos US$ 90,39 
bilhões de 2017 (eMarke-
ter);

 4)  Os anunciantes devem 
gastar US$ 66 bilhões glo-
balmente em patrocínio 
neste ano, um aumento 
de 4,9% em relação ao 
ano anterior. Quando 
comparado com a mídia 
paga, o patrocínio é o 
segundo canal de publi-
cidade que mais cresce 
atrás dos formatos da 

Publicidade do futuro será 
personalizada, automatizada, 

imersiva, experimental e mensurável
A publicidade do futuro não terá nenhuma semelhança com o modelo atual. Esqueça as propagandas 
que você está acostumado a assistir porque elas estão com os dias contados

bolo de publicidade di-
gital este ano, com uma 
estimativa de 21,9% do 
total de gastos com anún-
cios digitais. Os setores 
automotivo (10,4% do 
gasto total), fi nanceiro 
(10,3%), produtos far-
macêuticos/medicamen-
tos (9,8%) e viagens e 
turismo (9,3%) comple-
tarão os cinco principais 
consumidores de publi-
cidade digital (Marketing 
Charts);

 12) Em média, os anuncian-
tes gastarão mais de US$ 
10 milhões anualmente 
com publicidade de suas 
marcas em vídeos digitais 
e móveis, um aumento 
de 53% em relação a 
dois anos atrás, em 2016 
(IAB);

 13) 84% dos anunciantes 
disseram que iriam re-
alizar cada vez mais 
funções de publicidade 
internamente este ano, 
anunciando diretamente 
ao consumidor (IAB);

 14) 2018 tem sido o ano do 
marketing experimental, 
com nove em cada dez 
profi ssionais de marke-
ting reconhecendo sua 
importância na condução 
do engajamento da marca 
(Freeman);

 15) Espera-se que a receita 
de publicidade em mídia 
social atinja US$ 51,3 
bilhões em 2018. São 
US$ 17,24 por usuário. 
Essa receita deve crescer 
10,5% ao ano (Hootsuite).

Fonte e mais informações: 
(www.adobe.com/br/).

Internet (WARC);
 5) A publicidade está cer-

tamente se tornando 
mais automatizada. Na 
verdade, os gastos com 
automação de marketing/
publicidade devem che-
gar a US$ 25,1 bilhões por 
ano até 2023 (MarTech 
Today);

 6) Quando se trata de pu-
blicidade na TV, a maior 
parte ainda é comprada 
manualmente. Menos de 
um terço (28%) das mar-
cas integraram dados de 
audiência digital em suas 
compras de anúncios de 
TV, embora 68% plane-
jem fazê-lo nos próximos 
12 meses (Adobe);

 7) O marketing indireto em 
vários meios de comu-
nicação e a publicidade 
em vídeo over-the-top 
(OTT) devem chegar a 
ganhos de dois dígitos 
devido ao aumento dos 
cancelamentos de ser-
viços de TV a cabo e a 
tendência dos vídeos 

OTT (Fonte: PQ Media);
 8) Dois terços de todo o 

crescimento dos gastos 
com publicidade global 
entre 2017 e 2020 virão 
de paid search e mídia 
social (Fonte: Zenith);

 9) Metade da geração Z 
(50%) e 42% dos mil-
lenials disseram que os 
anúncios nas redes so-
ciais são mais relevantes 
para eles, enquanto a 
geração X e os baby boo-
mers disseram que ainda 
preferem publicidade na 
TV (Adobe Digital Insi-
ghts);

 10) Mais de 70% dos anun-
ciantes acreditam que 
seus anúncios são re-
levantes para o público
-alvo que eles estão seg-
mentando. No entanto, 
apenas 8% das pessoas 
acham que os anún-
cios que veem on-line 
são sempre relevantes 
(Adobe Digital Insights);

 11) Espera-se que o varejo 
seja a maior fatia do 
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13ª VC- Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1026733-
87.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). CARLOS EDUARDO PRATAVIERA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) FRANCISCO MÁRCIO MACEDO, Brasileiro, CPF 270.864.698-23 que lhe foi proposta uma ação 
de Procedimento Comum por parte de INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO objetivando a 
cobrança de R$ 111.284,75 (Maio/2017), oriundos do contrato de prestação de serviços educacionais, 
firmado entre as partes referente as mensalidades de Janeiro a Dezembro de 2016, vencidas e não 
pagas. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

6ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL – DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA PROCESSO Nº 
1000563-82.2016.8.26.0012 O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Homero Maion, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao ausente 
NELSON BAPTISTA, que lhe foi proposta uma ação de Declaração de Ausência por parte de sua 
genitora Maria Cristina Baptista, alegando em síntese: "Que o referido sofria de distúrbio mental, 
iniciou um tratamento psiquiátrico, mas desapareceu da residência de seus pais em 24/10/1991, e 
nunca mais apareceu, presumindo que o mesmo esteja morto.". Não tendo bens a serem 
arrecadados, mas tão somente parte ideal do inventário de sua genitora ocorrido em 13/01/2016, mas  
sem notícia de abertura do referido inventário, foi nomeada curadora a autora Maria Cristina Baptista, 
na forma estabelecida em lei, e determinada a publicação deste EDITAL, anunciando a arrecadação e 
chamando o ausente a entrar na posse de seus bens. Será o presente edital publicado durante 1 (um) 
ano, reproduzida de 2 (dois) em 2 (dois) meses, conforme artigo 745 do CPC e afixado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de dezembro de 2017 
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