
Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

www.netjen.com.brSão Paulo, sexta-feira, 26 de fevereiro de 20218

Tendências do consumer 
experience que se 

estabeleceram e se manterão

No ano de 2020, os 
ventos mudaram e 
transformaram diversos 
segmentos, o que levou a 
uma rápida e dolorosa 
adaptação para 
sobreviver à pandemia

Nesse sentido, um dos 
setores que mais sentiu 
o impacto foi o varejo, 

com a imediata adaptação. 
Enquanto nós consumidores, 
estávamos acostumados à 
forma padrão de compra em 
loja física, levando o produto 
no mesmo instante, tal modelo 
foi modificado drasticamente.
Já para as marcas, a mudança 
não foi nada fácil. Muitas en-
frentaram dificuldades para 
vender e precisaram migrar 
para o online. 

Nesse cenário de mudanças 
inesperadas, os anseios e de-
sejos do consumidor mudou, 
mas não só isso: as tendências 
adotadas na pandemia segui-
rão além do ano de 2020. O 
que irá permanecer? 

Como forma de prevenção, 
as pessoas têm evitado as lojas 
físicas e estão cada vez mais 
presentes no online. De acordo 
com a pesquisa da companhia 
de consultoria EY Parthenon, 
feita no Brasil entre junho e 
julho de 2020, como consequ-
ência do fechamento do varejo, 
62% dos brasileiros visitaram 
menos lojas físicas. 

Nesse sentido, o público 
se acostumou a comprar de 
forma remota e, mesmo após 
o isolamento social, deve 
continuar a adquirir produtos 
pela internet. No Brasil, houve 
um aumento de vendas C2C 
por meio das redes sociais 
juntamente com empresas 
de logística, como o Mercado 
Livre, que ofereceram entre-
gas com maior segurança e 
praticidade. 

Ainda sobre experiências de 
compra em casa, o segmento 
de beleza criou avatares - re-
presentação de uma pessoa na 
internet- para simular a cor de 
um batom ou maquiagem no 
consumidor. O cliente con-
segue imaginar como ficaria 
o produto no sofá e conforto 
de casa. Hoje, as marcas estão 
mais preparadas para a venda 
online, o que torna os métodos 
de entrega muito mais rápidos. 

Um dos destaques é o live 
streaming shop, apresentação 
ao vivo de produtos pela inter-
net que permite ao cliente ter 
uma experiência mais próxi-
ma, incluindo a possibilidade 
de comentar e fazer perguntas, 

o que traz facilidade de compra 
com poucos cliques na tela. 
Uma das vantagens é que a 
plataforma oferece o produto 
de acordo com os gostos do 
cliente. Já para as marcas, uma 
das dicas é convidar digital 
influencers, o que torna o in-
vestimento baixo e possibilita 
marcas venderem melhor. 

A pandemia mudou o hábito 
do consumidor. A incerteza 
da qualidade de vida levou as 
pessoas a serem mais caute-
losas e a darem mais atenção 
ao bem estar da família. Por 
conta da crise de saúde gerada 
no ano anterior, a pesquisa 
citada anteriormente mostra 
também que as pessoas se 
tornaram mais cuidadosas com 
a higiene pessoal, um reflexo 
da necessidade de evitar a 
contaminação. 

Além disso, hoje as pessoas 
investem mais em produtos e 
serviços que agregam intelec-
tualmente como cursos para 
aprender um novo idioma ou 
artesanato. Os produtos em 
destaque durante a quaren-
tena foram itens para casa e 
serviços que proporcionam 
conforto, tendência que irá 
permanecer. Observamos 
esse consumo a partir das 
inovações apresentadas na 
CES (Consumer Electronics 
Show), no qual foram apre-
sentadas novidades para o 
ambiente doméstico. 

A demanda por itens so-
bre pets e plataformas de 
streaming - que se tornaram 
uma das principais opções 
de lazer - também está cres-
cendo. A pandemia também 
intensificou a relação entre 
o consumidor e as marcas. O 
Coronavírus impactou o bem 
estar e, por isso, antes de 
comprar o produto, o consu-
midor deseja conhecer o que 
as marcas estão fazendo em 
prol da sociedade. 

O isolamento social mudou 
também o ato de compra. 
No pós-pandemia, as idas às 
lojas serão uma experiência 
diferente da rotina. Por isso, 
as lojas devem estar prepara-
das para receber esse público 
que sai de casa. Contudo, os 
propósitos mudaram, e o con-
sumidor sabe muito melhor o 
que deseja. E comportamentos 
que vinham se mostrando 
lentamente, tiveram forte ace-
leração na pandemia e devem 
continuar. 

(*) - É fundadora e CEO da Wish 
International, especialista em 

inteligência de mercado, Content 
Wizard e Investor. É também Board 

Member da United Nations e do 
Woman Silicon Valley Chapter. 

Natasha de Caiado Castro (*)
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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:

O pretendente: ELVIS DA SILVA EVANGELISTA, profissão: marceneiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Queimadas, BA, data-nascimento: 16/06/1993, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Edilson Evangelista e de Maria da Silva Evangelista. 
A pretendente: WILIANE BELINO DOS SANTOS, profissão: operadora de loja, estado 
civil: solteira, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 04/12/2000, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Joseane Belino dos Santos e de Lineide Batista 
Santos.

O pretendente: LEONARDO SLOVOK SANTOS, profissão: sub gerente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1999, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Euvanio Ferreira Santos e de Luciana Slovok Santos. 
A pretendente: BRUNA NOVAIS SANTOS, profissão: tosadora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/1994, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Nilson Dias Santos e de Maria Aparecida Oliveira de Novais.

O pretendente: GUILHERME OLIVEIRA NOGUEIRA, profissão: aux. de produção, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/1998, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Vagner Pinto Nogueira e de Telma Oliveira 
Nogueira. A pretendente: THAINA DE MORAES SANTOS, profissão: publicitária, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Claudinei dos Santos e de Olivanda de Moraes 
Santos.

O pretendente: CÉSAR DE ARAUJO SOUZA, profissão: chefe de transportes de valo-
res, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1981, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Antonio de Souza e de Jose-
fa Maria de Araujo Souza. A pretendente: MAGALÍ ARAUJO SANTOS, profissão: op. de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1979, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valdemar Alves dos Santos e de 
Maria do Socorro Araujo Santos.

O pretendente: VICTOR HENRIQUE INÁCIO DE ABREU, profissão: consultor de 
franquias, estado civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
16/09/1990, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Joel Cordeiro de Abreu e 
de Eliana Inácio Cordeiro de Abreu. A pretendente: FRANCIELLE FREITAS DE OLIVEI-
RA, profissão: analista de expansão, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, 
data-nascimento: 18/12/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marco 
Antonio de Oliveira e de Helena Maria Freitas Barbosa de Oliveira.

O pretendente: BENTO CARIAS DOS SANTOS, profissão: aposentado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 21/03/1950, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Pedro José dos Santos e de Martinha Carias dos Santos. A 
pretendente: CARMOSINA EVANGELISTA SILVA, profissão: aposentada, estado civil: 
solteira, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 24/06/1954, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Enedina Maria Silva.

O pretendente: KAICKE THULER SPÍNOLA, profissão: aux. de escritório, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/10/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Spínola de Castro dos Santos e de 
Patricia Cardoso Thuler dos Santos. A pretendente: PAULA CRISTINA DE ARAUJO, 
profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 01/03/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz de Araujo e 
de Angela Maria Miranda Araujo.

O pretendente: HUGO SILVA SALES, profissão: assistente de customer succes, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/09/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Cremilton da Silva e de Sirlene Baia Sales. 
A pretendente: DANIELE TURRA, profissão: assistente de planejamento, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1994, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Daniel Turra e de Ivanilda Josefa Turra.

O pretendente: CLAYTON CUNHA DO AMARAL, profissão: técnico de manutenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/05/1994, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jair Carlos do Amaral e de Aubanizia 
Tavares Cunha do Amaral. A pretendente: JENNIFER VERIDIANO DOS SANTOS, pro-
fissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/10/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Reginaldo Antonio dos 
Santos e de Marilda Veridiano da Silva.

O pretendente: DIEGO VITORIANO LOPES, profissão: manipulador de laboratório, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1996, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Geraldo Lopes Sobrinho e de Aucineide 
Vitoriano Lopes. A pretendente: CAROLINE OTERO DOS REIS, profissão: aux. de lo-
gística, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/01/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Arlindo dos Reis e de Luciana 
Otero Pedreira dos Reis.

O pretendente: RENATO GARCIA, profissão: eletricista, estado civil: divorciado, na-
turalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 11/08/1988, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de José Garcia Junior e de Silvana Ferreira Garcia. A pretendente: 
CRISTINA SCHNAIDE GOMES, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalida-
de: Poá, SP, data-nascimento: 23/09/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Gileno Souza Gomes e de Dorva Aparecida Schnaide Gomes.

O pretendente: ALONSO MARTINS PINHEIRO NETO, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 18/01/1980, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Vespasiano Martins Pinheiro e de Eladia do 
Espirito Santo. A pretendente: LIDIA QUEIROGA SANTANA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Erivaldo Laudelino Santana e de Maria Luisa 
Queiroga Marcolino.

O pretendente: ERIVALDO LAUDELINO SANTANA, profissão: cortador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Saude, BA, data-nascimento: 25/12/1954, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Flauzino Santana e de Maria Laudelina de Jesus. A 
pretendente: MARIA LUISA QUEIROGA MARCOLINO, profissão: costureira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 22/07/1965, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Mario Domingos Marcolino e de 
Thereza da Rosa Queiroga Marcolino.

O pretendente: RADAMIS DE SOUZA SILVA, profissão: securitário, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/1994, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Pereira da Silva e de Aurinha Batista de 
Souza Silva. A pretendente: ANA CAROLINE RODRIGUES FERREIRA, profissão: con-
tadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Cirdes Rodrigues Ferreira e de Cris-
tiane Castro Ribeiro Rodrigues Ferreira.

O pretendente: EVALDO BARROS SILVA, profissão: aposentado, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Parnarama, MA, data-nascimento: 08/04/1956, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Luiz Manoel da Silva Barros e de Maria Fonseca Barros. A 
pretendente: SONIA LUCIA MIRANDA CABRAL, profissão: professora, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1988, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Miguel Cabral dos Santos e de Helena Miranda de Souza.

O pretendente: RAÍ WASHINGTON FERNANDES, profissão: aux. de pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Cunha, SP, data-nascimento: 09/03/1999, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Lacir Fernandes e de Benedita Germano Fernandes. 
A pretendente: RUTH RAQUEL CAETANO ALVES DOS SANTOS, profissão: estudan-
te, estado civil: solteira, naturalidade: Bertioga, SP, data-nascimento: 05/05/1999, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Adriano Alves dos Santos e de 
Cristine Caetano Alves dos Santos.

O pretendente: AMILCAR SOARES DA SILVA, profissão: técnico em eletrônica, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 12/09/1975, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edson Soares da Silva e de Jandira Aparecida de 
Oliveira Silva. A pretendente: VANDA PEREIRA, profissão: manicure, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 10/05/1978, residente e domiciliada 
em Arujá, SP, filha de Benedito Batista Pereira e de Santina de Oliveira Ferreira Pereira.

O pretendente: ADAILTON ROCHA MARINO DE SOUSA, profissão: operador de 
empilhadeira, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/12/1993, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antoniel Marino de Sou-
sa e de Lindinalva de Barros Rocha de Sousa. A pretendente: STEFANIE APARECIDA 
DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 04/03/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Carlos da 
Silva de Jesus e de Lenice Aparecida Benedito de Jesus.

O pretendente: BRUNO FERREIRA TAVARES, profissão: autônomo, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/03/1993, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Aparecido Donizete Tavares e de Rosaria Ferreira da Silva Tavares. 
A pretendente: JESSICA MUNIZ BRAGA FRANÇA, profissão: autônoma, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 01/02/1999, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Vanderley Braga França e de Angela Maria Ferreira Muniz.

O pretendente: RAUL SANTOS BARBOSA, profissão: estudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1996, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Robson Martins Barbosa e de Gislane Souza Santos Barbosa. 
A pretendente: VAGNER DE ABREU LIMA, profissão: op.de telemarketing, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1989, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Dionizio Lima e de Maria Socorro de Abreu.

O pretendente: WILLIAM BAIÃO DE SOUZA, profissão: promotor de vendas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/1988, residente e domiciliado 
em, filho de Norberto Fernandes de Souza e de Fatima Conceição Baião. A pretendente: 
LEILA ROBERTA GOMES DA SILVA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturali-
dade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 16/06/1987, residente e domiciliada em Mogi 
das Cruzes, SP, filha de Nelson Gomes da Silva e de Maria de Fatima Gomes da Silva.

O pretendente: DANIEL MARIO NIES TRONCHUL, profissão: ajudante de mecânico, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/09/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Carlos Tronchul e de Rosemari Nies Tronchul. 
A pretendente: SANDRA ALVES VIANA, profissão: professora de ed. infantil, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1981, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Carlito Pereira Viana e de Maria das Dores Pereira Viana.

O pretendente: EURIDES JOSÉ DE SOUSA, profissão: pedreiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Primeiro de Maio, PR, data-nascimento: 14/11/1953, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco José de Sousa e de Ana Gloria Cotrim. 
A pretendente: CÉLIA MARIA DE SOUSA, profissão: aposentada, estado civil: solteira, 
naturalidade: Carangola, MG, data-nascimento: 21/08/1965, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Raimundo Isabel de Sousa e de Ana Pio de Jesus.

O pretendente: FERNANDO ALBERTO DA SILVA PIOTTO, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Laercio Piotto e de Francisca Clarinda da Silva Piotto. A pretenden-
te: JULIANA SOARES DOS SANTOS, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Augusto Domingos dos Santos e de Maira Soares Custodio Domingos dos Santos.

O pretendente: LUCAS MACHADO DE BRITO, profissão: técnico de segurança 
do trabalho, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/09/1993, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos José de Brito e 
de Tatiana Paulina Machado. A pretendente: MILENA AMANCIO DE SOUSA, profissão: 
aux. de saúde bucal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 08/06/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Miguel Alves de 
Sousa e de Elisabete Rosa Amancio.

O pretendente: LUCAS SANTANA DA SILVA, profissão: aux. de elétrica automotiva, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1997, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Elias Bernardo da Silva e de Carla Raimundo Santana da Silva. 
A pretendente: CÍNTIA RAMOS DE SOUZA, profissão: aux. de escritório, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 23/12/1991, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de José Eurides Pereira de Souza e de Elizabete Ramos de Araujo.

O pretendente: ISMAEL HENRIQUE DE ANDRADE, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Picos, PI, data-nascimento: 10/04/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Maria Raimunda de Jesus. A pretendente: ALINE NEVES 
AMBROZIO, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, da-
ta-nascimento: 01/09/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sebas-
tião Ambrozio e de Helena Tenorio Neves Ambrozio.

O pretendente: DIOGO SANTOS DE MORAES, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1995, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Osvaldo Diogo de Moraes e de Adriana Santos de 
Moraes. A pretendente: PATRICIA SOARES SOUSA, profissão: recepcionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/1997, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de José Batista de Souza e de Lenilda França Soares.

O pretendente: DANILO PEREIRA DE ANDRADE, profissão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 16/02/1989, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de José Carlos Penteado de Andrade e de Zuleica Pereira de Andrade. 
A pretendente: ALINE KIMBERLY BRITTO, profissão: analista de e-commerce, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1996, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Marcos Aurelio Britto e de Sandra Aparecida de Oliveira Britto.

O pretendente: VALDEMIR DOS SANTOS BORGES, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdivino Alves Borges e de Maria Lina Gomes 
dos Santos. A pretendente: SHEILA INACIO CAETANO, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1982, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Claudio Caetano e de Francisca Monica Inacio.

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 
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Porém, não basta ape-
nas encerrar a carreira 
profissional, é preciso 

ter uma boa estabilidade 
financeira para curtir o 
descanso laboral com tran-
quilidade e segurança. Nesta 
perspectiva, o consultor 
financeiro e especialista 
em negócios, Cesar Karam, 
projeta quando e como é a 
melhor hora de se aposentar.

“Quando pensamos em 
aposentadoria ou em liber-
dade financeira, devemos 
levar em consideração 
cinco fatores: investimen-
to inicial, disponibilidade 
de aportes mensais, valor 
mensal da aposentadoria, 
tempo de contribuição an-
tes da aposentadoria e qual 
rentabilidade que se espera 
ter”, elenca. O especialista 
criou uma calculadora capaz 
de projetar o valor a ser in-
vestido mensalmente para 
que, ao final de um tempo 
específico, o trabalhador 

Como é possível viver de renda 
sem precisar trabalhar
A aposentadoria é uma das principais metas dos trabalhadores brasileiros

que é o valor que encontra-
mos em título de renda fixa 
no mercado, inflação de 3%, 
que é a média do país, e 
Imposto de Renda de 15%, 
lembrando que nem todos os 
investimentos pagam o IR”, 
detalha. Com os números, o 
consultor financeiro chega 
ao valor de R$ 1.220 a ser 
depositado todos os meses, 
para que, em dez anos, te-
nha-se o retorno desejado.

“Esse valor parece alto 
para muita gente, princi-
palmente se comparado ao 
valor que se espera receber 
em dez anos. Mas o objetivo 
é mostrar que é possível 
fazer os cálculos, ver o que 
pode ser alterado e como é 
possível chegar ao melhor 
valor compatível para cada 
realidade hoje”, esclarece. A 
calculadora está disponível 
na aba *calculadoras* do 
portal: (www.cesarkaram.
com.br). - Fonte: MF Press 
Global. 

possa ter o retorno finan-
ceiro desejado. 

Entretanto, ele afirma que 
esses valores são variáveis e 
cada trabalhador terá um re-
sultado diferente. “Deve-se 
considerar que cada pessoa 
vive uma realidade, além dis-
so, é preciso estar preparado 
para o que pode acontecer 
no futuro. É uma base de 
projeção, que considera a 

expectativa de inflação e 
rentabilidade”, alerta. “Na 
minha simulação, coloquei o 
valor de investimento inicial 
de R$ 2 mil, o valor de R$ 
1.600 para o retorno mensal 
sem trabalho, quase um salá-
rio mínimo, e uma projeção 
de aposentadoria para daqui 
dez anos”, informa. 

“Coloquei 12% de rendi-
mento médio das aplicações, 

É preciso ter uma boa estabilidade financeira para curtir o 
descanso laboral com tranquilidade.
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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: IVALDIR ARAUJO DE OLIVEIRA, profissão: supervisor de segurança, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 28/04/1980, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Ronaldo Araujo de Oliveira 
e de Jovita Aparecida de Oliveira Araujo. A pretendente: JANAINA NUNES DA SILVA, 
profissão: revisora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa, SP, 
data-nascimento: 14/11/1985, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Luiz Florentino da Silva e de Iracema Nunes Silva.

O pretendente: MARCELO PERES QUEIROZ DOS SANTOS, profissão: dentista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 
07/02/1966, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Antonio 
Queiroz dos Santos e de Joanêr Henie Peres Queiroz dos Santos. A pretendente: ROS-
MARY MENDES, profissão: dentista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Cerqueira César, SP, data-nascimento: 09/05/1971, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Francisco Teixeira Mendes e de Edna Garcia Mendes.

O pretendente: FABIO DA SILVA GONZAGA, profissão: policial militar, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 18/05/1979, residente e do-
miciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Antonio José Gonzaga e de Josefa 
Leocadia da Silva Gonzaga. A pretendente: ANA CLAUDIA OLIVEIRA NASCIMENTO, 
profissão: coordenadora financeira, estado civil: solteira, naturalidade: em Itaquaquecetu-
ba, SP, data-nascimento: 01/09/1986, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Sergio Alves do Nascimento e de Wanda Helena Oliveira Nascimento.

O pretendente: LUCAS QUADRAL DE ASSIS DE LUCA BUFFONE, profissão: autô-
nomo, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 
25/11/1992, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Pedro 
Buffone e de Trindade Quadral de Assis Buffone. A pretendente: LARISSA DOS SANTOS 
SILVA, profissão: assistente financeiro, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
SP, data-nascimento: 07/01/1992, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Edilson Ferreira da Silva e de Maria Eliane Alves dos Santos Silva.

O pretendente: LUCAS VINICIUS COELHO DE SOUZA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 13/05/2000, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Jose Carlos Santana de Souza 
e de Glenis Coelho Lima. A pretendente: DANIELE DAMASCENO RAMOS, profissão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: em Brasília, DF, data-nascimento: 
15/03/1987, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Fran-
cisco das Chagas Ramos e de Lucia Maria Damasceno Ramos.
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