
A complexidade do 

sistema tributário no 

Brasil para atender às 

obrigações fi scais, cada 

vez mais impacta na 

saúde fi nanceira e na 

competitividade das 

empresas brasileiras

O total de impostos, 
contribuição e taxas 
referentes a 27 es-

tados e mais de cinco mil 
municípios com legislações 
diferentes somam mais de 80 
obrigações a cumprir. Uma 
pesquisa do Banco Mundial, 
aponta que o Brasil é o que 
mais gasta horas para atender 
as obrigações fi scais entre 
184 países analisados. São 
1.958 horas/ano no total. 

Ainda assim, ao fi nal de 
cinco anos, caso esteja pa-
gando algum tributo de for-
ma errada, a empresa será 
autuada pelo Fisco. Esse é 
um dos fatores que faz com 
que as empresas adotem 
como rotina o pagamento de 
impostos a mais do que deve-
riam. Porém, pagar impostos 
de forma correta chega a 
ser um desafi o e uma ótima 
oportunidade!

É possível pagar tributos 
com compliance, minimizan-
do os riscos. A oportunidade 
está na gestão tributária, 
como prevenção para orga-
nizar, avaliar e pagar o que 
efetivamente é devido. Um 

processo de revisão das apu-
rações reduz inconsistências 
por meio de conceitos atuali-
zados de tributação.

Sem dúvida, as empresas 
precisam ser conservadoras 
nos pagamentos de tributos 
e manter-se longe das ‘aven-
turas tributárias’. Contudo, 
pagar mais do que se deve não 
é certifi cado de “bom con-
tribuinte”. Deve-se refl etir 
quando o conservadorismo 
extremo se torna má gestão 
tributária. Administrar de 
forma correta o pagamento 
de tributos é a melhor for-
ma de evitar empréstimos 
em banco para obter capital 
de giro com a fi nalidade de 
fi nanciar o negócio. 

Para empresas que nunca 
erram o ‘passo’ e não têm 
nenhum questionamento 
pendente frente ao Fisco, 
a legislação prevê o bônus 
de Adimplência Fiscal, que 
reduz em 1% a contribuição 
social sobre o lucro. Porém, 
o desafi o é encontrar em-
presas que conquistam esse 
benefício.

Uma gestão séria é o ca-
minho mais saudável, para 
obter o melhor diagnóstico, 
usufruir da maior liquidez, 
com compliance, menor 
exposição e melhor compe-
titividade. Nesse caso, mais 
é de menos!

(*) - É vice-presidente da Becomex, 
uma empresa especializada no 

gerenciamento integrado na área 
tributária e operações internacionais 

(rogerio.borili@becomex.com.br).

Impostos demais
é compliance e

liquidez de menos
Rogério Borili (*)
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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

O pretendente: JONATHAN SOARES DE LIMA, nascido nesta Capital, Vila Nova 
Cachoeirinha - SP, no dia 18/04/1987, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria José Soares 
de Lima. A pretendente: LIDIANE FERREIRA DA SILVA, nascida nesta Capital, Con-
solação - SP, no dia 04/01/1989, estado civil solteira, profi ssão assistente, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eraldo Bezerra da Silva e de 
Eliana Maria Ferreira Acioli.

A pretendente: ZILA PONZONI, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 
04/03/1965, estado civil solteira, profi ssão funcionária pública, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mario Ponzoni e de Azeneth de Camargo 
Ponzoni. A pretendente: SILVIA HELENA GOMES VIEIRA, nascida em Lajinha - MG, 
no dia 10/07/1966, estado civil divorciada, profi ssão técnica em enfermagem, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Gomes da Silva e de 
Nair Vieira da Silva.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

 

Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: LUCAS TEIXEIRA LEITE DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão técnico em eletroeletrônica, nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia (28/10/1993), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Leite do Nascimento 
e de Francisca Maria Teixeira. A pretendente:MARIA MÔNICA MENDES, estado civil 
solteira, profi ssão secretária, nascida em  Picos, PI, no dia (04/07/1994), residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Abel Mendes e de Josefa Maria Mendes.

O pretendente:DOUGLAS DI LORETO, estado civil solteiro, profi ssão administrador, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (18/01/1983), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Roberto Di Loreto e de Vera Lucia Moia. A pretendente:IRIS FER-
REIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão analista administrativo, nascida 
nesta Capital, SP, no dia (22/10/1982), residente e domiciliada em Embu das Artes, SP, 
fi lha de Inacio José dos Santos e de Helena Felipe Ferreira.

O pretendente:ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil divorciado, 
profi ssão mecânico, nascido nesta Capital, SP, no dia (18/12/1990), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nilton Rodrigues dos Santos e de Tania Nascimento 
dos Santos. A pretendente:ÉRIKA CAROLINE RODRIGUES NASCIMENTO, estado 
civil solteira, profi ssão supervisora de crédito imobiliário, nascida nesta Capital, SP, no 
dia (03/06/1992), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos 
Alberto Ribeiro do Nascimento e de Laura Rodrigues Nascimento.

O pretendente:JEAN BRITO CERQUEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de motorista, nascido nesta Capital, SP, no dia (28/05/1992), residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio de Padua da Silva e de Jesuina Brito 
Cerqueira da Silva. A pretendente:ELIZABETE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
autônoma, nascida em  Ribeirão Pires - SP, no dia (04/11/1986), residente e domiciliada 
em Rio Grande da Serra, SP, fi lha de João Evangelista da Silva e de Lazara da Silva.

O pretendente:ANTONIO LOUREIRO ARAÚJO, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em  Maceió, AL, no dia (30/04/1966), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Araújo dos Santos e de Antonia Loureiro de Omena. 
A pretendente:MARIA INÊS DA CONCEIÇÃO, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em  Itambé, PE, no dia (25/10/1969), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Maria da Conceição dos Santos. 

O pretendente: JOSÉ AILTON BELARMINO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
mecânico, nascido em Palmeira dos Índios, AL, no dia (09/01/1970), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antônio Belarmino da Silva e de Maria de Lourdes 
Pereira Gama. A pretendente:ROSEANE OLIVEIRA DA PAZ, estado civil solteira, pro-
fi ssão do lar, nascida em  Arapiraca, AL, no dia (21/01/1980), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Rosa de Oliveira e de Paula da Paz Oliveira.

O pretendente:OLIVAL CARVALHO DE ANDRADE, estado civil divorciado, profi ssão 
mecânico, nascido em  Jaguaquara, BA, no dia (25/08/1963), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Olival Nascimento de Andrade e de Etelvina Silva 
Carvalho. A pretendente:ELZA FREIRE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascida em  Martins, RN, no dia (28/06/1971), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Macedônio de Assis e de Gercina Dalva da Silva.

O pretendente:ADÃO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão balconista, nascido em  
Barras, PI, no dia (15/12/1987), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de  Antonio Gomes da Silva e de Maria Aparecida da Silva. A pretendente:LILIANE 
BELARMINO DOS ANJOS, estado civil divorciada, profi ssão operadora de telemarketing, 
nascida em  Jupi, PE, no dia (08/07/1987), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Severino Belarmino dos Anjos e de Josefa Abilia dos Anjos.

O pretendente:WESLEY SOARES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
estoque, nascido nesta Capital, SP, no dia (22/08/2000), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Cristiano Bezerra da Silva e de Joselita Soares do Nascimento. A 
pretendente:ÉRICA STEFFANY DOS SANTOS BORGES, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de caixa, nascida em  Barreiras, BA, no dia (14/04/1999), residente e domici-
liada em São Paulo, SP, fi lha de Erivaldo Barbosa Borges e de Daiane Souza dos Santos.

O pretendente:SILVANDO DE DEUS ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em  Planalto, BA, no dia (16/12/1985), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Valdionor Florêncio de Araujo e de Ana de Deus Araujo. A pre-
tendente:EDINEUMA DE JESUS PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, 
nascida em  Nova Canaã, BA, no dia (17/01/1996), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Zildemar Santana Pereira e de Maura Angelica de Jesus Pereira.

O pretendente:FABRICIO CONCEIÇÃO DE MATOS, estado civil solteiro, profi ssão 
padeiro, nascido em Ribeira do Amparo, BA, no dia (09/03/1997), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Rodrigues de Matos e de Francisca Maria 
da Conceição Filha. A pretendente:DANIELA ARAUJO DOS REIS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em  Olindina, BA, no dia (07/07/1999), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eronildes Alcântara dos Reis e de Lindinalva de Araujo.

O pretendente:ALLAN ALVES BIANCO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia (01/05/1987), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Luiz Plate Bianco e de Doralice Alves. A pretenden-
te:DANIELA SOARES, estado civil solteira, profi ssão faxineira, nascida nesta Capital, 
Perus - SP, no dia (02/04/1989), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Donizete Prete Soares e de Silane Cristina Severino Soares.

O pretendente:EVILAZIO APARECIDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão var-
redor, nascido nesta Capital, Perus, - SP, no dia (05/04/1964), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Aparecido da Silva e de Silvandira de Oliveira 
Silva. A pretendente:NEIDE APARECIDA SOARES, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (07/06/1972), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Silvio Soares e de Maria das Dores Soares.

O pretendente:ISRAEL DOS SANTOS LIMA, estado civil divorciado, profi ssão comer-
ciante, nascido nesta Capital, Pacaembu, SP, no dia (11/07/1965), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José dos Santos Lima e de Jeruza de Souza Lima. A 
pretendente:SIDINÉIA FERREIRA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão cuidadora 
de idoso, nascida em Cidade Gaúcha, PR, no dia (12/04/1979), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemar Ferreira de Souza e de Vera Lucia de Souza.

O pretendente:BENEDITO EMILIO DA SILVA NETO, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (26/02/1973), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amado Emilio da Silva e de Maria Terezinha da 
Silva. A pretendente:MARIA NEIDE FERNANDES DE SOUSA, estado civil divorcia-
da, profi ssão cabeleireira, nascida em  Quixadá, CE, no dia (28/03/1968), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Paulo de Sousa e de Laura 
Fernandes de Sousa.

O pretendente:ANTÔNIO BERTO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de mecânico, nascido em Solânea, PB, no dia (28/07/1974), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Araújo dos Santos. A pretendente:REGINA MARIA 
BRAGA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão empregada doméstica, nascida 
em Araioses, MA, no dia (12/05/1965), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Raimundo Nonato Carvalho Silva e de Elisa Braga Silva.

O pretendente:RODOLFO ANTONIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão frentista, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (10/05/1986), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Jose da Silva e de Cicera Jovelina da Silva. A pretenden-
te:LILLIAN THOMAS LIMA, estado civil solteira, profi ssão frentista, nascida em Barueri, 
SP, no dia (04/01/1994), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Arnaldo de Lima e de Maria Lucia Batista da Silva.

O pretendente:MARCOS CRISOSTOMO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
metalúrgico, nascido em  Carapicuíba, SP, no dia (22/03/1976), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edmundo Santos e de Ana Maria Crisostomo. A 
pretendente:MARIA APARECIDA ALVES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
embalagem, nascida em Una, BA, no dia (23/03/1970), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlito Teodomiro Alves e de Guiomar de Jesus Chagas.

O pretendente:ENIO DOS SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, Jaraguá, SP, no dia (03/07/1992), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eduardo de Oliveira e de Ana Lucia dos Santos 
Oliveira. A pretendente:LIDIANE SOARES DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão 
assistente operacional, nascida em Jacobina, BA, no dia (27/10/1987), residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Francisco Barbosa de Sousa e de 
Ana Maria Santana Soares.

O pretendente:MARIO RICARDO MORAES SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante operacional, nascido em Osasco, SP, no dia (05/08/1993), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Souza Santos e de Najara 
Moraes da Silva. A pretendente:PAMELA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão recep-
cionista atendente, nascida nesta Capital, SP, no dia (27/08/1995), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edenilson da Silva e de Josimeire dos Santos Silva.

O pretendente:ELTON DA SILVA CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão consultor de 
tecnologia da informação, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (05/09/1989), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elson Oliveira Campos e de Apare-
cida Alvs da Silva Campos. A pretendente:ANNYELE SOUSA CLEMENTINO, estado 
civil solteira, profi ssão analista de faturamento, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia 
(15/03/1995), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdecir de 
Oliveira Clementino e de Sidinéia Bastos Sousa Clementino.

O pretendente:ANTONIO DANIEL ALEXANDRE DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão operador de loja, nascido em  Iguatu, CE, no dia (11/04/1999), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roque Alexandre dos Santos Filho e de 
Alrenice Dias da Silva. A pretendente:ALIKELLYS DE CARVALHO BATISTA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em  Jaicós, PI, no dia (08/05/2000), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivanildo Batista dos Reis e de Ausenir 
Francisco de Carvalho. 

O pretendente: EVERALDO ARAÚJO DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em  Itororó, BA, no dia (25/08/1979), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Everaldo Araújo da Silva e de Maria Valdeci da Silva. A 
pretendente:MARÍLIA NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
empregada doméstica, nascida em  Itororó, BA, no dia (10/06/1984), residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juarez Coelho dos Santos e de Zizélia 
Vidal do Nascimento.

O pretendente:LUCAS EDUARDO DO NASCIMENTO MENDES, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em  Maracanaú, CE, no dia (14/01/1998), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eugênio Pachelli Mendes e de Te-
rezinha de Jesus do Nascimento. A pretendente:ÉRICA MYRLA DO MONTE, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em  Santana do Acaraú, CE, no dia (29/01/1995), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis do Monte 
e de Francisca Eliane da Silva.

O pretendente:JEFFERSON HIDEKAZU DA SILVA YHA, estado civil solteiro, profi ssão 
mecânico, nascido nesta Capital, SP, no dia (31/08/1986), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Massao Yha e de Maria Liduina Nascimento da Silva 
Yha. A pretendente:MARIANA TEIXEIRA GIMENES DEL PORTO, estado civil solteira, 
profi ssão micropigmentadora, nascida nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia (31/10/1988), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agnaldo Luiz Del Porto e 
de Roselene Aparecida Gimenes Garcia.

O pretendente:JOHNNY SOUSA DE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão policial 
militar, nascido nesta Capital, SP, no dia (08/01/1990), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eudes Ferreira de Lima e de Ana Cavalcante de Sousa. 
A pretendente:SUELEN FERREIRA DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (09/06/1990), residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edimo de Carvalho e de Amenaides Ferreira 
Batista de Carvalho. 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: JOÃO BATISTA DA ROCHA, profi ssão: zelador, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Nanuque - MG, data-nascimento: 29/07/1971 residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Enedino Ferraz da Rocha e de Almerinda Batista da 
Rocha. A pretendente: CLÁUDIA FABIANE FONTÃO QUEIROZ, profi ssão: aposen-
tada, estado civil: solteira, naturalidade: MANAUS - AM, data-nascimento: 13/08/1970 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Raimundo Advaldo de Queiroz e 
de Maria Auxiliadora Fontão Queiroz.  R$ 12,58 

O pretendente: HUDSON MARLON CUSTÓDIO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Pouso Alegre - MG, data-nascimento: 30/09/1989 residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mauro Adolfo Custódio e de Cleusa de Fa-
tima Faria Custódio. A pretendente: GENILDA BATISTA SOUZA, profi ssão: cabelei-
reira, estado civil: solteira, naturalidade: Rio Pardo de Minas - MG, data-nascimento: 
15/07/1990 residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Domingos de 
Souza e de Geni Batista de Souza.  R$ 12,58 

O pretendente: GERALDO ADELSON DE OLIVEIRA, profissão: carpinteiro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Minas Novas - MG, data-nascimento: 25/05/1988 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Geraldo Oliveira Costa e 
de Maria dos Anjos Souza Costa. A pretendente: ERENILDA RODRIGUES LA-
RES, profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Minas 
Novas - MG, data-nascimento: 19/08/1990 residente e domiciliada neste Sub-
distrito - SP, filha de Manoel Rodrigues Lares e de Maria dos Anjos Rodrigues 
Lares.  R$ 12,58 

O pretendente: PABLO MUNIZ LINS, profi ssão: barbeiro, estado civil: divorciado, na-
turalidade: Imperatriz - MA, data-nascimento: 21/01/1989 residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Raimundo Nonato Ferreira Lins e de Elenilda do Espirito Santo 
Muniz Lins. A pretendente: ADRIANE DECCO FLORINDO, profi ssão: vendedora, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 10/12/1989 resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Florindo e de Alessandra 
Decco Florindo.  R$ 12,58 

O convivente: ZHAOLIANG WANG, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: China, data-nascimento: 08/05/1988 residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Wang Xuliu e de Huang Chaimei. A convivente: YUN QIU, 
profi ssão: comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: China, data-nascimento: 
28/11/1987 residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Qiu Jinke e de 
Chen Xiuying.  R$ 12,58 

O convivente: HENRIQUE DE JESUS FUENTES, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/11/1983 residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Boanerges Fuentes e de Eliane Oliveira de Jesus 
.A convivente: MONICA PAIVA REIS DE MEDEIROS, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/03/1983 residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Geraldo Pereira de Medeiros e de Sonia de 
Paiva Reis. R$ 12,58
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Daniela Batista dos Santos (*)

Alguns brasileiros con-
seguem chegar no fi m 
do mês sem entrar no 

vermelho e ainda poupar di-
nheiro - na verdade, uma em 
cada quatro famílias possuem 
dívidas ou contas em atraso, de 
acordo com a pesquisa realizada 
pela Confederação Nacional do 
Comércio (CNC). Mesmo assim, 
é possível se planejar e se orga-
nizar fi nanceiramente. Confi ra:
 1) Defi na todos os gastos 

mensais e a renda da 

família - O primeiro 
passo é identificar o 
total de despesas que 
possui, tanto os gastos 
recorrentes quanto os 
esporádicos, e qual é a 
renda mensal da família. 
É importante listar de 
forma organizada, sem 
esquecer nada, desde o 
aluguel até o cafezinho 
no fi m de tarde. Além 
disso, calcule a renda 
mensal líquida, já com 
os descontos do INSS, 
Imposto de Renda, entre 
outras deduções;

 2) Descubra formas de 

reduzir os gastos - Após 
saber quanto ganha e o 
quanto você gasta, des-
cubra se sobra ou falta 
dinheiro no fi m do mês. 
Caso falte, descubra o que 
pode cortar ou reduzir 
para que o orçamento 
familiar entre no seu bolso 
e evite contrair dívidas. Se 
já estiver devendo, prio-
rize o pagamento dessas 
contas e tente renegociar 

Veja sete dicas práticas para se 
organizar fi nanceiramente

O Brasil ainda enfrenta sinais de retração econômica e esse período de incerteza acaba atrapalhando a vida da população
emergenciais, como do-
enças, reparos na casa 
ou no automóve;

 6) Faça planejamentos 

mensais e anuais - É es-
sencial que o controle das 
despesas seja feito com 
base na renda e nos gas-
tos mensais. Entretanto, 
também é recomendável 
ter um planejamento anu-
al que contemple outros 
pontos, como eventuais 
viagens, festas de aniver-
sários, etc. Isso ajuda a 
antever custos futuros e 
auxilia a guardar dinheiro 
com antecedência para 
não comprometer seu 
orçamento;

 7) Tenha planos para o 

seu 13º salário - O 13º sa-
lário é um dinheiro extra 
que é sempre bem-vindo, 
mas mesmo ele precisa 
ter um destino adequado 
para não comprometer 
suas fi nanças pessoais. 
Caso não tenha cumprido 
a meta de montar uma 
reserva fi nanceira, esse 
valor pode ser utilizado 
para este fi m ou ainda 
para pagar eventuais dí-
vidas contraídas ao longo 
do ano. Mas se conseguiu 
manter o planejamento de 
forma correta, ele pode 
ser utilizado para com-
plementar atividades de 
lazer.

(*) - Formada em Administração em 
Empresas na USP e com MBA pelo 
Insper, iniciou a carreira na KPMG, 

participou da formação da área 
fi nanceira da Submarino,

e é CFO da Acesso.

para obter taxas e condi-
ções mais vantajosas. O 
ideal é que, pelo menos, 
sobre uma quantia para 
possíveis emergências;

 3) Estipule prioridades 

dentro do orçamento 

- Lembre-se: as priorida-
des devem ser sempre os 
gastos essenciais, como 
alimentação e moradia. 
Mesmo dentro deles é ne-
cessário ter consciência 
que as despesas devem 
estar de acordo com a sua 
capacidade fi nanceira. O 
valor desses itens, como 
aluguel, alimentação, 
educação e saúde deve 
comprometer 50% da sua 
renda mensal líquida;

 4) Dê preferência aos 

cartões de débito e pré

-pago - Eles são ótimos 
aliados para quem está 
tentando se organizar fi -
nanceiramente. Uma boa 

dica é limitar o valor dos 
gastos considerados não 
essenciais a30% da renda 
líquida, no máximo. Des-
sa forma, a pessoa pode 
utilizar o cartão pré-pago 
apenas para esta fi nalida-
de, pois assim controla 
exatamente o montante 
mensal que pode gastar;

 5) Crie metas para cada 

categoria de despesa 
- Organize os gastos por 
categorias e estipule 
metas e limites para 
cada uma delas. Como 
já citado, despesas es-
senciais, como moradia 
e alimentação, devem 
comprometer até 50% 
do orçamento total, en-
quanto que os itens não 
prioritários, como lazer, 
não podem ultrapassar 
30%. Isso porque é reco-
mendado deixar até 20% 
da renda para situações 
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