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        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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: RAFAEL CARIELLO, de nacionalidade brasileira, jornalista, solteiro, 
nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia 22/09/1976, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Carlos Alberto Ennes Cariello e de Rosely Cariello. A pretendente: MAÍRA DOS 
SANTOS MATTHES DA COSTA, de nacionalidade brasileira, professora, solteira, nascida 
em Mariana, MG, no dia 16/04/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Fernando Antonio Matthes da Costa e de Iolanda Cristina dos Santos Matthes da Costa.

O pretendente: RUBENS WAGNER DOS SANTOS PEREIRA NETO, de nacionalidade 
brasileira, administrador, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 25/11/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Rubens Wagner dos Santos Pereira Junior e 
de Teresa Cristina dos Santos Pereira. A pretendente: GIOVANNA MAINARDI, de na-
cionalidade brasileira, médica, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 04/08/1989, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Leonardo Mainardi e de Lilian Toquette 
Baptista Mainardi.

O pretendente: PANAYOTIS COURCOUROPOULOS, de nacionalidade brasileira, 
jornalista, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 22/01/1960, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Nicolas Courcouropoulos e de Catherine Courcouropoulos. A 
pretendente: ADRIANA REIS DE ASSIS, de nacionalidade brasileira, jornalista, solteira, 
nascida em Brasília - DF, no dia 29/05/1971, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Francisco de Assis Neto e de Carmosina dos Reis de Assis.

O pretendente: JONAS TAVARES DE ALBUQUERQUE, de nacionalidade brasileira, 
empresário, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia 29/09/1960, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Deoclecio Pereira de Albuquerque e de Terezinha 
Tavares de Albuquerque. A pretendente: CLEITA SOARES DE OLIVEIRA, de naciona-
lidade brasileira, advogada, solteira, nascida em Itamarandiba, MG, no dia 19/11/1981, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Manoel Soares de Oliveira e de 
Venância Gomes dos Santos.

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: LEONARDO DA SILVA PEREIRA GOMES, solteiro, profi ssão 
bancário, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/06/1992, residente e domiciliado na 
Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Pereira Gomes e de Leonilha Maria 
da Silva. A pretendente: RENATA CHEHOUD ALVES, solteira, profi ssão roterista, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 17/02/1992, residente e domiciliada no Jardim 
Bonfi glioli, São Paulo - SP, fi lha de Reinaldo Aziz Alves e de Vilma Lopes Alves.

O pretendente: JOÃO CARLOS MIGOTTO, solteiro, profi ssão educador físico, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 21/12/1963, residente e domiciliado na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Antenor Migotto e de Alice Villalta Migotto. A 
pretendente: CAROLINA PENTEADO BASTOS, divorciada, profi ssão administradora 
de empresas, nascida em São Paulo - SP, no dia 13/07/1970, residente e domiciliada 
no Real Parque, São Paulo - SP, fi lha de Hernani Bastos e de Isabel Penteado Bastos.

O pretendente: RAFAEL JORGE LIONEL, profi ssão, nascido em Catanduva - SP, 
no dia 27/10/1982, residente e domiciliado em Catanduva, São Paulo - SP, fi lho de 
Elcio Lionel e de Jeani Josefi na Jorge Lionel. A pretendente: GABRIELA TOCCHIO 
DOS SANTOS, solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/04/1981, residente e 
domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Francisco dos Santos e de 
Maria Helena Tocchio dos Santos.

O pretendente: RAPHAEL FONSECA NIEMEYER, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 25/11/1991, residente e domiciliado na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Mathias Niemeyer e de Ana Cristina da 
Fonseca Niemeyer. A pretendente: JULIA RAQUEL HADDAD, solteira, profi ssão 
advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 13/11/1989, residente e domiciliada 
na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Nicolau Abrahão Haddad Neto e de 
Gloria Paris de Godoy Haddad.

O pretendente: LUIZ FRANCISCO ERLER REIS, divorciado, profi ssão 
programador, nascido em Piracicaba - SP, no dia 23/04/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Evangelista Reis e de Dagmar 
Aparecida Erler Reis. A pretendente: GABRIELA DE PAULA FOLLY, solteira, 
profi ssão farmacêutica, nascida em Niterói - RJ, no dia 31/08/1987, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roosevelt Mattos Folly e de 
Soneli de Paula Folly.

O pretendente: PEDRO PAULO FERREIRA CRUZ JUNIOR, solteiro, profi ssão 
biomédico, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/06/1987, residente e domiciliado 
na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Paulo Ferreira Cruz e de Salete 
Povoa Cruz. A pretendente: TALITA DOS SANTOS AMABILE, divorciada, profi ssão 
dentista, nascida em Santos - SP, no dia 14/03/1982, residente e domiciliada na Vila 
Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de Octavio Luiz Amabile e de Regina Maria dos Santos 
Amabile.

O pretendente: RODRIGO KENJI FUJIMOTO, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 19/10/1979, residente e domiciliado no Jardim 
Anália Franco, São Paulo - SP, fi lho de Satoshi Fujimoto e de Helena Akiko Fujimoto. A 
pretendente: CYNTHIA FERNANDES, solteira, profi ssão secretária, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 11/06/1986, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, 
fi lha de Wagner Fernandes e de Vanalinda Rodrigues dos Santos Fernandes.

O pretendente: CARLOS GUILHERME GONÇALVES DE AZEVEDO, solteiro, 
profi ssão servidor público, nascido em Bariri - SP, no dia 14/05/1991, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Gonçalves de 
Azevedo e de Maria Zilda Michelassi de Azevedo. A pretendente: AMANDA DA 
ROCHA SILVA, solteira, profi ssão analista de dados, nascida em Guarujá - SP, no 
dia 29/01/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Heronico Cosmo da Silva e de Leia Ferreira da Rocha Silva.

O pretendente: ANDRÉ GEMIR ANTUNES, solteiro, profi ssão economista, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 22/05/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Rui da Silva Antunes e de Nayre de Lourdes do Amaral Gemir 
Antunes. A pretendente: ALESSANDRA SEMEONI FARIA, divorciada, profi ssão 
publicitária, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/09/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcelo Faria e de Maria Cristina Semeoni 
Faria.

O pretendente: FABIO PEREIRA DA CUNHA, divorciado, profi ssão professor, 
nascido em Taubaté - SP, no dia 17/01/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Ciro Pereira da Cunha e de Ana Célia Pereira da Cunha. 
A pretendente: ANA CAROLINA NEVES FREIRE, solteira, profi ssão economista, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 09/06/1988, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Agenildo Mendes Freire e de Ana Alice Lima 
Neves Freire.

O pretendente: MARCOS VINICIUS LATCSH, solteiro, profi ssão bancário, nascido 
em Sorocaba - SP, no dia 28/04/1982, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São 
Paulo - SP, fi lho de Joel Latcsh e de Doraci Moreira Latcsh. A pretendente: MARIANA 
LOPES SIQUEIRA, solteira, profi ssão gerente, nascida em Sorocaba - SP, no dia 
13/08/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João 
Siqueira e de Fatima Maria Lopes.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: HENRY ALBERT YUKIO NAKASHIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
professor, nascido em Araçatuba - SP, no dia 21/01/1979, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Yoshimi Nakashima e Hidemi Nakashima. A pretendente: 
KATHARINA MÄHLER, estado civil solteira, profi ssão fotógrafa, nascida em Korbach, 
Alemanha, no dia 19/11/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Joachim Mähler e de Heike Mähler.

O pretendente: EDUARDO FELIPE DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
promotor de vendas, nascido neste Subdistrito, São Paulo - SP, no dia 28/01/1996, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Eduardo dos Santos e de 
Roberta Luiza Assumpção dos Santos. A pretendente: YNGRID MOREIRA NAKAGAWA, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida neste Subdistrito, São Paulo - SP, no dia 
14/09/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Emerson 
Medeiros Nakagawa e de Kely Christina Nakagawa.

O pretendente: LUÍS FERNANDO RODRIGUES QUADRANTE, estado civil divorciado, 
profi ssão engenheiro, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 25/11/1969, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Renato Marinho Quadrante 
e de Maria de Lourdes Rodrigues Quadrante. A pretendente: FABIANNE HOSKEN DE 
OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão dentista, nascida no Rio de Janeiro - RJ, 
no dia 19/02/1981, residente e domiciliada nesta Capital, Jardim São Bento - SP, fi lha de 
Ozimar Gomes de Oliveira e de Maria das Graças Hosken de Oliveira.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ DE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão gráfi co, nas-
cido nesta Capital, Barra Funda - SP, no dia 23/11/1972, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista de Freitas e de Maria Helena Andrade de 
Freitas. A pretendente: LEANDRA SILVESTRE FERREIRA FONSECA, estado civil viúva, 
profi ssão pedagoga, nascida em Salvador - BA, no dia 29/04/1984, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ailton Ferreira e de Maria José Santos Silvestre.

O pretendente: DIÓGENES LUIS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, 
nascido neste Subdistrito, São Paulo - SP, no dia 21/12/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Luis da Silva e de Rosemeire Luciano da 
Silva Rosa. A pretendente: NATASHA SOUSA, estado civil solteira, profi ssão gerente de 
produto, nascida em Toronto - Canadá, no dia 26/02/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Sousa e de Shirley Bravo.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: ANTONIO JOSÉ DE CASTRO, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Pedralva - MG, data-nascimento: 19/12/1945, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Amador Garcia e de A delaide Garcia de Castro. A pre-
tendente: ZILMA PEREIRA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Palmas de Monte Alto - BA, data-nascimento: 23/11/1958, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Genesio Pereira da Silva e Geraldina Pereira Costa.

O pretendente: CELSO DOS SANTOS VELASQUEZ, profi ssão: publicitário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César - SP, data-nascimento: 
10/09/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos 
da Silva Velasquez e de Julzira dos Santos Martins. A pretendente: ATAIZE DO 
AMORIM MEDEIRO, profi ssão: relações públicas, estado civil: solteira, naturalidade: 
Ibotirama - SP, data-nascimento: 24/10/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Manoel Grigorio Medeiro e de Umbelina do Amorim Medeiro.

O pretendente: CLAYTON TOSATTI CANDIDO DE OLIVEIRA, profi ssão: analista 
de sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César - SP, 
data-nascimento: 06/05/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de João Candido de Oliveira  e de Sonia Maria Tosatti. A pretendente: 
ALESSANDRA PACHECO FERREIRA, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, data-nascimento: 04/07/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Djalma Ferreira 
e de Deise Fernandes Pacheco Ferreira.

O pretendente: OSWALDO SILVESTRE DO NASCIMENTO, profi ssão: vendedor 
autônomo, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, 
data-nascimento: 30/05/1966, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Silvestre José do Nascimento e de Adelina Maria do Nascimento. A 
pretendente: DIVANIR GOMES DA CRUZ, profi ssão: vendedora autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: Corumbá - MT, data-nascimento: 02/10/1963, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Josias Gomes da Cruz e 
de Diva Maria Melo da Cruz.

O pretendente: JOSÉ ADILSON AUGUSTO, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Tecaimbó - PE, data-nascimento: 24/11/1978, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Augusto Manoel da Silva 
e de Luiza Joana de Jesus. A pretendente: MAGALY BEZERRA DUARTE, pro-
fi ssão: pensionista, estado civil: viúva, naturalidade: Patos - PB, data-nascimento: 
08/12/1973, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Frazão Bezerra e de Margarida Anunciada Macêdo.

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - 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: VINÍCIUS MARTINEZ, de nacionalidade brasileira, solteiro, administrador, 
natural de São Paulo, SP, no dia (25/11/1993), residente e domiciliado no Jardim Vitória 
Régia, São Paulo, SP fi lho de Luís Fernando Barbosa Martinez e de Sandra Prignolato 
Martinez. A pretendente: CAROLINA NOGUEIRA DANTAS DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, solteira, empresária, natural de Cubatão, SP, no dia (21/10/1993), residente e 
domiciliada no Sumarezinho, São Paulo, SP, fi lha de Eliseu Dantas de Souza Filho e de 
Miriam Nogueira Dantas de Souza.

Projeto corrige a tabela do Imposto de Renda, defasada em 95,4%. 

Aline Guedes/Especial Cidadania/
Ag.Senado

Enquanto a Previdên-
cia Social foi, em 20 
anos, objeto de duas 

grandes reformas e duas ou-
tras signifi cativas alterações, 
com o argumento de que 
precisava ser racionalizada, 
o sistema tributário se tornou 
incontrolável, segundo dez 
entre dez analistas, sem que 
nenhuma mudança sistêmica 
fosse promovida em várias 
décadas. O Congresso ensaia 
a retomada desse debate, 
possivelmente ainda neste 
semestre. Embora as críticas 
mais pesadas a impostos, 
contribuições e taxas partam 
dos empresários, a queixa em 
torno do peso dos tributos é 
geral.

Para se guiar pelo labirinto 
de 13 impostos e 3 contri-
buições que devem pagar e 
recolher, as empresas gastam 
tempo e dinheiro de suas 
atividades-fim para pagar 
contadores, auditores e ad-
vogados tributaristas. Isso 
acaba repercutindo negati-
vamente na produtividade 
do país. Tornar a tributação 
mais racional, entretanto, é 
uma tarefa que exige delicada 
costura política, dada a diver-
sidade de interesses que são 
contrariados a cada peça que 
se tenta mover no tabuleiro. 
Afi nal, os impostos custeiam 
as despesas e os investimen-
tos públicos.

Nenhum setor admite per-

der recursos sem a certeza 
de que será compensado. 
O modelo de repartição da 
arrecadação entre a União, 
os estados e os municípios 
ajuda a manter o impasse, 
o que explica as sucessivas 
tentativas de rediscutir o 
pacto federativo. A grita em 
torno do peso da carga tribu-
tária — R$ 1,44 trilhão, pouco 
mais de um terço do PIB em 
2017 — é antiga, mas uma 
tomada de consciência mais 
vigorosa tem como marco os 
protestos populares de 2013, 
durante os quais fi cou claro 
o descontentamento com os 
resultados da aplicação dos 
impostos em relação aos ser-
viços prestados pelo Estado.

A afi rmação de que o Brasil 
arrecada muito e gasta mal 
tem sido expressa matemati-
camente, por meio do Índice 
de Retorno de Bem-Estar à 
Sociedade (Irbes), calculado 
pelo Instituto Brasileiro de 
Planejamento e Tributação 
(IBPT). Em 2017, o Brasil 
fi cou em 30º lugar na lista dos 
países avaliados, segundo uma 
equação que leva em conta 
a carga tributária e o Índice 
de Desenvolvimento Humano 
(IDH), que no caso era de 0,754. 

Em posições melhores, há 
tanto países com carga tribu-
tária baixa, como a Irlanda e 
o Uruguai, quanto alta, como 
a Alemanha e a Dinamarca. 
Diante da demora na solução 
global para o problema, suces-
sivos governos têm usado de 
expedientes pouco ortodoxos 

para equilibrar despesas e 
receitas, como a criação de 
tributos — a Cofi ns e a CPMF 
são dois exemplos — e o atra-
so na correção das tabelas de 
cálculo do imposto de renda.

Depois de vigorar por dez 
anos, a CPMF foi extinta pelo 
Congresso em 2007, mas a 
Cofi ns, juntamente com o PIS, 
difi culta a vida das empresas e 
acaba incidindo sobre o con-
sumo, como se não bastasse o 
indecifrável ICMS, reforçando 
o caráter regressivo do sistema 
tributário no país. Num siste-
ma progressivo, os mais ricos 
seriam, proporcionalmente, 
mais taxados. Quanto à tabela 
do IR, acumulava uma defa-
sagem de 95,4% em 2018, se 
comparada à infl ação medida 
pelo IPCA desde 1996. Assim, 
só está isento do imposto o 
contribuinte que ganhe até 
R$ 1,9 mil por mês. Corrigida 
a tabela, a isenção passaria até 
o limite de R$ 3,7 mil mensais.

Para sanar o que considera 
um aumento de tributação 
disfarçado, o senador Reguffe 
(sem partido-DF) apresentou 
o projeto que manda corrigir 
anualmente os limites de 
isenção da tabela do IRPF 
pela variação anual do IPCA, 
mais 1% ao ano, até que se 
recupere a defasagem acu-
mulada da tabela. “Cobrei de 
todos os governos. O que foi 
dito na campanha? Que não 
pagaria Imposto de Renda 
quem ganha até R$ 5 mil. E 
nada mudou”, disse.

Mais recentemente, a bancada 

do PT no Senado apresentou 
projeto para acabar com o 
escalonamento das faixas de 
incidência da alíquota do IRPF 
e fi xá-la em 27,5% para quem 
ganha acima de cinco salários 
mínimos. Senadores petistas 
consideram que a proposta não 
encerra a discussão sobre a atu-
alização das faixas de cobrança 
do IR, necessária há anos. Há 
consenso sobre a isenção aos que 
ganham até cinco salários, mas 
não sobre a reestruturação de 
toda a tabela, até com a criação 
de faixas maiores que 27,5%. 
Há 32 anos no Congresso, Paulo 
Paim (PT-RS) reclama da falta 
de mudanças signifi cativas na 

questão tributária.
O senador Plínio Valério 

(PSDB-AM) defendeu a redu-
ção dos impostos incidentes 
sobre a comida. Plínio men-
cionou dados da Associação 
Brasileira da Indústria de 
Alimentos (Abia), segundo 
os quais o peso médio dos tri-
butos sobre mantimentos no 
país chega a 22,5%, enquanto 
o padrão internacional fi ca em 
torno de 6,5% no preço fi nal 
ao consumidor. No caso dos 
enlatados, chega a 37,5%. Já 
sobre o arroz e o feijão, os tri-
butos médios fi cam em 18%.

Para o senador Jorge Ka-
juru (PSB-GO), a desigual-

dade social, um dos maiores 
males do Brasil, depende do 
combate aos privilégios de 
classe em matéria tributária, 
em parte responsáveis por 
colocar o país em 79º lugar na 
classifi cação da ONU quanto 
ao desenvolvimento huma-
no, mesmo sendo a 8ª maior 
economia do mundo. Jayme 
Campos (DEM-MT) também 
considera primordial que se 
vote a reforma tributária. Ele 
advoga a descentralização de 
parte da receita da União para 
os estados e municípios, cujos 
recursos não correspondem 
às responsabilidades e in-
cumbências.

Congresso pode retomar discussão sobre 
reforma tributária neste semestre

Embora as críticas mais pesadas a impostos, contribuições e taxas partam dos empresários, a queixa em torno do 
peso dos tributos é geral
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

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

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

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

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

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua agência 
de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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