Página 10

São Paulo, sexta-feira, 11 de maio de 2018

Principal motivo para falência de negócios é falta de organização

m um país como
o Brasil, que passa por um período de economia incerta,
não é surpresa que exista
bastante instabilidade no
meio empresarial. Segundo dados divulgados pelo
IBGE, 48,2% das empresas
brasileiras encerram suas
atividades após três anos da
abertura, o que está muito
atrelado a um planejamento
e gestão ruins.

E

Uma pesquisa do Sebrae
identificou ainda que os principais problemas que levaram
empresas a fecharem as portas no Brasil são financeiros
e de gestão, englobando inadimplência, falta de linha de
crédito, problemas administrativos, contábeis e logística. É neste momento que a assessoria contábil torna-se
ainda mais necessária dentro de uma empresa, já que
ela promove um controle dos recursos disponíveis e a
análise de seu desempenho geral.
O trabalho do assessor contábil é exatamente o de
controlar o que acontece no negócio e analisar como
melhorar sua eficácia em vários aspectos, ajudando seu
dono a tomar decisões mais assertivas.
Jorge Pessoa, diretor da Person Consultoria, afirma
que é necessário que a empresa busque um trabalho de
assessoria contábil de qualidade.
“A empresa precisa de organização para se manter no
mercado. É por isso que esse trabalho é importante para
o bom andamento de um negócio, afinal é a assessoria

Dra. Marilei Siriani Silva - Oﬁcial

S

contábil que ajuda e orienta as empresas que atende, para
que elas se organizem na parte financeira, tendo assim
um controle melhor de suas rotinas financeiras de forma
objetiva, através de uma metodologia que prima pela
simplificação de processos e personalização da análise
da operação das empresas, e é isso que entregamos aos
nossos clientes”, explica.
Para que a empresa tenha sucesso, Jorge também conta
um pouco do que faz com que uma assessoria contábil seja
reconhecida no mercado, mostrando o que funciona dentro
da Person para que a empresa receba destaque no setor.
“Em um universo que conta com mais de 55 mil escritórios contábeis no Brasil, a Person se destaca por ser
uma das maiores do setor (segundo pesquisa do Sescon)
e uma das poucas a possuir o selo de qualidade internacional da ISO 9001. Temos o propósito de utilizar as
melhores práticas e recursos tecnológicos disponíveis em
nosso trabalho, tratando cada empresa ou cliente como
um verdadeiro parceiro de negócios.”, afirma.

CARTÓRIO DE
DE REGISTRO
REGISTRO CIVIL
CIVIL
CARTÓRIO
Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oﬁcial

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

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

O pretendente: ADRIANO PEREIRA, estado civil divorciado, proﬁssão eletricista,
nascido nesta Capital, Brasilândia - SP, no dia 11/12/1976, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Nilcea Maria Pereira. A pretendente: PATRICIA TEIXEIRA MACHADO DA COSTA, estado civil solteira, proﬁssão técnico
de enfermagem, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia 05/03/1982, residente e
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de José Machado da Costa e de
Maria Roseli Teixeira da Costa.

O pretendente: MATIAS SILVA ARAUJO, estado civil solteiro, proﬁssão operador caixa,
nascido em Quixelo, CE, no dia (12/04/1998), residente e domiciliado em São Paulo,
SP, ﬁlho de Lucio Alves de Araujo e de Marcleide Josefa da Silva. A pretendente: ANA
ROSALIA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, proﬁssão atendente, nascida
em Bodoco, PE, no dia (29/09/1999), residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de
Francinaldo Luiz dos Santos e de Cicera Ferreira da Cruz.

O pretendente: ALTOCLÉCIO BATISTA DOS SANTOS, estado civil solteiro, proﬁssão ajudante de cozinha, nascido em Antas - BA, no dia 17/02/1989, residente e
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Alto Batista dos Santos e de
Josenildes Jesus dos Santos Batista. A pretendente: JOSEFA JESICA SANTOS
PEREIRA, estado civil solteira, proﬁssão balconista, nascida em Sítio do Quinto - BA,
no dia 22/08/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de
Joseval Pereira Neto e de Tereza Costa Santos.
O pretendente: VITOR DE JESUS NUÑEZ LIMA, estado civil solteiro, proﬁssão
motorista de aplicativo, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 05/04/1987,
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Roberto Nuñez Lima
e de Iracema de Jesus Lima. A pretendente: MONYQUE DE SOUZA RAMOS, estado
civil solteira, proﬁssão assistente comercial, nascida nesta Capital, Liberdade - SP,
no dia 30/05/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de
Rui Ramos Junior e de Marcia Roseli Moreira de Souza Ramos.
O pretendente: GERALDO FARIAS DE LIMA, estado civil solteiro, proﬁssão caseiro,
nascido em Condeúba - BA (Registrado em Presidente Jânio Quadros - BA), no dia
03/08/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Lindolfo
de Lima e de Maria Moura de Farias. A pretendente: MARIA ILNELE PEREIRA,
estado civil solteira, proﬁssão auxiliar administrativo, nascida em Serrita - PE (Registrada no 1º Ofício de Jardim - CE), no dia 10/07/1987, residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de José Antonio Pereira e de Maria Pereira de Jesus.
O pretendente: GIOVANNI ROCCO SANCHEZ, estado civil solteiro, proﬁssão trader,
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 10/01/1980, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Sergio Sanchez Bonifacio e de Soraia Rocco
Tissera. A pretendente: MÔNICA MÁRCIA DA CRUZ, estado civil solteira, proﬁssão
analista de atendimento, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 27/02/1967,
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Antonio Ferreira
da Cruz e de Helena Maria da Cruz.
O pretendente: THIAGO ANTONIO MANRIQUES RIBEIRO, estado civil solteiro,
proﬁssão web designer, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 24/03/1982,
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Antonio José Ribeiro
e de Sonia Cristina Manriques Ribeiro. A pretendente: LÍLIAN DA SILVA CARVALHO,
estado civil solteira, proﬁssão administradora, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP,
no dia 20/08/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de
Adalvo de Oliveira Carvalho e de Maria José Beserra da Silva Carvalho.
O pretendente: VICTOR HUGO CARNEIRO, estado civil solteiro, proﬁssão empresário,
nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 06/10/1982, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Luiz Carlos Carneiro e de Eleni de Fatima
Alves. A pretendente: LARISSA GIL, estado civil solteira, proﬁssão advogada, nascida nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 29/08/1985, residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Marcos Gil e de Evelyn Blatyta Gil.
O pretendente: MARCELO NEVES MORALES, estado civil solteiro, proﬁssão
jornalista, nascido em Santos - SP (2º Subdistrito), no dia 05/06/1963, residente
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de José Morales e de Maria
Teresinha Neves Morales. A pretendente: FABIANA FERNANDES DE MACEDO,
estado civil divorciada, proﬁssão jornalista, nascida nesta Capital, Perdizes - SP, no
dia 29/05/1973, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de
Nelson de Macedo e de Lourdes Fernandes de Macedo.
O pretendente: EZEQUIAS RIBEIRO FRANCISCO, estado civil solteiro, proﬁssão
comerciante, nascido em Crisólita - MG, no dia 10/04/1979, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de José Ribeiro Francisco e de Etelvina
Rodrigues de Jesus. A pretendente: MICHELITA KLITZK BATISTA, estado civil
divorciada, proﬁssão assistente diarista, nascida nesta Capital, Brasilândia - SP, no
dia 01/12/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de
Benedito Batista e de Alvina Klitzk.
O pretendente: JOÃO DA CRUZ VIEIRA DA SILVA FILHO, estado civil solteiro,
proﬁssão chapeiro, nascido em Teresina - PI, no dia 29/09/1990, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de João da Cruz Vieira da Silva e de Elenilde
Gonçalves da Silva. A pretendente: GABRIELLA DA SILVA, estado civil solteira,
proﬁssão vendedora, nascida nesta Capital, Jaraguá - SP, no dia 03/08/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Joelma Maria da Silva.
O pretendente: MAURICIO ANTÔNIO NASCIMENTO, estado civil solteiro, proﬁssão segurança, nascido nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia 30/10/1978, residente e
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de José Nascimento e de Maria
Laura Nascimento. A pretendente: MONICA SOUSA ALVES, estado civil divorciada,
proﬁssão do lar, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 22/01/1975, residente e
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Eli Alves e de Valdeni Sousa
Oliveira Alves.

Valmir Colodrão (*)
Em tempos que a
tecnologia ganha cada vez
mais espaço em nossas
rotinas, um profissional
preparado e qualificado faz
a diferença em qualquer
equipe

Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
23º Subdistrito - Casa Verde

Razões para acreditar no
treinamento e capacitação
dos seus funcionários

O pretendente: ARLINDO VITORIA DE LIMA, estado civil solteiro, proﬁssão pedreiro, nascido em Santa Bárbara, BA, no dia (02/04/1975), residente e domiciliado em São Paulo, SP,
ﬁlho de José Rozeno de Lima e de Idalina Vitoria de Lima. A pretendente: JACLENE DE JESUS, estado civil solteira, proﬁssão prendas domésticas, nascida em Lamarão, BA, no dia
(05/09/1986), residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de Maria Crispina de Jesus.
O pretendente: MARCIO DE OLIVEIRA MEDEIROS, estado civil solteiro, proﬁssão vigilante, nascido em Irece, BA, no dia (02/07/1990), residente e domiciliado em São Paulo,
SP, ﬁlho de Aloisio Inacio de Medeiros e de Maria Conceição Teixeira de Oliveira Medeiros. A pretendente: ANA BEATRIZ CARDOSO ALVES, estado civil solteira, proﬁssão
do lar, nascida em Jaguaribe, CE, no dia (10/06/1999), residente e domiciliada em São
Paulo, SP, ﬁlha de Ubiracy Alves Bizerra e de Aleksandra Matos Cardoso Alves.
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
28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Oﬁcial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: FLAVIO HENRIQUE DE VASCONCELOS ALVES, solteiro, proﬁssão
bancário, nascido em Serro - MG, no dia 17/10/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlho de José Flávio de Oliveira Alves e de Maria Silvia de Vasconcelos Alves.
A pretendente: ISADORA CARVALHO DA SILVA, solteira, proﬁssão engenheira, nascida em
Cruz Alta - RS, no dia 13/10/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP,
ﬁlha de Valdemar Barcelos da Silva e de Ivone Carvalho da Silva.
O pretendente: YANNIS CALAPODOPULOS JUNIOR, solteiro, proﬁssão diretor comercial,
nascido em Uberaba - MG, no dia 18/02/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlho de Yannis Calapodopulos e de Sonia Beatriz Borges Calapodopulos. A
pretendente: PRISCILLA PEDROSO NASRALLAH, solteira, proﬁssão empresária, nascida
em São Paulo - SP, no dia 03/12/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo
- SP, ﬁlha de Elie Michel Nasrallah e de Silvia Ganme Pedroso Nasrallah.
O pretendente: DIEGO GIOVANNI VAN DYK, nacionalidade sul-africana, divorciado,
proﬁssão administrador, nascido em Durban, Africa do Sul, no dia 20/01/1987, residente
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Corrado Van Dyk e de Reema
Munsami. A pretendente: JACQUELINE DE ALMEIDA LOPES, solteira, proﬁssão
internacionalista, nascida em Campinas - SP, no dia 14/01/1990, residente e domiciliada
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Joel Pereira Lopes e de Lucilva de Almeida Lopes.
O pretendente: GABRIEL ALVES MARCIANO, solteiro, proﬁssão cartorário, nascido
em São Paulo - SP, no dia 02/05/1996, residente e domiciliado neste Subdistrito, São
Paulo - SP, ﬁlho de Mario João Marciano e de Edna Alves dos Santos . A pretendente:
LARISSA DA SILVA VIEIRA, solteira, proﬁssão cartorária, nascida em São Paulo - SP,
no dia 16/10/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de
Juraci Vieira e de Selma da Silva Gonçalves Xavier.
O pretendente: ANDRÉ FELIPE FERNANDES FIGUEIRA, solteiro, proﬁssão administrador,
nascido em Nova Friburgo - RJ, no dia 09/11/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlho de Luiz Carlos Gonçalves Figueira e de Maria de Fatima Fernandes
Figueira. A pretendente: NINO VASHAKIDZE, nacionalidade georgiana, solteira, proﬁssão
economista, nascida em Tbilisi, Georgia, no dia 02/01/1984, residente e domiciliada em
Tbilisi, Georgia, ﬁlha de Sergo Vashakidze e de Manana Vashakidze.
O pretendente: FERNANDO SILVA VIEIRA, solteiro, proﬁssão zelador, nascido em Anagé
- BA, no dia 10/03/1971, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de
Joaquim Rodrigues Vieira e de Antônia de Oliveira Silva. A pretendente: JULIANA BRITO
RIBAS, solteira, proﬁssão assistente social, nascida em Belo Campo- BA, no dia 04/08/1982,
residente e domiciliada em Vitória da Conquista - BA, ﬁlha de Florisvaldo Brito Ribas e de
Ruﬁna Brito Ribas. Obs.: Edital de Proclamas oriundo do 1º Ofício de Vitória da Conquista-BA.
O pretendente: RAPHAEL FALCIONI, solteiro, proﬁssão administrador de empresas,
nascido em São Paulo - SP, no dia 20/04/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlho de Mario Falcioni e de Sandra Regina Falcioni. A pretendente:
MARIA BEATRIZ GUAZZELLI QUILICCI LEITE, solteira, proﬁssão economista, nascida
em São Paulo - SP, no dia 22/06/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São
Paulo - SP, ﬁlha de Luiz Antonio Quilicci Leite e de Maria Antonieta Guazzelli Quilicci Leite.
O pretendente: MARCELO PRATES ELIAS, solteiro, proﬁssão advogado, nascido em
São Paulo - SP, no dia 24/06/1990, residente e domiciliado na Vila Nova Conceição, São
Paulo - SP, ﬁlho de Marcelo Lotﬁ Elias e de Carla Regina Prates Elias. A pretendente:
AMANDA BEATRIZ NERY, solteira, proﬁssão advogada, nascida em São Paulo - SP,
no dia 03/08/1988, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, SP, ﬁlha de Hugo
Antonio Nery e de Magda Aparecida Carneiro Nery.

A pretendente: SADIANE FATIMA GOLDANI, estado civil solteira, proﬁssão representan te comercial, nascida em Santos - SP (1º Subdistrito), no dia 03/09/1970,
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Sadi Goldani e de
Norma Fatima Vaz. A pretendente: LILLIAN LISBOA FRANÇA, estado civil divorciada, proﬁssão empresária, nascida nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 04/10/1979,
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Valdemar Lisboa
França e de Juvanice dos Santos Lisboa França.

O pretendente: JOSÉ AUGUSTO THOMAZ NETO, solteiro, proﬁssão administrador de
empresas, nascido em Ribeirão Preto - SP, no dia 14/08/1990, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de José Augusto Thomaz Filho e de Ana Cláudia
Freitas de Oliveira Thomaz. A pretendente: RAISSA LARA NIERI COSTA, solteira,
proﬁssão gerente ﬁnanceira, nascida em Mogi Mirim- SP, no dia 29/10/1990, residente
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Carlos Alberto Delphim Pereira
Costa e de Jussara Helena Nieri.

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

empre tenho em mente que
independente do mercado
de atuação ou da tarefa
realizada no final somos um grupo
de pessoas que atende, fornece
e cria para o benefício de outras
pessoas. E já que as ferramentas e soluções usadas estão se
aprimorando constantemente, é
preciso que os profissionais façam
o mesmo.
No Brasil houve um crescimento de 21% no orçamento das
empresas que foi destinado ao
treinamento e desenvolvimento
no último ano, segundo pesquisa da Associação Brasileira de
Treinamento e Desenvolvimento
(ABTD). Em um momento de
recuperação da economia, faz sentido que as companhias busquem
fortalecer seus times para evitar
custos com novas contratações
e desfalques na equipe. Separei
quatro motivos que evidenciam
que essa estratégia vale a pena
em qualquer situação, veja!
1. Redução de custos - Todo
gestor pensa em como fazer seu
orçamento render e quais as
melhores escolhas levando em
conta o custo-benefício. Profissionais bem treinados utilizam de
maneira mais efetiva os recursos
disponibilizados pela empresa,
que ganha mais dinamismo e
otimização do tempo, além de
economizar com gastos derivados
de falhas operacionais e mau uso
de ferramentas;
2. Redução da taxa de rotatividade - O raciocínio é simples:
um funcionário competente,
desenvolvido e que consegue
aproveitar as ferramentas que
estão ao seu dispor, na maioria
das vezes conseguirá desempe-

nhar seu papel e obter êxito na
companhia. A satisfação com
seu trabalho e o sentimento de
valorização, junto com os bons
resultados alcançados, fará com
que o colaborador não se sinta
atraído por outras organizações,
e sua empresa atual dificilmente
escolherá por demiti-lo;
3. Aumento na produtividade - Habilidade e rapidez na
decisão é uma das principais habilidades para se ter no mundo de
hoje, em que os cenários mudam
constantemente. Seja em tarefas
operacionais ou estratégia, e em
qualquer nível hierárquico, quem
está treinado é capaz de produzir
mais e melhor. Com métodos bem
definidos e profissionais instruídos para executá-los corretamente, os processos se tornam mais
ágeis e os resultados certamente
serão maiores;
4. Acompanhamento de
tendências - Vivemos em um
mundo conectado que em poucos
minutos pode sofrer grandes mudanças que afetam diretamente o
andamento das corporações. Para
sair a frente dos concorrentes é
preciso estar atento às movimentações e novas tendências. Além
disso, é fundamental contar com
uma equipe que as conheça e estar
preparado para lidar com as transformações que elas ocasionam,
pois isso pode ser um diferencial
competitivo para a empresa.
Hoje, as pessoas fazem parte do
ativo das companhias e o investimento em treiná-las e desenvolvê
-las é cada vez mais estratégico.
Com maior qualidade nos serviços
prestados, redução de retrabalho
e melhor comunicação com a liderança, o retorno pode ser mais
rápido do que esperado.
(*) - É diretor e sócio-fundador da
BgmRodotec, empresa do segmento
de software de gestão
para empresas de transporte
(www.bgmrodotec.com.br).

CMV Automação S/A
CNPJ/MF nº 07.813.996/0001-01
Retificação
No Balanço Patrimonial (Exercício encerrado em 31/12/2016) publicado na edição de 09/
05/2018 neste jornal, na página 05: No quadro do Passivo, conta “Patrimônio Líquido”,
onde se lê 3.804.272,13, leia-se 3.494.170,04; no “Total do Passivo” onde se lê
3.816.729,59, leia-se 3.506.627,50.

West Mall
Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ/MF nº 09.569.313/0001-30
Retificação
No Balanço Patrimonial (Exercício encerrado em 31/12/2017) publicado em 09/05/2018
neste jornal, página 05, no Demonstrativo do Resultado, conta “Receitas Financeiras”,
onde se lê 46,16, leia-se 300.046,16 e na conta “Lucro Líquido” onde se lê 1.183.508,91
leia-se 1.483.508,91.

Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oﬁcial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: SEBASTIÃO MAURO DO PRADO FILHO, nacionalidade brasileira,
estado civil solteiro, proﬁssão administrador, nascido em São Paulo, no dia 14/07/1987,
residente em Copenhague - Dinamarca e domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de Sebastião Mauro do Prado e de Claudia Maria Miragaia Peruzzo do Prado. A pretendente:
DANIELA VAQUERO BIANCHI, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, proﬁssão
publicitária, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/07/1987, residente e domiciliada em São
Paulo - SP, ﬁlha de João Tadeu Simões Bianchi e de Vera Lucia Munhoz Vaquero Bianchi.
O pretendente: NIVALDO SEVERINO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil
divorciado, proﬁssão zelador, nascido em Cumaru - PE, no dia 15/06/1957, residente e
domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de Helena Josefa da Conceição. A pretendente:
FRANCISCA FLÁVIA DOS SANTOS PINHO, nacionalidade brasileira, estado civil
solteira, proﬁssão funcionária pública municipal, nascida em Presidente Dutra - MA, no
dia 23/07/1979, residente e domiciliada em São Paulo - SP, ﬁlha de Antonio de Sousa
Pinho e de Maria Raimunda dos Santos Pinho.
O pretendente: MARCELLO ROCHA PEREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil
solteiro, proﬁssão programador, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/10/1978, residente
e domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de Jayme Ricardo Garcia Rocha Pereira e de
Margarida Maria Nardi Rocha Pereira. A pretendente: FERNANDA OLIVEIRA RIBEIRO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, proﬁssão pedagoga, nascida em São
Paulo - SP, no dia 19/03/1978, residente e domiciliada em São Paulo - SP, ﬁlha de Jairo
Miguel Ribeiro e de Magda Maria de Oliveira Ribeiro.
O pretendente: GUILHERME TAUFIC DAUD, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro,
proﬁssão administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/05/1990, residente e domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de Tauﬁk Daud e de Christianne Maria Sawaya Daud.
A pretendente: FERNANDA ASSALY CANELHAS, nacionalidade brasileira, estado
civil solteira, proﬁssão administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 05/08/1985,
residente e domiciliada em São Paulo - SP, ﬁlha de Dalton Assumção Canelhas e de
Suraya Maria Assaly Canelhas.
O pretendente: HENRIK LARSEN, nacionalidade dinamarquesa, estado civil solteiro,
proﬁssão estudante, nascido em Copenhague - Dinamarca, no dia 23/07/1983, residente
em Copenhague - Dinamarca e domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de Niels Larsen
e de Hanne Larsen. A pretendente: CAMILA GONÇALVES COLELA, nacionalidade
brasileira, estado civil solteira, proﬁssão advogada, nascida em Ribeirão Preto - SP, no
dia 26/11/1983, residente e domiciliada em São Paulo - SP, ﬁlha de Nelson Colela Filho
e de Neila Ruth Gonçalves Colela.
O pretendente: DANIEL BOUERES SANDOVAL, nacionalidade brasileira, estado civil
solteiro, proﬁssão bancário, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/12/1983, residente
e domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de Glauco da Boa Viagem Sandoval e de Selma
Olivia Boueres Sandoval. A pretendente: JOANA COSTA PEREIRA DE S. THIAGO,
nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, proﬁssão jornalista, nascida em Campo
Grande - MS, no dia 03/11/1980, residente e domiciliada em São Paulo - SP, ﬁlha de Luiz
Roberto Lopes de S. Thiago e de Elisa Maria Costa Pereira de S. Thiago.
O pretendente: GIANCARLO SPIZZIRRI, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro,
proﬁssão médico, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/09/1964, residente e domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de Pedro Spizzirri e de Nirvana Ferraroni Spizzirri. O
pretendente: SERGIO RICARDO VIEIRA DE CARVALHO, nacionalidade brasileira,
estado civil solteiro, proﬁssão analista de sistemas, nascido no Rio de Janiero - RJ, no
dia 20/02/1969, residente e domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de Walter Sampaio de
Carvalho e de Maria Vieira de Carvalho.
O pretendente: WELLINGTON DOS SANTOS MOITINHO, nacionalidade brasileira, estado
civil solteiro, proﬁssão autônomo, nascido em Belo Campo - BA, no dia 09/06/1982, residente
e domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de Joselito Pereira Moitinho e de Delienes dos Santos
Moitinho. A pretendente: ANA LUÍZA LIMA ARAÚJO, nacionalidade brasileira, estado civil
solteira, proﬁssão farmacêutica, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/02/1990, residente e
domiciliada em São Paulo - SP, ﬁlha de Edson Isaac Santos Araújo e de Gláucia Lima Araújo.
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
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