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NESTA EDIÇÃO

Mais um ano para comemorar.

E m  m e i o  t a n t a s  c r i s e s ,  
poderíamos também navegar sem 
rumo nesse mar de incerteza, mas 

resolvemos diferente, não vamos permitir que a 
sorte seja a responsável por nossos destinos. Não 
poderíamos no ano que estamos comemorando 
20 anos, deixar que o pessimismo do cenário 
nacional não permitisse nossa comemoração de 
tudo que já atingimos até agora.
Alguns anos difíceis não irão abalar nossa 
determinação de estar sempre no pelotão de elite, 
acompanhando nossos parceiros igualmente 
comprometidos.
Para deixar nossa festa de 20 anos ainda mais 
valorizada, acabamos de receber, pelo 7º ano 
consecutivo, nossa certificação de Qualidade do 
Programa de Qualidade de Empresas Contábeis 
do SESCON-SP
Tudo isso não seria possível se não fosse por uma 
Equipe realmente envolvida com o que estamos 
fazendo.
Obrigado a todos que fazem parte dessa nossa 
caminhada.

Receita Federal lança serviço que permite 
atualizar dados do CPF pela internet

Receitas da Cantina da Ivone

Andreazi Moreira Assessoria 16 3412.9700
Rua Marechal Deodoro, 2701 - Centro - São Carlos/SP - CEP 13560 - 201
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MODO DE PREPARO

INGREDIENTES

FRANGO COM QUIABO

TEMPO DE PREPARO RENDIMENTO SUPER DICA

Aproximadamente 1h30 8 porções
Acompanha arroz branco
e farofa

SALADA DE GRÃO DE BICO COM ATUM

NA PRÓXIMA EDIÇÃO

Utilizando a metade dos temperos, exceto o cheiro verde, tempere as sobrecoxas e leve a 

refogar, mexendo a carne para dourar, depois deixe cozinhando com a panela tampada.

Com a outra metade dos temperos, exceto o cheiro verde, refogue o quiabo, que devem estar 

bem lavados e secos, cortados em três ou quatro pedaços cada um, desprezando os cabos.

Estando o frango e o quiabo bem cozidos, junte tudo na mesma panela, acrescente 2 ou 3 

copos de água fervente. Cozinhe por mais 20 minutos aproximadamente, mantenha a 

consistência do caldo de acordo com sua preferência, corrija o sal se necessário. Salpique o 

cheiro verde.

 2 Kg de sobre coxa de frango; 
 4 cebolas médias; 
 uma cabeça de alho; 
 1,5 Kg de quiabo; 
 azeite, pimenta do reino, cheiro verde, colorau e açafrão.

FRANGO COM
QUIABO

OAB-SP 14.993



Síndico do Mês
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Maria Mascarenhas é graduada em administração pela 
instituição Centro Universitário Central Paulista (UNICEP). 
Hoje, exerce cargo administrativo na empresa Sapra 
Landauer, onde trabalha há 27 anos. 

Maria Mascarenhas
 Condomínio Fontana Di Trevi

(16) 3032‐3152
(16) 98843‐2355

ENTRE EM CONTATO E VENHA CONHECER NOSSA ESCOLA!
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O residencial Fontana di Trevi é um 
condomínio composto por 2 blocos de 16 
apartamentos cada, tendo em suas 
dependências uma área recreativa e uma 
atrativa piscina, oferecendo aos 
condôminos mais comodidade e lazer, 
por conta disto, exige de seus 
administradores mais cuidado e atenção. 

Em 2016 foi eleita ao cargo de sindica 
pela segunda vez, desde então, tem dado 
sequencia a um trabalho dedicado e 
sério, trazendo conforto e segurança aos 
moradores do Residencial Fontana Di 
Trevi.

Encontro de profissionais

No dia 09 de Maio foi realizado 
um encontro para profissionais 
da área de Departamento 
Pessoal em Araraquara, com 
ênfase em GEFIP/SEFIP.
O curso foi ministrado pela 
consultora Dra. Líris Silvia Zoéga 
Tognoli, que atua em consultoria 
jurídica preventiva, fiscal, 
trabalhista e previdenciária.Eliane, Dra. Líris e Camila

09 de Junho - Dia do Porteiro

Oi posso ajudar? Em qual 
apartamento o Senhor Vai? Abre 
porta. Fecha porta.  Esse é um 
pequeno resumo da vida do 
Porteiro. Sempre atento aos 
acontecimentos do seu local de 
trabalho, atencioso e zeloso com 

os condôminos. Disposto a dar informações e ajudar. Esse 
colaborador é de extrema importância, educado e respeitoso 
com as pessoas, afinal, é a cara do condomínio.

Colaborador 
do Mês

Este é o Thiago, 31 anos, 
casado, pai do Pedro e 
da Alice.
Na Andreazi  desde    
2014, é responsável 
pela supervisão de todos 
nossos Condomínios. 
Agora acaba de receber 
sua certificação em 
Técnico de Transações 
Imobiliárias e já está 
terminando a graduação 
em administração.
Muitos novos desafios 
da Andreazi contam com 
a colaboração do Thiago.

Parabéns!

Acontecendo

Certificação PQEC 2017

No último dia 26, em São Paulo, 
representando a Andreazi Moreira, 
Eliane e Adriana receberam a 
certificação 2017 do Programa de 
Qualidade de Empresas Contábeis do 
SESCON-SP.
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Cliente em Destaque
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A Receita Federal disponibilizou em seu site da internet 
um serviço que atualiza gratuitamente os dados 
cadastrais no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e que 
ficará disponível 24 horas por dia, inclusive aos finais de 
semana e feriados e poderá ser utilizado por qualquer 
cidadão inclusive os estrangeiros residentes no Brasil.
Dados como nome, endereço e telefone poderão ser 
atualizados através do formulário eletrônico disponível 
no endereço: receita.fazenda.gov.br.

O serviço presencial disponibilizado em agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal 
e Correios, ainda permanecerá com a cobrança de tarifa no valor de R$ 7,00.
Novos modelos comprovantes de Inscrição e Situação Cadastral no CPF também serão 
disponibilizados pela RFB em seu site.
Um das novidades é o CPF com QR CODE, que garante simplificação no processo de verificação 
e autenticidade do Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral via site da RFB, tornando-o 
mais ágil e garantindo maior segurança  para quem consulta. Além disso, garante também a 
melhoria dos relacionamentos em operações com bancos, empresas públicas e privadas, pois 
poderá ser utilizado em operações negociais em que o documento for apresentado. Sem 
contarmos ainda com a redução do risco de fraude, pois os dados consultados através do QR 
CODE serão validados em tempo real de acordo com a base de dados constantes na RFB.
Os demais cartões e comprovantes CPFs emitidos anteriormente, permanecerão válidos 
segundo informado pela Receita Federal.

Por dentro da Lei

Receita Federal lança serviço que permite atualizar 
dados do CPF pela internet

Geovana Sabadini 
deptocontabil@andreazimoreira.com.br

Doe um agasalho e aqueça seu coração.

Campanha doCampanha doCampanha do

AgasalhoAgasalhoAgasalho
201720172017

Participe!Participe!Participe!

De 22 de maio à 02 de junho 
haverá nos halls de nossos 

condomínios uma caixa para 
coleta de agasalhos e alimentos 

não perecíveis. 

16 3371-4319  | 33415-6001
Sede: Rua Maestro João Seppe, 866 - Jd Bethânia - São Carlos/SP 

contato@neomedsaude.com | www.neomedsaude.com

MEDICINA DO  TRABALHO (Exames Admissionais, Demissionais, Periódicos, Exames Complementares, Elaboração de 

PCMSO, PPRA, PPP, etc ) - MEDICINA DO ESPORTE ( Avaliações Medicas p/Pratica de Esportes ) - ASSISTÊNCIA E PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS MÉDICOS (para Clinicas Terapêuticas, Clinicas de  Reabilitação para  Dependentes Químicos, Abrigos para Idosos, Asilo, etc)

Construção
Manutenção e

Reformas em Geral
nsv@outlook.com.br

(16) 3361-8669 
99194-2095
99757-0448

Rua Winston M. Ricetti, 726 - Itamarati - São Carlos - 13.568.779

Cível • Trabalhista • Administrativo • Eleitoral
Penal • Família e Sucessões

Telefones: 16-3372.7088 e 3374.2062
Rua Padre Teixeira, 2.846 - Centro -  São Carlos/SP. CEP 13.560-210

ldluppi@yahoo.com.br  | romhirdaui@hotmail.com
 

OAB-SP 14.993

A sua causa e o seu direito são as metas do nosso trabalho.
LUPPI E MHIRDAUI Sociedade de Advogados têm nos 

Clientes a extensão de seus parceiros, daí atuarem com 
dedicação, criatividade e eficiência nos serviços de 

advocacia, sempre desenvolvendo soluções a cada caso.



Edgard Andreazi Moreira
16 de maio de 2017

Andreazi Moreira 20 Anos

Caros Companheiros de Jornada.

Poderia falar que chegar até aqui tenha sido 
difícil, mas seria injusto, afinal, com muito 
trabalho de uma verdadeira Equipe, conseguimos 
fazer o caminho menos íngreme e conquistar mais 
uma etapa na nossa vida profissional.
Adotamos o nome Andreazi Moreira, que se não 
fosse somados a outros igualmente dignos, não 
tornaria possível a comemoração de hoje.
Comemorar 20 anos não obrigatoriamente 
significa já ter conquistado tudo que nos foi 
determinado pela providência divina, representa, 
no entanto, que estamos merecedores de toda a 
força necessária para conseguirmos atingir os 
nossos objetivos individuais, mas com a 
colaboração do envolvimento de nossos corações, 
todos unidos, desejando sempre o bem comum.
Neste momento até posso representar a criação 
desta ideia, Andreazi Moreira Assessoria, mas ela 
não é só minha, é de todos aqueles que acreditam 
nela, que concentram seus esforços, se dedicam 
todos os dias, na determinação que estamos no 
rumo certo.
Sinto ter conduzido a nau nesta etapa inicial da 
viagem. Agora gostaria que tivessem a confiança 
que já estão todos preparados para orientar os 
rumos ao futuro.
A Andreazi Moreira Assessoria não está 
comemorando 20 anos, está apenas celebrando o 
resultado da concentração das ideias afinadas, 
que aprenderam a superar as eventuais 
diferenças em busca de um objetivo comum.
Parabéns minha querida Equipe e muito obrigado 
por tudo.
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