
Um dos pilares do MEI, 

Micro Empreendedor 

Individual, é a 

autonomia e a 

simplicidade

Justamente por isso, é 
curioso questionar a ne-
cessidade de contratar 

um contador para cuidar de 
partes dos processos fi scais 
de uma empresa que, em 
tese, é só você. O número de 
MEIs tem crescido cada vez 
mais no país, sobretudo pelos 
benefícios de se normatizar 
o trabalho autônomo, pelo 
espírito empreendedor que 
tem tomado os jovens e as 
necessidades de se destacar 
no mercado competitivo da 
atualidade.

Além dessa ideia de auto-
nomia, legalmente o MEI não 
é obrigado a ter um contador. 
Apesar disso, existem alguns 
momentos em que a ajuda de 
um profi ssional faz muita dife-
rença, não só para se manter 
dentro da lei, mas também para 
fazer com que a empresa cres-
ça. Abaixo, cito oito motivos 
para que um MEI considere ter 
um contador como seu aliado 
administrativo.
 • Emissão de notas: todo 

MEI preciso emitir no-
tas. Muitas vezes ele 
consegue fazer isso 
sozinho, quando não há 
muitos clientes a que 
ele presta contas, ou 
quando ele tem valores 
fi xos e sem ajustes nes-
sas notas. Outro caso é 
quando ele pode usar 
os serviços gratuitos 
da prefeitura de sua 
cidade. Porém, quan-
do qualquer situação 
dessa é adversa ou foge 
ao que foi citado, ele 
precisa de um emissor 
profi ssional, e muitas 
vezes da consultoria de 
um contador.

 • Mão de obra extra: 
muitos esquecem que 
os MEIs podem ter 
um funcionário. Mas 
até quanto eu posso 
pagá-lo? As regras de 
contratação são iguais 
os de outras empresas. 
O que preciso oferecer 
de benefícios? Como 
lidar com as documen-
tações de contratação, 
demissão? Como reali-
zar pagamentos e lidar 
com os papéis que se 
manuseia mensalmente 
para manter essa ajuda? 
Todas essas dúvidas o 
contador pode escla-
recer, e ainda resolver 
para você conforme 
surgem.

 • Impostos mensais: den-
tro dos 60 mil anuais, 
o MEI se enquadra no 
sistema de tributação 
conhecido como Simples 
Nacional. Sendo assim, 
ele paga todos os seus 
tributos em uma única 
guia mensal, chamada 
DAS. Porém, anualmen-
te ele ainda precisa fazer 
a Declaração Anual do 
Simples Nacional - DAS-
N-SIMEI. Ela apenas 
informa os rendimentos 
e confere os impostos 
pagos ao longo do ano, 
e isenta o MEI da De-
claração de Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica, 
só que, além dela, às 
vezes é preciso declarar 
o Imposto de Renda 

 • Pessoa Física: se os ren-
dimentos de lucro estão 
enquadrados dentro do 
requisitado pelo IR PF, o 
MEI precisa declarar o 
IR PF, invariavelmente. 
Se ele não se enquadra, 
é bom declarar para 
fins de restituição e 
controle. Sendo obri-
gado, é preciso fazer 
o cálculo de lucros da 
empresa, e sem o auxilio 
do contador isso é mais 
difícil. É possível ser 
tributado em até 27,5%. 
Para cada tipo de MEI 
há uma margem isenta 
de tributação (8% para 
indústria, comércio e 
transporte de cargas; 
16% para transporte de 
passageiros; e 32% para 
serviços em geral). Há 
vulnerabilidades que o 
contador pode blindar.

 • Organização: é preciso 
manter um controle 
do que se compra e do 
que se vende. Isso é 
essencial para qualquer 
negócio, e se o MEI 
não é uma pessoa de 
extrema organização, 
dependendo da quanti-
dade de transações que 
ele realiza diariamente, 
há a possibilidade de se 
perder ou negligenciar 
dados importantes. Para 
conseguir empréstimo, 
por exemplo, a apresen-
tação de documentos 
contábeis pode contri-
buir bastante. Então, ter 
esses dados organizados 
pode signifi car o cresci-
mento ou sobrevivência 
de sua empresa.

 • Problemas: atrasos de 
pagamentos de impos-
tos podem ser graves. 
Juros e multas podem 
ser acrescentadas aos 
pagamentos, e saber 
exatamente o que se está 
pagando, garantindo 
regularidade, é impor-
tante para que a empresa 
continue sem problemas 
com o governo.

 • Crescimento: muitas 
vezes as empresas tem 
um crescimento muito 
maior do que o espe-
rado. Isso demandará a 
mudança do enquadra-
mento fi scal e jurídico 
de sua empresa. Ter um 
contador te ajudando 
nessa transição é muito 
importante, até porque 
será necessário contar 
com o apoio do mesmo 
no novo enquadramento 
fi scal.

 • Gestão: conhecer por 
onde seu dinheiro tran-
sita e como ele pode ser 
melhor implementado 
para o crescimento da 
empresa é algo que uma 
contabilidade gerencial 
pode fornecer. Conhecer 
sua empresa vai além 
do chão de fábrica, do 
produto ou serviço. Só 
se cresce quando se tem 
consciência completa de 
como se está usando o 
dinheiro que entra e que 
sai da empresa. 

Essas dicas devem dar uma 
boa ideia de que, mesmo sem 
ser obrigado, um contador 
pode fazer toda a diferença 
na hora de ter seu próprio 
negócio.

(*) - É mestre em tecnologia e 
negócios eletrônicos e CEO da 

Varitus Brasil(www.varitus.com.br).

MEI: oito motivos
para ter um contador

Adão Lopes (*)
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: CLEITON NOVAIS DA SILVA, solteiro, metalurgico, natural da Caatiba - 
BA, nascido em 07/05/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Alvino 
Barbosa da Silva e de Eugênio Cerqueira Novais da Silva. A pretendente: ALINE DOS 
SANTOS BARRETO, solteira, auxiliar de cobrança, natural de Mogi das Cruzes - SP, 
nascida em 27/04/1990, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Barnabé 
Barreto e de Juscineide Lial dos Santos.

O pretendente: VENUSTO SANTOS DANTAS, divorciado, coordenador de planejamento, 
natural de João Pessoa - PB, nascido em 09/10/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Vladimir Ricardo Alves Dantas e de Celia dos Santos Dantas. 
A pretendente: JULIANA PRADO SANCHES, solteira, analista de marketing, natural de 
Guarulhos - SP, nascida em 12/07/1982, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha 
de Renato Sanches e de Laudomilia Prado Sanches.

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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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QUINTA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2017

PAGAMENTO DE COMISSÃO
Empresa pagava comissão aos seus funcionários baseada nas 
vendas efetivadas, passou a pagar conforme o recebimento destas 
vendas, qual o procedimento a ser tomado? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESCISÃO POR ACORDO ENTRE EMPREGADO E EMPREGADOR SÓ 
VALERÁ PARA FUNCIONÁRIOS POSTERIOR DATA DA LEI 13.467/2017 
OU FUNCIONÁRIOS ANTIGOS PODEM USUFRUIR DESTE BENEFÍCIO?

Através da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), a rescisão por 
acordo entre empregado e empregador será válida para todos os 
empregados da empresa, não apenas para os novos empregados. 
A Reforma Trabalhista apenas entrará em vigor no dia 11/11/2017.

CONCESSÃO DE FÉRIAS PARCELADAS
Com a nova lei trabalhista, o que muda em relação à concessão de 
férias, podemos antecipar as férias? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONSEGUE NOVO EMPREGO DURANTE O AVISO PRÉVIO
Quando o funcionário pede demissão e durante o aviso prévio consegue 
um novo emprego, a empresa pode descontar o restante do aviso 
prévio? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESCONTO DO DSR PARA EXAMES DE ROTINA
Nos casos de atrasos e faltas injustificadas é possível o desconto do 
RSR. Funcionário utiliza o horário de serviço para consultas médicas 
de rotina, dentista e exames médicos (todos de rotina) e apresenta 
atestado, podemos descontar o DSR? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FRETEIRO AUTÔNOMO 
Empresa de Transporte Rodoviário do Lucro Real. No calculo do INSS 
do autônomo, o pedágio e o seguro entram na base de calculo? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

EPT Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S.A.
CNPJ nº 60.730.645/0001-01 - NIRE nº 35300058861

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 22 de setembro de 2017

Data e horário: Aos 22 dias do mês de setembro de 2017, às 14:30 horas. Local: na sede
social da EPT - Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S.A. (Companhia), na Avenida São
José, 450, Ayrosa, CEP 06283-120, na cidade de Osasco, SP. Mesa: José Barbieri, Pre-
sidente da Mesa e João Carlos Andreotti Schreiner, Secretário da Mesa. Presença e Con-
vocação: em função da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administra-
ção, foi dispensada a comprovação de convocação para a presente reunião. Ordem do
dia (a) substituição do atual Diretor Executivo; (b) Eleição do novo Diretor Executivo e
permanência no cargo dos demais componentes da diretoria. Deliberações: Item (a): por
deliberação unânime dos votos dos conselheiros presentes, e usando das atribuições que
lhe são conferidas pelo estatuto social em seu artigo 8º letra (b), decidiram pela substitui-
ção do Diretor Executivo, senhor Nelson Ricardo Rigollet Valenzuela, CPF 042.398.608-22,
administrador de empresas, portador da cédula de identidade W642689-9, cujo mandato
encerrar-se-ia em 18 de dezembro de 2019, oportunidade em que os senhores conselhei-
ros agradeceram ao diretor ora substituído seus préstimos e colaboração até a presente
data. Item (b): Por deliberação unânime dos votos dos conselheiros presentes foi eleito
para o cargo vago de Diretor Executivo o senhor Jonas Francisco Corrêa Duarte, enge-
nheiro civil, brasileiro, separado consensualmente, portador do RG nº 4.325.750 - SSP/SP,
CPF 635.016.008/87, residente e domiciliado em São Paulo/SP a Avenida da Invernada,
nº 450, apartamento 21, CEP 04612-061, para o período compreendido entre 22 de setem-
bro de 2017 e 18 de dezembro de 2019, cujo término coincide com o mandato dos demais
diretores, mediante assinatura e posse no livro próprio da Diretoria, ficando portanto a
composição da Diretoria a partir desta data com mandato até 18 de dezembro de 2019, os
senhores diretores: • Diretor Executivo: Jonas Francisco Corrêa Duarte, engenheiro civil,
brasileiro, separado consensualmente, portador do RG 4.325.750 SSP/SP, CPF
635.016.008/87, com endereço na Avenida da Invernada, nº 450, Apartamento 21, CEP
04612-061, São Paulo/SP. • Diretor Técnico: Gisele de Andrade Galvão Bastos,
engenheira civil, brasileira, casada, portadora do RG 22.446.287-8 SSP/SP, inscrita no
CPF 256.081.118-93, com endereço na Rua Coriolano, 1945, Apartamento 71, CEP
05047-002, São Paulo/SP. • Diretor Comercial: Eduardo Antonio Serrano, engenheiro civil,
brasileiro, casado, portador do RG 3.843.941-4 SSP/SP, inscrito no CPF 574.639.998-15,
com endereço na Rua Maria da Conceição Maciel de Barros, 216 - Saúde, CEP 04295-030,
São Paulo/SP. Os diretores declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de
exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação
criminal, ou a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Declaram, ainda, ter residência no
território nacional, bem como que não ocupam cargos em outras sociedades concorrentes
e que não foram declarados inabilitados pela Comissão de Valores Mobiliários e não pos-
suem interesses conflitantes com os da companhia. Encerramento: O Sr. Presidente
declarou encerrados os trabalhos e a sessão, determinando a lavratura da presente ata
em 3 (três) vias, tendo sido lida aos Sr. Conselheiros, aprovada e assinada pelos Conse-
lheiros presentes e pelos membros da mesa, tudo na forma da lei, Osasco, 22 de setem-
bro de 2017. Membros do Conselho de Administração Presentes: Gilberto Antonio Giuzio,
João Carlos Andreotti Schreiner, José Barbieri, Luiz Francisco Pandolfo Schreiner, Flávio
Carvalho Martins. Declaramos estar conforme o original. José Barbieri - Presidente. João
Carlos Andreotti Schreiner - Secretário. Osasco, 22 de setembro de 2017. José Barbieri -
Conselheiro Presidente, João Carlos Andreotti Schreiner - Conselheiro Secretário, Gilber-
to Antonio Giuzio, Luiz Francisco Pandolfo Schreiner, Flávio Carvalho Martins. Diretores:
Jonas Francisco Corrêa Duarte - Diretor Executivo, Gisele de Andrade Galvão Bastos -
Diretora Técnica, Eduardo Antonio Serrano - Diretor Comercial. JUCESP nº 509.365/17-6
em 13.11.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

2ª Vara da Família e Sucessões – Regional Tatuapé. EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - 
PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013699-27.2017.8.26.0008. A MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara 
da Família e Sucessões, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dra. Glaís de Toledo 
Piza Peluso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que, perante este Juízo e Cartório, se processam os termos de uma Ação de 
Alteração do Regime de Bens, movida por JULIANE DANIEE DE ALMEIDA UMADA e FERNANDO 
YUKIO UMADA, qualificados nos autos, casados em 17/05/2014, perante o Cartório de Registro Civil 
das Pessoas Naturais do 35º Subdistrito - Barra Funda, Comarca de São Paulo Capital, com registro 
de Matrícula nº 121319 01 55 2014 2 00021 022 0004955-73, onde, inicialmente, optaram pelo regime 
de Separação Completa de Bens; e que o casal RESOLVE ALTERAR O REGIME para COMUNHÃO 
PARCIAL DE BENS, que vigorará após a homologação do pedido, ressalvados os direitos de 
terceiros. Ficam eventuais interessados na lide intimados de que terão o prazo de 15 (quinze) dias 
para impugnação, contados após os 20 (vinte) dias supra mencionados. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 10 de novembro de 2017. 

2ª VC – Reg. Vl. Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000121-
84.2012.8.26.0009. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional IX Vila Prudente, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Márcia de Souza Donini Dias Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) ANDRÉIA CANASSA DE SOUZA, CPF 176.854.848-03 que, AMC Serviços Educacionais 
LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 17.952,02 (valor em Janeiro 
de 2012), a ser acrescidos de juros e correção monetária, oriundos do Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Encontrando-se a requerida em lugar 
ignorado, foi deferida a sua citação e intimação por edital para que em 15 dias, a fluir após o prazo de 
20 dias supra, efetue o pagamento de R$ 17.952,02 (valor em Janeiro de 2012), cuja quantia deverá 
ser atualizado na data do depósito, além dos honorários advocatícios fixados em 5% do valor da 
causa, observando que o cumprimento voluntário, no prazo legal, resultará na isenção das custas 
processuais, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo (Art. 701 do CPC), 
sendo advertida de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

6ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0181320-
70.2006.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Alfer 
Quimica Importação e Comércio Ltda, CNPJ 96.423.264/0001-27, que por este Juízo, tramita de 
uma ação de Execução de Título Extrajudicial, movida por Central Ativo Fomento Comercial 
Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, 
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir do 
prazo deste edital, pague a quantia de 39.634,52 (em março/2017), devidamente atualizada, sob pena 
de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, 
do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo 
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

37ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0901191-57.1997. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 37ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Adriana Cardoso dos Reis, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CEDRO COMÉRCIO DE 
ENXOVAIS LTDA, CNPJ 72.888.068/0001-60, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi  
proposta uma ação de Monitória por parte de Fábrica de Tapetes Tapelux Ltda, que foi julgada 
procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-a ao pagamento de R$ 54.200,66 
(fls.176 dos autos). Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital (20 dias), efetue o pagamento do débito atualizado, 
sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% com expedição de 
mandado de penhora e avaliação, nos termos do artigo 523 e parágrafos do CPC. ADVERTÊNCIA: 
Terá a executada, independentemente de nova intimação, 15 dias úteis a fluir após os 20 dias supra, 
para oferecer impugnação (artigo 525 do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de novembro de 2017. 

3ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1017736-
20.2014.8.26.0003 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado 
de São Paulo, Dr. Rogério Aguiar Munhoz Soares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a COMCORP 
DIGITAL LTDA-ME, CNPJ. 05.105.202/0001-11, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi 
proposta uma ação de Embargos de Terceiro, contra si e contra Itaú Unibanco S/A, por parte de 
PAULO SÉRGIO PAES DE BARROS e JOÃO OTÁVIO PAES DE BARROS JUNIOR objetivando 
sejam acolhidos os Embargos de Terceiro para o fim de desconstituir a penhora incidente sobre a 
Conta Corrente nº 63219-8, Agência 646-7 do Banco do Brasil, no importe de R$ 34.072,89 de 
titularidade exclusiva da genitora dos Embargantes, Sra. Marina Mazziotti Paes de Barros, inscrita no 
CPF/MF nº 388.221.808-87. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por 
edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente contestação. Não sendo 
contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

4ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0036488-
34.2012.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Adevanir Carlos Moreira da Silveira, na forma da Lei, FAZ SABER a(o) 
INOVASYS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., CNPJ 06.104.289/0001-75, na 
pessoa de seu representante legal, que FORT CREDIT FOMENTO COMERCIAL LTDA, lhe ajuizou 
uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$66.883,19 (Jun/2012), oriundos do cheque nº 
850079, no valor de R$35.581,72, sacado contra o Banco do Brasil S/A, e devolvido por falta de 
fundos. Estando a ré em lugar ignorado, CITADA fica, para que no prazo de 15 dias, a fluir após o 
prazo supra, pague o débito atualizado, acrescido de honorários advocatícios de 5 % (cinco por cento) 
sobre o valor atribuído à causa, restando isento de custas processuais, ou em igual prazo apresente 
embargos monitórios, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial 
independente de qualquer formalidade, nomeando-se no caso do silêncio Curador Especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS 

Calábria recebe cada vez mais casais em busca de cerimônias diferentes e especiais.

Clara Varano/ANSA

Do norte ao sul do país, 
diversas regiões se des-
tacam por ser ideais para 

este momento, como a Sicília, 
o Vêneto ou a Púglia. No en-
tanto, a Calábria vem cada vez 
ganhando mais espaço entre as 
regiões mais românticas, com 
muitos locais para receber o tão 
famoso “sim”.

Se o pedido de casamento 
acontecer em um jantar ro-
mântico em Chianalea, você 
pode encontrar até oito noi-
vas diferentes que decidiram 
escolher o local, que está 
entre as “mais bonitas vilas da 
Itália” como local para aceitar 
seu amado em casamento. As 
históricas vilas de Chianalea 
possuem fontes antigas, como 
a “Fontana Ruffo”, datada do 
século XVI. Além disso, por lá 
são encontradas com facilida-
des diversas igrejas medievais 
e castelos, que sobreviveram a 
força do tempo e os terremotos 
de 1783 e 1908. 

Chianalea oferece ao casal 
diversas vistas românticas e um 
pôr do sol inesquecível na baía 
das vilas. Um dos locais mais 
escolhidos para realizar um ca-
samento é o Santuário di Santa 
Maria della Stella, que se localiza 
dentro de uma gruta. O local é 
o lar de uma estátua de Nossa 
Senhora e diversas pinturas 
religiosas datadas dos séculos X 
e XI. Nem todos sabem que na 
Calábria, em Belvedere Marit-
timo, são mantidas as relíquias 
do dia dos namorados dentro do 
“Convento dos Capuchinhos”. 

Construído em 1595 e dedi-
cado a São Daniele Fasanella, 
o convento está localizado aos 
pés da rocha de Belvedere. 

Calábria vira destino para 
quem quer se casar na Itália
Por ter diversas praias com águas cristalinas, castelos ou cidades medievais e vinícolas com paisagens deslumbrantes, 
a Itália é um dos destinos mais escolhidos por casais apaixonados que desejam realizar seu casamento

Dentro da igreja, a “Cappella 
della Porziuncola” abriga o altar 
dedicado a São Francisco de 
Assis, onde também estão de-
positadas as relíquias do bispo 
de São Valentim. No entanto, 
se o casal busca uma cerimônia 
menos religiosa na província de 
Consenza, a praia do Arcomag-
no é uma das opções. A paisa-
gem do local é decorada com 
um extraordinário arco natural 
entre as rochas. A pequena 
praia só pode ser alcançada 
por pequenas embarcações que 
consigam navegar pela caverna, 
onde dentro há uma fonte de 
água doce.

Romeu e Julieta, o casal do 
amor impossível criado pelo 
escritor William Shakespeare, 
também tem espaço na região 
para quem não tem medo de 
lendas. Se alguém quiser se 
arriscar em um cenário “ma-
cabro” e tentar escrever um 
fi nal feliz para sua história, 
há dois lugares que podem 
permear esse momento. A ci-
dade fantasma de Pentedattilo, 
que é conhecida como a “Mão 
do Diabo”, foi palco, segundo 
uma lenda, do trágico fi m da 
luta pelo amor de uma mulher 
entre dois homens. A história 
da família Abenavoli acaba em 

um grande massacre, onde 
um dos apaixonados é brutal-
mente assassinado pelo outro 
pretendente.

Já o segundo conta a histó-
ria de duas famílias rivais de 
Catanzaro. Rachele De Nobili, 
com apenas 20 anos, se apai-
xona por Saverio Marincola. O 
relacionamento de ambos, tal 
qual Romeu e Julieta, abala suas 
famílias, até que os irmãos de 
Nobili matam seu namorado. De 
acordo com algumas pessoas, 
no palácio onde vivia a famíla 
De Nobili, é possível ouvir Ra-
chel lamentando a morte de 
seu amado.

ANSA


