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O pretendente: DEIVID DOS SANTOS LIRA, profi ssão: almoxarifado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 02/09/1984, residente e 
domiciliado na Travessa Beco Beija Flor, São Paulo - SP, fi lho de Jaime Lira e de Valdete 
dos Santos Lira. A pretendente: CINTIA LUZIA FERREIRA SANTOS, profi ssão: auxiliar 
de embalagem, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente -SP, data-
nascimento: 19/07/1985, residente e domiciliada na Travessa Beco Beija Flor, São Paulo 
- SP, fi lha de José Jaime Moura Santos e de Magali Ferreira de Souza.

O pretendente: JOÃO MANOEL DOS SANTOS NETO, profi ssão: gerente fi nanceiro, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 17/11/1968, 
residente e domiciliado na Vila California, São Paulo - SP, fi lho de Antônio João dos 
Santos e de Maria das Dores Alves dos Santos. A pretendente: JOANA MOREIRA 
ALVES BONFIM, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: em Duque 
de Caxias - RJ, data-nascimento: 26/01/1991, residente e domiciliada na Vila California, 
São Paulo - SP, fi lha de Manoel Alves Bonfi m e de Maria José Moreira.

O pretendente: MATEUS SEPÚLVIDA DOS REIS, profi ssão: representante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 02/10/1994, 
residente e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo - SP, fi lho de José Raimundo dos 
Reis e de Dolores Maria de Sepúlvida. A pretendente: RITA CAROLINA MOTA GOMES, 
profi ssão: consultora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, 
data-nascimento: 22/04/1985, residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo 
- SP, fi lha de Jose Waldete Gomes de Souza e de Dalva Barbosa Mota Gomes.

O pretendente: LEONARDO ARICÓ LAZZARATO, profi ssão: executivo de contas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 19/09/1986, 
residente e domiciliado na Vila Ema São Paulo - SP, fi lho de Helvio Lazzarato e de 
Gelse Vidigal Aricó Lazzarato. A pretendente: CLAUDIA DELPECH AMARAL, profi ssão: 
coordenadora comercial, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista 
- SP, data-nascimento: 09/05/1988, residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo - SP, 
fi lha de Claudio Delpech Amaral e de Sheila Aparecida Marques Delpech Amaral.

O pretendente: HERMINIO GUALTER AFONSO TORRES, profi ssão: comerciante, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
30/12/1963, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Belarmino dos Anjos 
Torres e de Ulema dos Santos Afonso. A pretendente: SANDRA APARECIDA ZAMBON, 
profi ssão: comerciante, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Caetano do Sul 
- SP, data-nascimento: 23/09/1967, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Nilceu Zambon e de Maria Anna Gomes Zambon.

O pretendente: ADRIANO FERREIRA PEREIRA, profi ssão: servidor público estadual, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
02/05/1980, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Elpidio Pereira e de 
Vera Lucia Ferreira Pereira. A pretendente: GABRIELA DE FARIA SILVA, profi ssão: 
desntista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, data-
nascimento: 04/11/1984, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Mauro 
Sergio de Abreu Silva e de Regina Celia de Faria Silva.

O pretendente: RODRIGO ALVES PEREIRA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 05/03/1985, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de José Alves Pereira e de Maria Rodrigues Pinheiro Pereira. 
A pretendente: GISLENE MULLER RICOSTI, profi ssão: auxíliar de limpeza, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 22/05/1983, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Otavio Matias Ricosti e de Maria do Carmo Muller.

O pretendente: MARCELO LOPES DOS SANTOS, profi ssão: segurança, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi - SP, data-nascimento: 05/10/1973, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Otaviano Lopes dos Santos e de Maria Conceição 
dos Santos. A pretendente: LEDA CAROLINA VICENTIN, profi ssão: gerente, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 19/05/1981, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Helio Vicentin e de Isilda Mion Vicentin.

O pretendente: FLÁVIO LUIZ BENVINDO, profi ssão: sushiman, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 03/09/1983, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Rosa Maria Benvindo. A pretendente: MARCELA DE 
ARAUJO LARIOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 16/02/1987, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Elizabeth de Araujo Larios.

O pretendente: VAGNER SANTOS DA SILVA, profi ssão: frentista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-nascimento: 02/10/1984, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Samuel Laurindo da Silva e de Maria das Dores Santos Adão. 
A pretendente: ALLINE SILVA DOS SANTOS, profi ssão: garçonete, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 01/10/1987, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Milton Silva dos Santos e de Maria Madalena da Silva.

O pretendente: CARLOS WANDESON SANTOS SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Canavieiras - BA, data-nascimento: 07/02/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Plínio da Silva e de Maria Silene 
Nery Santos. A pretendente: FABIANA MARTOS PINTO, profi ssão: enfermeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 15/10/1983, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jorge Luiz Pinto e de Marcia Willish Martos Pinto.

O pretendente: RUBEM ALVES DA SILVA JUNIOR, profi ssão: servidor publico federal, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Pari - SP, data-nascimento: 
03/04/1979, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Rubem Alves da Silva 
e de Eunice Vieira dos Santos Silva. A pretendente: AMANDA MARTINS DA SILVA, 
profi ssão: administradora de empresas, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta 
Capital, Lapa - SP, data-nascimento: 27/11/1978, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, fi lha de Armando Martins da Silva e de Maria Odete Martins.

O pretendente: ROGÉRIO DE ANDRADE CORDEIRO, profi ssão: técnico junior, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em João Pessoa - PB, data-nascimento: 18/09/1984, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Harley Hardenberg Medeiros 
Cordeiro e de Luciene Guedes de Andrade. A pretendente: ADRIANA CARVALHO, 
profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - 
SP, data-nascimento: 27/01/1983, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Hylton Carvalho Junior e de Deusdália Rosa Carvalho.

O pretendente: RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA, profi ssão: contador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, data-nascimento: 08/05/1979, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Paulo de Tarso Souza e de Maria 
Regina Guimarães Gonçalves. A pretendente: MARIANE VITAL BORILLI, profi ssão: 
pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-
nascimento: 22/03/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Décio 
Alves Borilli e de Maria Aparecida Méca Vital.

O pretendente: PLINIO ZACARIAS BUENO DOMICIANO, profi ssão: vigilante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
10/04/1979, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Domiciano 
e de Vera Lia Zacarias Bueno Domiciano. A pretendente: JUSCILENE FERREIRA DE 
ALMEIDA, profi ssão: auxiliar de qualidade, estado civil: solteira, naturalidade: em Serra 
Talhada - PE, data-nascimento: 29/07/1974, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de José Ferreira de Almeida e de Aidê Ferreira de Almeida.

O pretendente: JOÃO PAULO DE LIMA BARROS, profi ssão: analista de faturamento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 16/11/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Paulo Sergio de Barros e de Maria 
de Fatima Lima Barros. A pretendente: TAMYRIS KELLEN GONZALEZ, profi ssão: 
analista operacional, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera - SP, 
data-nascimento: 06/06/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Vitor 
Gonzalez e de Ana Claudia de Souza Palma Gonzalez.

O pretendente: WESLEI DE SOUZA PEDROZA, profi ssão: advogado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Guaianases - SP, data-nascimento: 11/06/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Laerte Pedroza e de 
Helena Maria de Souza Pedroza. A pretendente: RENATA VIVIAN VENDITTI, 
profi ssão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, 
data-nascimento: 28/02/1991, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José 
Carlos Aparecido Venditti e de Marlene Vivian Venditti.

O pretendente: GABRIEL AUGUSTO GUERRA, profi ssão: especialista comercial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 15/09/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gilson Guerra e de Maria do Carmo 
Guerra. A pretendente: CAMILA FORNACIARI DE LIMA, profi ssão: secretária, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-nascimento: 07/03/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Reinaldo Silva de Lima e de Debora 
Cristina Fornaciari de Lima.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ PANDO, profi ssão: instalador de câmera, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 01/11/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jair Pando e de Sônia Maria Minucelli Pando. A 
pretendente: GRACE BUCCINO DE OLIVEIRA, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Hoboken, New Jersey - Estados Unidos da América, data-
nascimento: 16/10/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de William 
Garcia de Oliveira e de Rosa Buccino.

O pretendente: VITOR GABRIEL DE ANDRADE OLIVEIRA, profi ssão: supervisor 
de vendas, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde - SP, data-
nascimento: 21/10/1988, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Agnaldo 
de Oliveira e de Carmen Andrade de Andrade Oliveira. A pretendente: BIANCA 
BERTOLINO, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Cambuci - SP, data-nascimento: 10/02/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Benito Bertolino Junior e de Eliana de Oliveira Marinho Bertolino.

O pretendente: ELIAS NAZARENO DE MELLO OLIVEIRA, profi ssão: soldador, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 28/01/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Rubens Oliveira e de Elisabeth 
de Mello Oliveira. A pretendente: DAIANE OSORA DA SILVA, profi ssão: operadora de 
telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
04/03/1984, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Rusivaldo José da Silva 
e de Dineusa Osora da Conceição.

O pretendente: JONAS SANTOS DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 01/10/1986, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Julio Alves da Silva e de Cleide Maria Santos da Silva. 
A pretendente: BIANCA SANTANA ANTONIO, profi ssão: operador de atendimento, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
24/11/1992, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Sorita Antonio e 
de Rosangela Novaes Santana.

O pretendente: RICARDO MACEDO, profi ssão: analista designer gráfi co, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 13/08/1969, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Josias Macedo e de Maria Luiza Sobczak 
Macedo. A pretendente: LILIAN CRISTIANE DELAQUA SILVA, profi ssão: contadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 23/01/1984, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Paulo da Silva e de Marily Delaqua Silva.

O pretendente: DIEGO ROCHA BARBOSA, profi ssão: conferente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 16/04/1991, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Edson Pessoa Barbosa e de Maria Aparecida Rocha 
Barbosa. A pretendente: THALITA DE OLIVEIRA RODRIGUES, profi ssão: auxiliar de 
vendas, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
26/08/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jose Carlos Figueredo 
Rodrigues e de Maria Gorete de Oliveira Rodrigues.

O pretendente: RODRIGO BAPTISTELLA DOS SANTOS, profi ssão: farmaceutico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 28/09/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João Alves dos Santos e de Zenaide 
Aparecida Baptistella dos Santos. A pretendente: CARLA ZAPPALÁ PIRES, profi ssão: 
farmaceutica, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
12/06/1982, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Pereira Pires e de 
Ana Maria Zappalá Pires.

O pretendente: MAURILIO LOPES DA SILVA, profi ssão: padeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Mauá - SP, data-nascimento: 23/10/1983, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Francisco Lopes da Silva e de Silvana Sueli da Silva. A pretendente: 
GISLENE ROBERTA ARAUJO, profi ssão: auxíliar administrativa, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 22/02/1982, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Telmo Roberto Araujo e de Raimunda Avilar Teixeira Araujo.

O pretendente: JOÃO BATISTA NETO FERNANDES, profi ssão: motorista, estado civil: 
viúvo, naturalidade: em Porto Alegre - RS, data-nascimento: 15/01/1968, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Bernardo Fernandes e de Vera Regina Lisboa 
Neto. A pretendente: ELAINE CRISTINA MARQUES, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em Muriaé - MG, data-nascimento: 20/05/1978, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Onofre Ursulino Marques e de Maria das Graças 
Pantalião Marques.
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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:

O pretendente: DIEGO PRATES DE ANDRADE, profi ssão: programa de cnc, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Laguna - SC, data-nascimento: 07/12/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ademir Nunes de Andrade e de Mariangela 
Prates de Andrade. A pretendente: ANDRÉA CAETANO GOUVÊA, profi ssão: assistente 
de social media, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, 
data-nascimento: 20/10/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Ademir Gouvêa e de Elisabete Caetano Gouvêa.

O pretendente: ANDERSON DAS GRAÇAS ALVES, profi ssão: desenhista projetista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 01/01/1983, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Alves Filho e de Celia Batista 
das Graças Alves. A pretendente: RAQUEL DE OLIVEIRA, profi ssão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 23/02/1984, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valdete Theotonio de Oliveira e de 
Maria Aparecida de Oliveira.

O pretendente: MARCOS PAULO BASSANI CASTRO, profi ssão: tecnico de instalação, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 
18/04/1974, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Marcos Antonio Martins 
Castro e de Elaine Bassani Castro. A pretendente: MONIK MORGADO CHACON 
GUADAGNI, profi ssão: gastronoma, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Indianopolis - SP, data-nascimento: 03/03/1991, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Fábio Chacon Chadagni e de Cristiane Fernandes Morgado.

O pretendente: DOUGLAS IMAJÓ, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 01/04/1981, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Cyro Imajó e de Eimi Imajó. A pretendente: VANESSA ALVES 
DE FREITAS GEORGE, profi ssão: farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 08/03/1987, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Rosalvo de Freitas George e de Gildete Alves de Freitas George.

O pretendente: LEANDRO ROBERTO LUNA, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 20/09/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Nilson Roberto Luna e de Leila 
Cândido da Silva Luna. A pretendente: JANAÍNA DUARTE DA SILVA, profi ssão: gerente 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
18/01/1982, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Duarte da Silva 
Neto e de Maria das Graças Duarte da Silva.

O pretendente: RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS, profi ssão: empresário, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 06/12/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Genifer Fernandes dos Santos. 
A pretendente: BEATRIZ FARIAS FIGUEREDO, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 28/06/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Davi Farias Figueredo e de Maria Jose da Silva 
Figueredo.

O pretendente: CAIO TONIN CAVALCANTE, profi ssão: cineasta, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, data-nascimento: 23/11/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Marcio Luiz Cavalcante e de Maria José 
Tonin. A pretendente: MONIZE BORGES DE CARVALHO, profi ssão: estilista, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 19/11/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Alfredo Arnaldo de Carvalho Junior 
e de Renata Ferreira Borges.

O pretendente: ROBERTO DECUSSI DA COSTA, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
30/11/1982, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Zeidil Ignacio da Costa e 
de Dirce Decussi da Costa. A pretendente: BRUNA ZILIO GARCIA CÔELHO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-nascimento: 
27/03/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gilson Souza Côelho e 
de Iara Zilio Garcia Côelho.

O pretendente: RAFAEL DE SOUZA RIBEIRO, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 
19/08/1982, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Moacir Ribeiro 
e de Ivonette de Souza Ribeiro. A pretendente: JOSIE CRISTINE DE MELLO 
ENTREPORTES, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 19/04/1985, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Benedito Costa Entreportes e de Teresinha 
Aparecida de Mello Entreportes.

O pretendente: JUCIÊ ALVES DA SILVA, profi ssão: auxiliar farmácia, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Juazeiro - BA, data-nascimento: 16/05/1985, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Onofre Pedro da Silva e de Francisca Alves 
da Silva. A pretendente: JOCILENE SOARES DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar 
acabamento gráfi co, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - 
SP, data-nascimento: 06/07/1976, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
João Baptista dos Santos e de Neuza Soares.

O pretendente: THIAGO BORTOLOCI ABBAS, profi ssão: motoboy, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 10/11/1984, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Paulo Sergio Abbas e de Judite Bortoloci Ferreira. A 
pretendente: BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: assistente administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 11/05/1993, 
residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Idelvan Jesus da Silva e de Norma 
Sousa Oliveira.

O pretendente: DANIEL WAGNER DE OLIVEIRA, profi ssão: supervisor de 
logistica, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, data-
nascimento: 12/08/1983, residente e domiciliado em São Bernardo do Campo - SP, 
fi lho de Benedicto Barbosa de Oliveira e de Ivone Lima de Oliveira. A pretendente: 
ROBERTA SEVILHA CASTRO, profi ssão: asissitente de legalização, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 13/12/1979, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Orival Sevilha Castro e de Marilú 
Estela Sevilha Castro.

O pretendente: LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 08/10/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Leocadio Marcos Cardoso dos 
Santos e de Gláucia Regina Lima de Oliveira Santos. A pretendente: TALITA RENATA 
TEREZIO, profi ssão: designer de interiores, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Curitiba - PR, data-nascimento: 14/10/1994, residente e domiciliada em Curitiba - PR, 
fi lha de Carlos Cesar Terezio e de Liliane Tibucheski Terezio.
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 
Empresas & Negócios

Como em tudo na vida, 

é necessário usar uma 

boa dose de equilíbrio 

tanto ao olhar o passado 

quanto ao que se esperar 

no novo ano

Já é tradição na virada do 
ano que os analistas se 
debrucem sobre o balanço 

dos doze meses que se pas-
saram e arrisquem previsões 
para período dos 365 dias que 
se inicia. Também é praxe 
que a grande maioria pince os 
eventos, dados e resultados 
mais sombrios do ano que pas-
sou e usem os mesmos óculos 
acinzentados para projetar o 
futuro imediato. 

Senão, vejamos. Parece que 
2016 difi cilmente se librará 
do estigma que o marca como 
o pior ano da história recente 
do país, carregando uma baga-
gem extremamente negativa: 
impeachment da presidente 
da República, enxurrada de 
denúncias de corrupção e de 
prisão de lideranças políticas 
e empresariais, taxas recordes 
de desemprego, aumento da 
violência, além de trágicos 
acidentes, como a queda do 
avião da Chapecoense.

Mas essa marca calcada so-
bre 2016 será justa? Terão sido 
mesmo doze meses somente 

de más notícias? A resposta é 
não, pois é preciso colocar na 
balança fatos como a tranquila 
eleição de novos prefeitos e 
vereadores, com surpresas que 
podem se revelar benéfi cas. 
Isso, se se concretizarem as 
promessas de cortes de des-
pesas supérfl uas e busca de 
efi ciência no serviço público. 

Vale também incluir na cesta 
dos pontos positivos a desace-
leração da infl ação; a ação da 
justiça contra a corrupção e a 
sangria dos cofres públicos; o 
sucesso da Olimpíada do Rio. 
E o envio ao Congresso de re-
formas há muito reivindicadas 
por quem quer ver o Brasil in-
gressar na tão sonhada fase de 
desenvolvimento sustentável. 
Entre elas, a fi xação de um teto 
para adequar os gastos públi-
cos à receita dos municípios, 
estados e União; a mudança 
no currículo do ensino médio, 
com um olhar para o mercado 
de trabalho; as alterações para 
conter o crescente défi cit da 
Previdência Social. 

Como se vê, 2016 não foi um 
ano totalmente perdido, pois os 
primeiros passos foram dados 
rumo à direção correta. Mas 
o caminho é longo e ainda há 
muito chão a percorrer.   

(*) - É presidente do Conselho de
Administração do CIEE.

Um ano perdido?
Luiz Gonzaga Bertelli (*)

São muitas as novidades já 
implantadas pelo governo 
e outras ainda estão sen-

do ajustadas em função de sua 
complexidade. Dentre essas se 
destacam Nota Fiscal Eletrônica 
(NF-e), Escrituração Contábil 
Digital, Escrituração Contábil 
Fiscal, eSocial e Bloco K.

“Muito se falou que a contabili-
dade das empresas ia mudar, to-
davia, o que se viu foi o contador 
assumindo um papel totalmente 
diferente do passado e muito 
mais importante e estratégico. 
Hoje mais que uma empresa que 
ofereça a simples contabilidade 
os administradores necessitam 
de profi ssionais que ofereçam 
algo mais, isto é, tecnologia e 
consultoria em relação a esses as-
suntos”, alerta o diretor tributário 
da Confi rp Consultoria Contábil, 
Richard Domingos.

Segundo Domingos, é grande 
a busca das contabilidades de 
São Paulo pela modernização 
das empresas, podendo assim 
oferecer o melhor para seus 
clientes. “Nós da Confi rp, por 
exemplo, investimos pesadamen-
te em nosso campo tecnológicos 
e profi ssionais de TI nos últimos 
anos, para que possamos estar 
sempre à frente das mudanças 
que ocorrem. Para se ter um 
exemplo, já temos um aplicativo 
que fornece todas informações de 
forma simplifi cada”, explica.

Tecnologia é sinônimo de 

lucro - Isso porque, a Confi rp 

Empresas não precisam mais de 
uma contabilidade convencional
Com a Legislação Tributária brasileira em constante mudança em busca da modernização dos processos 
e a necessidade das empresas de um posicionamento estratégicos sobre tributos e obrigações acessórias 
a serem cumpridas, o antigo ‘guarda livros’ cada vez mais dá lugar à contabilidade moderna.

Diminuição de custos - Hoje, 
o contador também deve auxiliar 
na decisão do valor de tributo a 
pagar está na hora que se emite 
a nota, infelizmente a maioria das 
empresas não se preocupam com 
os custos tributários.

Por mais que os impostos pagos 
por uma empresa sejam certos, dá 
para analisar e muitas vezes redu-
zir o quanto se pagará. “Esse é um 
resultado básico, quando existe 
uma proximidade muito grande 
entre contabilidade e cliente, pois 
sempre existirão provocações, 
com busca de informações que 
busque o menor tributo”, explica 
o diretor da Confi rp.

A redução dos custos tribu-
tários de forma legal por meio 
da elisão fi scal, dentro de um 
planejamento tributário é uma 
realidade de muitas empresas, 
o que faz com que se tornem 
mais competitivas. Por parte do 
administrador também é neces-
sário um acompanhamento mais 
próximo dessa área.

Resumindo, no mercado atual 
uma contabilidade moderna é 
estratégica. E a solução para mi-
cro, pequenas, médias e grandes 
empresas, cada vez mais passa 
pela terceirização adequada des-
se processo. Assim esse trabalho 
deve ser bem avaliado, já que, 
a qualifi cação é imprescindível 
para que se ajuste à empresa, 
reduza riscos e aumente a lu-
cratividade.

Fonte: DSOP Educação Fi-
nanceira.

já tem números que compro-
vam que quando essas novas 
exigências do governo, se bem 
geridas pelas empresas podem 
se transformar em uma ótima 
oportunidade de crescimento, 
com a agilidade nos processos, e 
a possibilidade de uma visão mais 
estratégica dos negócios, além de 
poupar tempo e dinheiro.

“As grandes empresas já sa-
biam e utilizavam a tecnologia 
ao seu favor, agora com a neces-
sidade de adequação das demais 
empresas, essas também poderão 
se benefi ciar”, explica o diretor.

Assim, além da modernização 
da contabilidade, é importante 
reforçar que para empresas tam-
bém é importante uma adequação 
tecnológica. A primeira coisa que 
se recomenda para quem quer 
sofrer pouco com essas mudanças 
é implantar Sistemas ERP´S de 
gestão, já que esses possibilitarão 

vantagens estratégicas como in-
tegridade das informações maior, 
menores prazos para obtenção 
e envio de informações e possi-
bilidade de direcionamento do 
profi ssional contábil para ações 
estratégicas.

Ponto importante é que, 
mesmo que implantação desses 
sistemas ainda não seja obriga-
tória em todas as empresas, logo 
todos terão que se adequar. E as 
vantagens se dará muito além 
do âmbito contábil, isso porque 
os sistemas ERP’s (Recurso 
de Planejamento Empresarial) 
são compostos por módulos ou 
uma base de dados única que 
suportam diversas informações 
de atividades das empresas. Im-
portante é que para implantação 
desses sistemas são necessários 
diversos cuidados, para que seja 
possível a parametrização dos 
dados.
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br


