São Paulo, sábado a quarta-feira, 28/04 a 02/05 de 2018
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Atentos às novas exigências dos clientes, o mercado contábil passa por um profundo processo de transformação
em todo o mundo

e até pouco tempo atrás, os profissionais de contabilidade enxergavam nas novas tecnologias uma ameaça, hoje eles apostam
nesses recursos para eliminar tarefas repetitivas e encontrar
mais tempo livre para dedicar aos clientes. E o Brasil sai na frente de
outros países quando se trata de adoção dessas novas ferramentas.
Um estudo global com três mil contadores em oito países, encomendado pela Sage, multinacional britânica de software de gestão,
revela que quase a metade dos clientes de escritórios contábeis
brasileiros (49%) espera hoje que, além dos serviços fiscais, contábeis
e de compliance, o seu contador forneça consultoria empresarial.
Diante desse cenário, os profissionais da área têm encontrado na
tecnologia uma aliada para ficar um passo à frente da concorrência
e diferenciar os serviços oferecidos. 52% dos entrevistados afirmam
investir na melhor tecnologia logo após o seu surgimento.
A inteligência artificial aparece como uma das principais apostas
dos contadores. Segundo o estudo, 85% dos entrevistados no país
investiriam em IA para automatizar tarefas demoradas e repetitivas.
A média global é de 66%. Além disso, 77% dos contadores brasileiros pretendem usar o recurso tecnológico nos próximos três anos,
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enquanto que nos demais países a média é de 55%.
“As aplicações de IA estão se tornando cada vez mais amplas. Tudo
ao nosso redor está ficando mais inteligente e os clientes esperam
que a área tenha a capacidade de analisar dados em tempo real”,
afirma Kriti Sharma, vice-presidente de IA da Sage. Outro dado
apontado pelo estudo é que 87% dos profissionais de contabilidade
no país acreditam que a tecnologia em nuvem torna seus negócios
bem-sucedidos, ante a média de 67% dos entrevistados globais. No
país, 72% dos respondentes já adotaram uma solução de gestão
empresarial em nuvem. No mundo, esse número é de 53%.
“Entre muitos outros benefícios, a tecnologia em nuvem permite
que os contadores e os seus clientes estejam conectados o tempo
todo, facilitando as tarefas e o cumprimento das obrigações acessórias, permitindo a qualquer hora e qualquer lugar, fazer análises
e diagnósticos sobre os dados das empresas, possibilitando aos
contadores atuar como verdadeiros consultores dos clientes,
fornecendo aconselhamento de forma oportuna, com agilidade e
eficiência.” finaliza Jorge Santos Carneiro, presidente da Sage Brasil
e América Latina (Sage).

São João Energia Ambiental S.A.
CNPJ/MF nº 06.215.456/0001-55
Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras dos exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016.
São Paulo, 01 de março de 2018.
A Diretoria
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em reais)
em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em reais)
Ativo
2017
2016 Passivo
2017
2016
Circulante
2017
2016
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
54.880
325.292 Empréstimos e ﬁnanciamentos
15.238.758
33.918.462 Atividades operacionais:
Contas a receber de clientes
8.533.234
45.424.841 Fornecedores
5.907.132
2.832.507 Lucro/(Prejuízo) do exercício
(2.757.763)
2.667.845
Impostos a recuperar
2.213.578
1.537.657 Obrigações tributárias
3.924.801
12.675.635 Encargos ﬁnanceiros sobre empréstimos
Adiantamento a fornecedores
491.263
484.029 Obrigações sociais
591.921
1.587.973
e ﬁnanciamentos
4.603.665
15.105.880
Adiantamento a empregados
13.562
3.599 Demais contas a pagar
39.586 Depreciação e amortização
9.162.538
8.826.452
Direitos creditórios
2.421.221
25.662.612
51.054.163 Imposto de renda e contribuição social
Despesas antecipadas
60.480
54.143
diferidos
7.842.777
2.267.998
11.366.997
50.250.782 Não Circulante
18.851.217
28.868.175
Não Circulante
Fornecedores longo prazo
5.835.553
- (Aumento)/Redução de ativos
Contas a receber de clientes
22.536.088
Empréstimos e ﬁnanciamentos
10.364.001
20.588.955 Contas a receber
14.355.519
(13.746.123)
Impostos a recuperar
3.346.632
3.346.632
Parcelamento tributário
6.656.566
5.533.062 Impostos a recuperar
(675.921)
538.443
Ativo ﬁscal diferido
14.994.643
22.837.420
Partes
relacionadas
11.747.305
6.992.492
Adiantamento
a
fornecedores
(7.234)
(431.269)
Partes relacionadas
1.092
(6.337)
(2.198)
34.603.425
33.114.509 Despesas antecipadas
40.878.455
26.184.052
Direitos creditórios
2.421.222
(2.421.222)
Imobilizado
61.320.535
62.698.922
Demais contas a receber
(9.963)
(1.515)
Diferido
283.790
1.417.136 Patrimônio Líquido
77.500.000
77.500.000
16.077.286
(16.063.884)
Intangível
101.870
61.153 Capital social
Prejuízos
acumulados
(23.814.390)
(21.056.627)
Aumento/(Redução)
de
passivos
61.706.195
64.177.211
(8.270.614)
(8.355.467)
53.685.610
56.443.373 Fornecedores
102.584.650
90.361.263
(7.627.331)
8.966.195
113.951.647
140.612.045 Obrigações tributárias
Total do Ativo
113.951.647
140.612.045 Total do Passivo
Obrigações sociais
(996.052)
823.018
Demonstração dos Resultados
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Demais
contas
a
pagar
(39.586)
(1.298.787)
em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em reais)
em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em reais)
(16.933.583)
134.959
Capital
Prejuízos
2017
2016
Caixa líquido (aplicado)/proveniente
Receita operacional bruta
55.705.317
58.685.477
Social Acumulados
Total
de atividades operacionais
17.994.920
12.939.250
Deduções
Saldo em 1º/01/2016
77.500.000
(23.724.472)
53.775.528 Atividades de investimentos:
Impostos sobre as vendas
(4.966.592)
(9.995.628) Lucro líquido do exercício
2.667.845
2.667.845 Adições ao imobilizado
(6.575.889)
(3.086.361)
Abatimentos de vendas
(1.028.953)
(1.844)
Saldo em 31/12/2016
77.500.000
(21.056.627)
56.443.373 Baixa de imobilizado
(115.634)
536.882
Receita operacional líquida
49.709.772
48.688.005
Prejuízo líquido do exercício
(2.757.763)
(2.757.763) Caixa líquido (aplicado)/proveniente
Custos operacionais
(21.275.981)
(21.281.380)
Saldo
em
31/12/2017
77.500.000
(23.814.390)
53.685.610
de
atividades
de
investimentos
(6.691.523)
(2.549.479)
Lucro bruto
28.433.791
27.406.625
Atividades de ﬁnanciamentos
Composição do Conselho de Administração
Despesas operacionais
Operações com partes relacionadas
4.753.721
4.243.323
Administrativas e gerais
(21.884.257)
(5.826.313)
Carlos Augusto Blóis Pêra
Captação de empréstimos e
Resultado ﬁnanceiro
(1.565.424)
(15.115.959)
Presidente
ﬁ
nanciamentos
24.326.243
13.635.812
Depreciações e amortizações
(9.162.539)
(8.826.452)
Amortização de empréstimos e
Ubirajara Rodolpho Amorim Filho
Demais resultados operacionais
6.367.925
ﬁnanciamentos
(40.653.773)
(27.998.739)
Prejuízo operacional
(4.178.429)
4.005.826
Manoel Antônio Amarante Avelino da Silva
Caixa líquido (aplicado)/proveniente
Lucro/(Prejuízo) antes do imposto
Bruno Amorim Florêncio Pereira
de atividades de ﬁnanciamentos
(11.573.809)
(10.119.604)
de renda e contribuição social
(4.178.429)
4.005.826
Composição da Diretoria
Aumento líquido em disponibilidade
(270.412)
270.167
Imposto de renda e contribuição social Sérgio
Stacchini
Modiﬁ
cações
no
caixa
e
equivalentes
correntes
(929.387)
de caixa
Imposto de renda e contribuição social Diretor Administrativo Financeiro
Saldo no início do exercício
325.292
55.125
diferidos
1.420.666
(408.594)
Carlos Augusto Blóis Pêra
Saldo no ﬁnal do exercício
54.880
325.292
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício
(2.757.763)
2.667.845
Diretor
Técnico
Aumento líquido em caixa e equivalentes
Quantidade de ações
73.510.422
73.510.422
Carlos Roberto Bertola - Contador - CRC 1SP085590/O-0
Lucro/(Prejuízo) por ação - R$
(0,04)
0,04
de caixa
(270.412)
270.167
As demonstrações ﬁnanceiras completas e o relatório dos auditores independentes estão à disposição na sede da Companhia.

Existe momento certo para
atualizar o banco de dados
Que os bancos de dados são fundamentais para o sucesso das
empresas não é novidade
Rafael Albuquerque (*)
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egundo pesquisa desenvolvida pelo IDG Research
Services, que mensura o
impacto de informações eficientes
nos negócios, organizações que
utilizam esse tipo de solução têm
crescimento 35% mais rápido e
produtividade 10% maior do que
as que não utilizam os dados em
sua estratégia.
O momento, portanto, é de conscientização para a atualização do
banco de dados. Pois, caso contrário, há o risco de gerar prejuízo para
a operação, independentemente
do tipo de negócio. Dessa forma,
a companhia pode definir seu
público-alvo, analisar a expansão
de forma estratégica e, principalmente, ter um contato direto com
os consumidores, já que, sem eles,
novas vendas não são possíveis.
Com a falta de insumos do database, é comum que haja a dificuldade em contatar os clientes. Como
consequência, os resultados em
ações de comunicação ou prospecção tendem a ser insatisfatórios.
Em ações de cobrança, o prejuízo
é ainda maior, devido à impossibilidade de contato, pois além de
não ter o retorno, existe o custo
com toda a operação e estrutura.
Para evitar esse tipo de intercor-

J. ALVES

rência, a base de dados deve ser
revisada pelo menos uma vez por
ano, visto que é tempo suficiente
para que os clientes tenham mudado de endereço, telefone, e-mail
ou possuam algum novo detalhe de
perfil. Porém, vale ressaltar que
isso varia muito de negócio para
negócio, precisando ser considerado qual o impacto do contato com
os consumidores no resultado final.
Além da manutenção das informações, é preciso padronizá-las,
visto que uma coleta incompleta,
que gera dados imprecisos e desnecessários, pode ser igualmente
prejudicial para a companhia.
Portanto, para mensurar o retorno
a partir de uma base de dados eficiente, é preciso analisar o número
de vendas. A tendência é que ele
aumente ou que pelo menos auxilie
na retenção de clientes recorrentes
no dia a dia e no contato com os
consumidores.
Além disso, é possível mensurar
se o público foi atingido pelas
ações comunicacionais, como as
de e-mail marketing, que permitem
a verificação da taxa de abertura.
(*) - É CEO da Unitfour, empresa
brasileira referência em fornecimento
de dados para as áreas de cobrança,
call centers, risco, crédito,
antifraude, CRM e marketing
(www.unitfour.com.br).

CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.

CNPJ (MF) 69.078.350/0001-77
BALANCETE PATRIMONIAL - Em 31 de Março de 2018
ATIVO
CIRC. E REALIZAVEL L. PRAZO
DISPONIBILIDADES
APLICAÇÕES INTERF. LIQUIDEZ
Poupança
OUTROS CRÉDITOS
Câmbio Comprado a Liquidar
Rendas a Receber
Diversos
PDD
OUTROS VALORES E BENS
Despesas Antecipadas
PERMANENTE
IMOBILIZADO DE USO
TOTAL ATIVO

R$ Mil
4.198
1.883
1.024
1.024
1.256
588
143
535
- 10
35
35
21
21
4.219

PASSIVO
CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
Ordens de pagamento em M.E.
OUTRAS OBRIGAÇÕES
Câmbio Vendido a Liquidar
Obrig. Compra de Câmbio
Fiscais e Previdenciárias
Diversas
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Reservas de Lucros
CONTAS DE RESULTADO
Receitas Operacionais
(Despesas Operacionais)
TOTAL PASSIVO

R$ Mil
1.730
122
122
1.608
651
181
577
199
2.675
418
2.257
- 186
534
- 720
4.219

JOSÉ APARECIDO CASSIANO ALVES - Diretor Presidente
SANDRA REGINA ALVES CLAUDIO - Diretora Administrativa
VALDEMIR SOPRANI - Contador
CRC: 1SP088327/O-0

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL
4ª Vara Cível do Fórum de São Miguel Paulista- Comarca de São Paulo/SP
Edital de 1ª e 2ª Praça do bem imóvel e para intimação do requeridos JOSE FONSECA BRITO
(CPF 013.742.448-56) seu cônjuge MARIA DE LOURDES DE FREITAS BRITO (CPF 111.831.03816), e demais interessados, que expedido na Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, nº
1004926-02.2017.8.26.0005, em trâmite na 4ª Vara Cível do Fórum de São Miguel PaulistaComarca de São Paulo/SP, requerida por VALQUIRIA FERRARESI (CPF 094.058.158-22). Nos
termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a praça o bem abaixo descrito, através
do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições
que segue: 1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Uma casa na Rua Cumaru, nº 300 (Atual nº 442 – Conf.
Av.1), parte da gleba 02 da Cidade Nitroperária, no Distrito de São Miguel Paulista, e seu terreno,
medindo 8,00m de frente; do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel, mede da frente
ao fundo, 20,00m, de lado direito, em linha quadrante à esquerda e segue numa linha inclinada
na distância de 4,00m, em seguida deﬂete ligeiramente à direita e segue numa linha inclinada
na distância de 1,00m, em seguida caminha-se em uma linha reta na distância de 3,00m, até
atingir a linhas dos fundos, ﬁnalmente mede nos fundos 4,00m, confrontando pelo lado direito de
quem da rua olha para o imóvel com o prédio nº 440, pelo lado esquerdo com o prédio nº 450, e
pelos fundos com propriedade de Mario Rossi. Contribuinte: 112.250.0021-0. Matrícula 42.158
do 12º CRI de São Paulo. ÔNUS: Av.09(13/10/2017) Penhora Exequenda. 2. AVALIAÇÃO
TOTAL - R$ 332.448,44 (abril/2018 – Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos
Judiciais do TJSP). 3. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 05/06/2018, às 10h45min,
e termina em 08/06/2018, às 10h45min e; 2ª Praça começa em 08/06/2018, às 10h46min, e
termina em 28/06/2018, às 10h45min. 4. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – edital
completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no
site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oﬁcio
onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica,
nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e email:
contato@zukerman.com.br. Ficam os requeridos, JOSE FONSECA BRITO seu cônjuge MARIA
DE LOURDES DE FREITAS BRITO e demais interessados INTIMADOS das designações supra,
caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou
causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, aﬁxado e publicado na forma
da Lei. São Paulo, 19 abril do ano 2018.

Biogás Energia Ambiental S.A.
CNPJ/MF nº 04.131.501/0001-68
Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras dos exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016.
São Paulo, 01 de março de 2018.
A Diretoria
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em reais)
Controladora Consolidado
Controladora Consolidado
Ativo
2017
2016
2017 Passivo
2017
2016
2017
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
57.267
86.571
112.147 Empréstimos e ﬁnanciamentos
24.437.873
15.238.758
Contas a receber de clientes
8.533.234 Fornecedores
460.667
432.862
6.367.799
Impostos a recuperar
309.631
803.999
2.523.209 Obrigações tributárias
34.636
1.759.669
3.959.437
Adiantamento a fornecedores
272.210
5.612.535
763.473 Obrigações sociais
140.059
1.034.612
731.980
Adiantamento a empregados
430
13.562
635.362
27.665.016
26.297.974
Contas a receber
1.528.873
Despesas antecipadas
4.602
135.842
65.082 Não Circulante
643.710
8.168.250
12.010.707 Empréstimos e ﬁnanciamentos
350.840
10.364.001
Não Circulante
Fornecedores
87.710
5.923.263
Contas a receber de clientes
22.536.088 Obrigações tributárias diferidas
2.974.327
Impostos a recuperar
3.346.632 Parcelamentos tributários
1.395.963
8.283.061
8.052.529
Ativo ﬁscal diferido
8.145.769
13.636.592
23.140.412 Partes relacionadas
8.622.452
64.512.094
18.896.549
Contas a receber
33.039.810
10.106.125
76.120.322
43.236.342
Bloqueios judiciais
15.159
Ativos destinados à venda
17.611.395
- Patrimônio Líquido
Partes relacionadas
8.529.862
40.360.439
7.057.747 Capital social
44.907.228
44.907.228
44.907.228
16.675.631
104.663.395
56.080.879 Adiantamento para futuro aumento de capital
118.802.894
93.975.869
118.802.894
Investimentos
68.531.950
14.846.339 Ações em tesouraria
(5.200.000)
(5.200.000)
(5.200.000)
Imobilizado
9.112.119
8.855.744
70.432.654 Prejuízos acumulados
(71.013.336) (112.521.268)
(71.013.336)
Diferido
283.790
87.496.786
21.161.829
87.496.786
Intangível
3.274.863
3.259.778
3.376.733
97.594.563
116.778.917
145.020.395
Total do Ativo
98.238.273
124.947.167
157.031.102 Total do Passivo
98.238.273
124.947.167
157.031.102
Demonstração dos Resultados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em reais)
Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em reais)
Controladora Consolidado
Controladora Consolidado
2017
2016
2017
2017
2016
2017
Receita operacional bruta
59.500
55.705.317 Atividades operacionais:
41.507.932
(6.470.340)
41.507.932
Impostos sobre as vendas
(15.224)
(4.966.592) Lucro/(Prejuízo) do exercício
Ajustes de exercícios anteriores
(496.128)
Devoluções/Abatimentos de vendas
(1.028.953)
Encargos ﬁnanceiros sobre empréstimos e ﬁnanciamentos
2.652.766
5.095.785
7.256.430
Receita operacional líquida
44.276
49.709.772 Depreciação e amortização
797.996
757.616
9.960.534
(50.920.555)
(53.678.317)
Custos
(2.500.966)
(2.646.912)
(23.776.947) Equivalência patrimonial
Imposto de renda e contribuição social diferidos
5.490.823
(9.597.857)
6.233.230
Resultado bruto
(2.500.966)
(2.602.636)
25.932.825
(471.038)
(10.710.924)
11.279.809
Despesas operacionais
(Aumento)/Redução de ativos
3.499.361
Administrativas e gerais
(3.376.651)
(4.591.631)
(25.260.908) Contas a receber
494.368
536.363
(20.802.892)
Resultado ﬁnanceiro
(7.549.574)
(1.879.820)
(9.114.998) Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
39.924.598
(17.175)
70.761
Depreciações e amortizações
(797.996)
(757.616)
(9.960.534)
Demais contas a receber
131.242
(8.543.158)
4.851.090
Equivalência patrimonial
50.920.555
53.678.317
40.550.208
(8.023.970)
(12.381.680)
Demais resultados operacionais
28.157
- Aumento (Redução) nos passivos
(534.600)
(805.982)
11.858.200
Lucro/(Prejuízo) operacional
36.695.368
(9.803.546)
35.274.702 Fornecedores
Obrigações tributárias
(11.586.458)
1.764.256
(1.005.091)
Lucro/(Prejuízo) antes do IRPJ e CSLL
36.695.368
(9.803.546)
35.274.702 Obrigações sociais
(894.554)
498.154
(302.633)
(13.015.612)
1.456.428
10.550.476
Provisão imposto de renda e contribuição social - diferido
4.812.564
3.333.206
6.233.230
Caixa líquido (aplicado)/proveniente de atividades
Lucro/(Prejuízo) do exercício
41.507.932
(6.470.340)
41.507.932
operacionais
27.063.558
(17.278.466)
9.448.605
Quantidade de ações
44.907.228
44.907.228
Atividades de investimentos:
Adições
ao
imobilizado
e
intangível
(1.069.456)
(715.365)
(71.938.189)
Lucro/(Prejuízo) por ação - R$
0,92
(0,14)
Caixa líquido consumido nas atividades de
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em reais)
investimentos
(1.069.456)
(715.365)
(71.938.189)
Capital
Ações em
Prejuízos
Social
AFAC Tesouraria Acumulados
Total Atividades de ﬁnanciamentos:
Operações
com
partes
relacionadas
(24.059.067)
27.299.280
44.130.519
Saldo em 1º/01/2016
44.907.228 93.975.869 (5.200.000) (105.554.798) 28.128.299
Captação (Amortização) de empréstimos e ﬁnanciamentos
(26.791.364)
(9.225.020)
(6.442.384)
Ajuste de exercícios anteriores
(496.130)
(496.130) Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC)
24.827.025
24.827.025
Prejuízo líquido do exercício
(6.470.340) (6.470.340) Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de
ﬁnanciamentos
(26.023.406)
18.074.260
62.515.160
Saldo em 31/12/2016
44.907.228 93.975.869 (5.200.000) (112.521.268) 21.161.829
Aumento/(Redução) líquido em disponibilidade
(29.304)
80.429
25.576
Adiantamento para futuro
Modiﬁcações no caixa e equivalentes de caixa
86.571
6.142
86.571
aumento de capital
- 24.827.025
- 24.827.025 Saldo no início do exercício
57.267
86.571
112.147
Lucro líquido do exercício
41.507.932 41.507.932 Saldo no ﬁnal do exercício
Aumento/(Redução) líquido em caixa e equivalentes
Saldo em 31/12/2017
44.907.228 118.802.894 (5.200.000) (71.013.336) 87.496.786
de caixa
(29.304)
80.429
25.576
Composição do Conselho de Administração
Carlos Augusto Blóis Pêra - Presidente
Ubirajara Rodolpho Amorim Filho
Manoel Antônio Amarante Avelino da Silva
Bruno Amorim Florêncio Pereira

Composição da Diretoria
Sérgio Stacchini
Carlos Augusto Blóis Pêra
Diretor Administrativo Financeiro
Diretor Técnico
Carlos Roberto Bertola - Contador CRC 1SP085590/O-0

As demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas completas e o relatório dos auditores independentes estão à disposição na sede da Companhia.

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: PAULO CEZAR ROZA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, proﬁssão aposentado, nascido em Pindorama - SP, no dia 15/10/1948, residente e domiciliado
em São Paulo - SP, ﬁlho de Ultimio Roza e de Julia da Silva. O pretendente: PATRÍCIO
GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, proﬁssão motorista de
aplicativo, nascido em Pindorama - SP, no dia 17/03/1974, residente e domiciliado em
São Paulo - SP, ﬁlho de Luis Antonio da Silva e de Francisca Delmira Gomes.
O pretendente: EDSON DA SILVA PEREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, proﬁssão zelador de condomínio, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/03/1984,
residente e domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de Hugo da Silva Pereira e de Maria
Hilda Conceição da Silva. A pretendente: ROSANGELA APARECIDA BATISTA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, proﬁssão doméstica, nascida em São Gonçalo
do Sapucaí - MG, no dia 27/07/1975, residente e domiciliada em São Paulo - SP, ﬁlha de
João Batista e de Teresa Domingues Batista.
O pretendente: SEBASTIÃO MAURO DO PRADO FILHO, nacionalidade brasileira, estado
civil solteiro, proﬁssão administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/07/1987, residente e domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de Sebastião Mauro do Prado e de Claudia
Maria Maragaia Peruzzo. 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 Vianchi.
O pretendente: ANDERSON SALLES DE MELO, nacionalidade brasileira, estado civil
solteiro, proﬁssão comerciante, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/08/1985, residente
e domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de Nelson Feliciano de Melo e de Mercedes Viana
de Salles Melo. A pretendente: CAROLINA SAEMI FUKUMOTO BUCCI, nacionalidade
brasileira, estado civil solteira, proﬁssão autônoma, nascida em Santo André - SP, no
dia 19/10/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, ﬁlha de Sergio Bucci e de
Marta Yayoi Fukumoto Bucci.
O pretendente: ANTOINE MALEH, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, proﬁssão
empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/09/1988, residente e domiciliado em São
Paulo - SP, ﬁlho de Joseph Antoun El Maleh e de Ana Elisa Maleh. A pretendente: RENATA DE ANDRADE MAGGIONI, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, proﬁssão
atleta, nascida em Guarulhos - SP, no dia 21/04/1988, residente e domiciliada em São
Caetano do Sul - SP, ﬁlha de Renato Maggioni e de Regina Aparecida Andrade Maggioni.
O pretendente: ARTHUR GOES APRIGIO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, proﬁssão advogado, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 18/01/1971, residente
e domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de Antonio José Aprigio e de Rosalina Egidia
Goes. O pretendente: SAMUEL GONSALVES PEREIRA, nacionalidade brasileira,
estado civil solteiro, proﬁssão psicólogo, nascido em Virginia - MG, no dia 01/07/1979,
residente e domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de Antonio Batista Pereira e de Regina
Selma Gonsalves Pereira.
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

Este documento foi assinado digitalmente por Jornal Empresas e Negócios Ltda.. Para verificar a assinatura clique no link: https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/9F73-B96B-AACC-A7BA

Contadores apostam em IA
para eliminar tarefas repetitivas

