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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

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: LUIZ FERNANDO MAZZINI, profissão: engenheiro químico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Taubaté, SP, data-nascimento: 09/02/1980, residente e domi-
ciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Dirceu Mazzini e de Maria Goretti 
Mazzini. A pretendente: PRISCILLA ROCHA LIMA, profissão: farmacêutica, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 29/03/1984, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Ademir Nepomuceno de Lima 
e de Selma Rocha Lima.

O pretendente: NIVALDO FERNANDES FIOCHI, profissão: motorista, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 23/12/1958, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Antonio Nivaldo 
Fernandes Fiochi e de Cicera Matias Fiochi. A pretendente: VALDIVIA RIBEIRO SILVA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Anagé, Distrito de Coquinhos, BA, 
data-nascimento: 12/11/1967, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Valfrêdo Ribeiro Silva e de Elzenita Carvalho Silva.

O pretendente: PAULO JORGE PEREIRA, profissão: técnico de enfermagem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 12/04/1978, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Antonio Azevedo 
Pereira e de Ana dos Anjos Araujo Jorge Pereira. A pretendente: ROSICLEI DE FÁTIMA 
BORGES, profissão: cozinheira, estado civil: solteira, naturalidade: em Coqueiral, MG, 
data-nascimento: 27/10/1976, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Antônio Romildo Borges e de Rosa Aparecida Borges.

O pretendente: ANTONIO LUIZ LINS TELES, profissão: agente de segurança peniten-
ciário, estado civil: solteiro, naturalidade: em Atalaia, AL, data-nascimento: 14/06/1966, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Antonio Teles da 
Silva e de Sebastiana Lins Teles. A pretendente: JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA SILVA, 
profissão: técnica de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: Umbuzeiro, PB, 
data-nascimento: 17/05/1969, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Jose Candido da Silva e de Maria do Carmo de Oliveira Silva.

O pretendente: AGOSTINHO ANTUNES, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Dois Vizinhos, PR, data-nascimento: 05/05/1971, residente e domiciliado 
em São Miguel do Iguaçu, PR, filho de Antonio Antunes e de Atilia Aquines Barbosa. A 
pretendente: MARIA AURORA FERREIRA, profissão: aposentada, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 24/12/1965, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de José Ferreira e de Elena Fernandes Ferreira.

O pretendente: MARK ALEXANDER FRASER, profissão: encanador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Oban, Escócia, data-nascimento: 04/01/1982, residente e domiciliado 
na Inglaterra, filho de Kim Fraser. A pretendente: BRUNA ALVES BACELAR, profissão: 
tatuadora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cangaíba, SP, data-nasci-
mento: 06/02/1986, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Jose Aris Bacelar e de Maria da Gloria Alves Bacelar.

O pretendente: EDMILSON PAULO DA SILVA, profissão: zelador, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 02/05/1964, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Paulo da Silva e de Tereza 
Maria da Silva. A pretendente: MARIA GOMES GALDINO, profissão: aposentada, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em Crato, CE, data-nascimento: 20/05/1952, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Alcides Galdino da Silva e de 
Maria das Dores Silva.

O pretendente: ANDERSON EDUARDO VOLF, profissão: vendedor, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 01/03/1996, residente e domi-
ciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Ademir Tadeu Volf e de Vera Lucia 
de Azevedo Volf. A pretendente: MELISSA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA, profissão: 
ajudante de produção, estado civil: solteira, naturalidade: em Suzano, SP, data-nasci-
mento: 17/04/1999, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Aparecido Martins de Oliveira e de Jatiaci da Silva.

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:

41º Subdistrito, - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: FELIPE DIONIZIO DE SOUZA SILVA, de nacionalidade brasileira, nas-
cido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (07/10/1992), estado civil solteiro, profissão 
motorista, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco 
Dionizio da Silva e de Ana Elisa Urias de Souza Silva. A pretendente: NAYARA ROBERTA 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia 
(13/03/1990), estado civil solteira, profissão auxiliar técnica de educação, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz José dos Santos e de Ozineide 
Alves da Silva dos Santos.

O pretendente: RILDO CIRINO LAVRADOR, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Mongaguá - SP (Registrado no Município de Praia Grande - SP), no dia (25/04/1997), 
estado civil solteiro, profissão auxiliar de expedição, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filho de Rogerio Lavrador e de Rosângela Cirino Lavrador. A 
pretendente: GIOVANNA SANCHES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (15/03/2003), estado civil solteira, profissão auxiliar 
de loja, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcos Roberto 
Andrade dos Santos e de Maria Helena da Silva Sanches.

O pretendente: FELIPE MIRANDA ALBUQUERQUE, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (17/05/1996), estado civil solteiro, 
profissão cabeleireiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de José Robson da Silva Albuquerque e de Regina Claudia Miranda. A pre-
tendente: AMANDA NASCIMENTO MISAEL, de nacionalidade brasileira, nascida 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (11/11/1997), estado civil solteira, profissão 
auxiliar de limpeza, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Rosangela Nascimento Misael.

O pretendente: DOUGLAS ROQUE FILHO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Vila Mariana - SP, no dia (21/11/1992), estado civil solteiro, profissão analista 
financeiro, residente e domiciliado em Osasco - SP, filho de Douglas Roque e de Suza-
ne Marinho Roque. A pretendente: VANESSA RODRIGUES PINTO, de nacionalidade 
brasileira, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia (17/11/1990), estado civil solteira, 
profissão especialista financeiro, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, filha de Jose Artur Pinto e de Solange Aparecida Rodrigues Pinto. Obs.: Bem como 
cópia recebida da Unidade de Serviço do 1° Subdistrito, do município de Osasco, neste 
Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: JHONY WALMYR ROMÃO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia (17/03/1993), estado civil solteiro, 
profissão coordenador, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de João Romão da Silva e de Leni Aparecida Amaro. A pretendente: JAQUELINE 
SILVA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Perus - SP, 
no dia (09/05/1996), estado civil solteira, profissão analista tributário, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Eduardo Batista de Oliveira e 
de Mariana de Jesus Silva Oliveira.

O pretendente: PIERRE BATISTA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (12/01/1986), estado civil divorciado, profissão analista de 
sistema, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Carlos 
da Silva e de Maria Geralda Batista da Silva. A pretendente: SABRINA CARDOSO DA 
SILVA ANDRADE, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, 
no dia (05/08/1994), estado civil solteira, profissão autônoma, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Manoel de Carvalho Andrade e de Iolanda 
Cardoso da Silva.

O pretendente: LEANDRO SILVA DAMASCENO, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Mooca - SP, no dia (25/01/1987), estado civil solteiro, profissão técnico de 
telecomunicações, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José 
Luiz Damasceno e de Maria de Lourdes Silva José Damasceno. A pretendente: TALITA 
CAMARGO HIDAI, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no 
dia (28/09/1985), estado civil solteira, profissão assistente administrativo, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Nelson Yassuo Hidai e de Liria 
Camargo Rodrigues Mariano.

O pretendente: RUBENS CANNALONGA NETO, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Lapa - SP, no dia (11/06/1972), estado civil divorciado, profissão autônomo, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rubens Cannalonga 
Filho e de Orzelia Cannalonga de Oliveira. A pretendente: ANDRÉIA BERNARDO DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida em Vitória de Santo Antão - PE (Registrada 
1° Distrito de Escada - PE), no dia (26/05/1977), estado civil divorciada, profissão auxiliar 
administrativo, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Amaro 
Bernardo dos Santos e de Zilda Maria de Melo.

O pretendente: CÁSSIO ARAUJO BENTO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Bela Vista - SP, no dia (13/10/1975), estado civil divorciado, profissão motorista 
executivo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio 
Gomes Bento e de Josefa Araujo Bento. A pretendente: ELISABETE APARECIDA ALVES 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Vila Matilde - SP, no 
dia (31/01/1987), estado civil divorciada, profissão manicure, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Rosana Alves dos Santos.

O pretendente: ANILTON DE ASSUNÇÃO RIBEIRO JUNIOR, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (18/02/1983), estado civil solteiro, profissão 
analista de redes, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Anilton 
de Assunção Ribeiro e de Lucia Izabel de Oliveira Ribeiro. A pretendente: ANA PAULA 
THOMÉ, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 
(04/03/1983), estado civil solteira, profissão analista financeira, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Romildo Lopes Thomé e de Alice Rodrigues Thomé.

O pretendente: EDUARDO FERREIRA MOURA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (16/11/1980), estado civil solteiro, profissão agente 
de estoque, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Raimundo 
Moura e de Orlanda Ferreira Moura. A pretendente: TAMARA MELO DOS REIS, de na-
cionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (26/08/1985), 
estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Rivanilson Fonseca dos Reis e de Maria Madalena de Melo.

O pretendente: MOISÉS CARLOS SALES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nasci-
do nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (27/05/2000), estado civil solteiro, profissão operador 
de caixa, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Emerson Carlos 
de Oliveira e de Nilza Sales de Oliveira. A pretendente: ESTHER MOURA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/10/2000), estado 
civil solteira, profissão auxiliar administrativo, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de José Everaldo da Silva e de Mirian Terezinha de Moura.

O pretendente: LUIZ MARIANO DE AGUIAR, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Caratinga - MG, no dia (07/07/1965), estado civil divorciado, profissão montador, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Agenor Mariano de 
Aguiar e de Jorcelina Thimoteo Mariano. A pretendente: MARCIA REGINA CARDOSO, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (20/03/1974), 
estado civil divorciada, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Francisco Cardoso e de Marli Canato de Faria.

O pretendente: SÉRGIO HENRIQUE GOULART DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
nascido em Guarulhos - SP, no dia (01/05/1975), estado civil solteiro, profissão empre-
sário, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Joaquim Sergio 
da Silva e de Ambrosina Goulart da Silva. A pretendente: DEZIANE JESUS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, nascida em Presidente Dutra - BA, no dia (27/08/1990), 
estado civil solteira, profissão professora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Luíz Carlos Ferreira dos Santos e de Maria Seleste de Jesus Santos.

O pretendente: PAULO ROBERTO MARQUES, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Santa Mariana - PR (Registrado 3° Subdistrito - Penha de França, nesta Capital), no 
dia (24/12/1955), estado civil divorciado, profissão aposentado, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Pedro Marques e de Maria Augusta Marques. 
A pretendente: ROSIMEIRE PAULA DA SILVA BATISTA, de nacionalidade brasileira, 
nascida nesta Capital, Pirituba - SP, no dia (21/05/1968), estado civil solteira, profissão 
operadora de cobrança, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Antonio Paulo Batista e de Eulina da Silva Batista.

O pretendente: HENRI MODA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta Capital, Canga-
íba - SP, no dia (24/10/1996), estado civil solteiro, profissão reparador de linhas aéreas, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Moda e de Maria 
Cleonisce Moda. A pretendente: DAIANE MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade bra-
sileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/08/1999), estado civil solteira, 
profissão vendedora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Adilson Antonio dos Santos e de Maria Aparecida Nunes da Rocha.

Estudo mostra que 55% 
dos britânicos têm 

anticorpos contra Covid
Um nova pesquisa mostra que uma em cada duas 

pessoas que vive no Reino Unido já apresenta anti-
corpos contra o Coronavírus Sars-CoV-2, informou 
o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS) nesta 
quarta-feira (14). O estudo aponta que os moradores 
adquiriram a defesa por ter contraído a Covid-19 ou 
por terem sido vacinados. 

Em números totais, 55% dos cidadãos já têm os anti-
corpos, sendo que Inglaterra e Irlanda do Norte (54,9%) 
têm os maiores índices. O País de Gales tem 49,1% e a 
Escócia tem 46% na semana encerrada em 28 de março.

“Em todos os quatro países do Reino Unido, existe um 
padrão claro entre a vacinação e os testes positivos para 
anticorpos da Covid-19, mas a detecção de anticorpos em 
si não é uma medida precisa da proteção da imunidade 
dada pela vacinação”, pontua ainda o documento. 

O Reino Unido é um dos mais avançados no mundo 
na aplicação das vacinas anti-Covid, com mais de 40,1 
milhões de doses aplicadas até esta quarta-feira. São 
32,2 milhões de pessoas que receberam ao menos uma 
das doses e 7,8 milhões totalmente imunizadas.

Com isso, além do restrito lockdown imposto entre 
janeiro e fim de março, os números da terceira onda da 
pandemia de Covid-19 despencaram com uma média 
de 34,4 mortes e 2,7 mil casos por dia. Em dados totais, 
os britânicos somam 4.390.801 contágios confirmados e 
127.369 óbitos na pandemia (ANSA).

Muitas vezes as empresas não têm conhecimento de que uma 
decisão judicial já foi pacificada.

Uma evidência desta 
realidade de desco-
nhecimento do Sis-

tema Tributário Brasileiro é 
que, até o fim de 2021, a meta 
do escritório é recuperar R$ 
1 bilhão para seus clientes, 
somente entre valores de 
tributos pagos a mais ou 
de forma indevida. O sócio 
Eduardo Bitello, professor 
de MBA da ESPM-Sul, listou 
alguns pontos de atenção 
para os empresários:

1) Faça um planejamen-
to tributário. Todo início 
de ano, as empresas e seus 
contadores escolhem por 
qual regime tributário irão 
apurar os impostos. Essa é 
uma decisão essencial para 
as finanças, pois uma esco-
lha assertiva pode significar 

Dicas para as empresas organizarem um planejamento tributário
Nove em cada dez empresários pagam seus impostos de maneira equivocada, de acordo com percepção de mercado dos sócios da Marpa Gestão 
Tributária, o executivo Michael Soares e o advogado tributarista Eduardo Bitello. Segundo dados do IBGE/Impostômetro divulgados em 2015, este índice 
pode ser ainda maior, impactando 95% da iniciativa privada

também a redução no paga-
mento destes tributos.

2) Analise o regime 
tributário em que a em-
presa se enquadra e qual 
é a atividade. Geralmente 
é possível reduzir o valor 
de ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços), por exemplo, a 
partir desse estudo.

3) Foco na gestão do 
passivo tributário. Os 
empresários costumam ava-
liar apenas dois caminhos: 
pagar o débito ou parcelar a 
dívida. No entanto, quando 
não honram com estes paga-
mentos, os juros se tornam 
muito altos. Apenas a taxa 
de juros básica, a Selic, já 
tem correção de mais de 1% 
ao mês. O que a maioria dos 

por exemplo, a empresa já 
deixa contribuições entre 
o combustível utilizado e 
os pedágios, o que pode ser 
revertido como crédito. No 
entanto, um alerta: a prática 
de apropriação de créditos 
é especialmente complexa, 
precisando de um profissio-
nal assertivo na aplicação 
da legislação para não ter 
qualquer complicação futura 
com a Receita Federal.

5) Avalie a possibili-
dade do pagamento de 
tributos a partir de deci-
são judicial. Atualmente, 
o Supremo Tribunal Federal 
(STF) analisa mais de 100 
temas de matérias tributá-
rias. A partir disso, em alguns 
casos é possível suspender 
o pagamento de tributos 

federais durante momentos 
econômicos instáveis como 
o gerado pela pandemia da 
Covid-19, com o objetivo de 
obter mais margem e lucro 
no negócio.

6) Atenção com a Lei 
de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO), que anu-
almente publica tudo 
o que perdeu. Quando 
falamos que o planejamento 
tributário é uma forma de 
gerar caixa, este é um bom 
exemplo. Muitas vezes as 
empresas não têm conheci-
mento de que uma decisão 
judicial já foi pacificada, e é 
direito do contribuinte pe-
gar seu dinheiro de volta. - 
Fonte e mais inbformações: 
(www.marpagestaotributa-
ria.com.br).
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empresários não sabe é que 
existem outras 11 formas 
de pagar estes débitos, se-
guindo o Código Tributário 
Nacional (CTN).

4) Confira se a empresa 

está com crédito tribu-
tário. Isso é possível para 
quem está enquadrado no 
regime de lucro real. Ao 
transportar seu produto 
final para outras cidades, 
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