
Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

www.netjen.com.brSão Paulo, sexta-feira, 18 de junho de 20218

O acumulado no ano 
foi de 3,22%, e o dos 
últimos 12 meses, 

de 8,06%, acima dos 6,76% 
registrados nos 12 meses 
imediatamente anteriores”. 
A inflação de Alimentação e 
bebidas teve  um dos maiores 
aumentos ( 0,44%).  

A educadora em finanças 
pessoais, Carol Stange (*), 
explica que uma combina-
ção de fatores, entre infla-
ção, aumento do juros do 
rotativo, que ocorreu em 
abril, e o desemprego pode 
deixar muitas pessoas ainda 
mais endividadas no futuro, 
principalmente no cartão 
de crédito, que em muitos 
casos é uma alternativa de 
compra utilizada quando a 
renda mensal diminui.    

“Em muitos casos, o re-
sultado é a perda do contro-
le de cartão de crédito. As 
taxas e juros cobrados pelo 
uso do cartão de crédito, 
em caso de atrasos, podem 
chegar a 400% ao ano, 
cenário que pode trans-
formar a dívida na famosa 
bola de neve, onde os juros 
cobrados vão se acumulado 
e fazem com que a dívida 
cresça exponencialmente. 
Mas, se os gastos saíram 
do controle e o estrago já 
aconteceu, é preciso sair 
dessa com os menores 
danos possíveis. Confira 
os passos para evitar essa 
situação de descontrole: 

Cartão de crédito: uma alternativa de compra utilizada quando 
a renda mensal diminui.

Graças ao avanço da tecno-
logia e o mundo globalizado, 
sempre estamos conectados em 
smartphones, computadores e 
tablets - veículos digitais o qual 
recebemos a todo momento 
enxurradas de informações, 
vindas de diversas fontes.

E processar, compreender 
e responder o volume alto de 
notícias que recebemos, passou 
a ser rápido. Tudo tem que ser 
feito de imediato, no presente. 

A consequência é que a 
paciência tornou-se algo raro, 
pois ninguém sabe mais esperar 
- para se ter uma ideia, não se 
pode demorar mais que alguns 
minutos para responder uma 
mensagens no WhatsApp e, até 
mesmo, os aplicativos também 
não podem demorar para abrir. 
Assim o executivo em negócios 
e especialista em reputação 
digital, Fred Furtado (*), que 
também é empresário, reflete 
sobre o que pode ter desenca-
deado esse comportamento na 
sociedade. 

Pode ser tanto a internet que 
trouxe isso, quanto também 
pode ser um avanço natural da 
sociedade e, até mesmo, algo 
que o ser humano já tinha e a 
internet só veio para suprir. E é 
também por meio das crianças 
que o empresário observa esse 
comportamento. Tudo está 
mais rápido e as crianças estão 
se desenvolvendo mais rápido. 
Mas cabe a mesma reflexão, é 
a internet que está proporcio-
nando ou está simplesmente 
suprindo a inquietude que elas 
já têm?.

De fato, o avanço tecnológico 
proporcionou agilidade e co-
modidade, podendo ser muito 
positivo. Mas esses fatores 
também podem ser negativos. 
“Preguiça!!”, exclamou. “As 
pessoas perderam a vontade 
de ir aos lugares, mas também 
querem se fazer presente lá, 
então o que elas fazem? Ligam a 
câmera do celular e fazem uma 

A internet se tornou uma 
extensão das vontades e dos 

sentimentos humanos.

Desde o início da pandemia, os 
hábitos de compras dos latino
-americanos foram impactados. 
Com a redução de salário e o 
aumento do desemprego, a ren-
da familiar caiu, exigindo que a 
população se adaptasse para con-
tinuar abastecendo a despensa 
de casa. É o que mostra o estudo 
Barômetro Covid-19, produzido 
pela multinacional Kantar, líder 
em dados, insights e consultoria.

O preço dos produtos, por 
exemplo, passou a ter maior im-
portância na hora da compra. O 
quesito se tornou relevante para 
78% dos latino-americanos. Nesse 
contexto, a Argentina é o país que 
demonstra maior preocupação, 
com 86% da população atenta 
ao crescimento dos valores. Pro-

curar por outras marcas (57%) 
e pesquisar em mais de uma 
loja (58%) também se tornaram 
medidas comuns para driblar os 
valores na região.

Por outro lado, os clientes co-
meçaram a apresentar hábitos 
mais sustentáveis. Por exemplo, 
66% dos habitantes da América 
Latina passaram a dar preferência 
ao comércio local. Nesse ponto, os 
brasileiros são os mais engajados 
(78%). Ainda houve um aumen-
to na aquisição de produtos de 
segunda mão, que se tornaram 
a principal escolha para 25% da 
população dos países da América 
Latina. O canal digital foi o maior 
beneficiado, em especial no Bra-
sil, onde 64% dos entrevistados 
relataram que seguirão compran-

do em lojas online.  
É válido destacar que os novos 

costumes devem se manter fortes 
no pós-pandemia. Isso porque é 
possível notar um movimento em 
que os consumidores se mostram 
mais preocupados com o meio 
ambiente e com o próximo. Nesse 
cenário, os brasileiros são os que 
se sentem mais empoderados 
e comprometidos - 71% dizem 
poder fazer diferença no mundo 
com suas ações e decisões, contra 
a média de 58% da população 
global. Ainda segundo dados da 
Kantar, 65% das pessoas acre-
ditam que as marcas têm que se 
comprometer a gerar um impacto 
positivo na sociedade. - Fonte e 
mais informações: (www.kantar.
com/brazil).

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/05/2021 a 31/05/2021
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Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.
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Ariel Xavier de Oliveira - Oficial
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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: ADUELE ROCHA FARIAS, profissão: técnico de sistema metroviário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Jequié, BA, data-nascimento: 20/06/1987, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Ademir Gomes Farias e de 
Dinalva Santana Rocha. A pretendente: BEATRIZ CAROLINA TELHADA DA CON-
CEIÇÃO, profissão: analista de folha de pagamento, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 07/07/1991, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Paulo Roberto da Conceição e de Elvira Lopes 
Lucinda Telhada da Conceição.

O pretendente: VINICIUS TADEU DE ALMEIDA RODRIGUES, profissão: analista de 
suporte técnico, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nas-
cimento: 11/02/1994, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho 
de Raimundo Neto Rodrigues e de Maria Helena de Almeida. A pretendente: PRISCILA 
MONTEIRO SILVESTRE, profissão: analista financeira, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 09/07/1994, residente e domiciliada em Pe-
nha de França, São Paulo, SP, filha de Nilton Silvestre e de Maria Celia de Souza Monteiro.

O pretendente: ADILSON DIAS GONZALEZ, profissão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 27/03/1970, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Gonzalez e de 
Anesita Dias Gonzalez. A pretendente: CAMILLA RIBEIRO MANTUANELE, profissão: 
secretária, estado civil: solteira, naturalidade: em São José dos Pinhais, PR, data-nas-
cimento: 18/02/1983, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Alberto Mantuanele e de Marlene Ribeiro Mantuanele.

O pretendente: ANDRÉ DA SILVA SOUZA, profissão: coordenador de equipe, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, L.A-042, fls. 207, nº 49941, São Paulo, 
SP, data-nascimento: 13/02/1979, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, 
SP, filho de João Reis de Souza e de Lucidalva da Silva Souza. A pretendente: RAQUEL 
DOS REIS MOURÃO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Capela do Socorro, SP, data-nascimento: 05/05/1985, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de João Tadeu Mourão e de Adelina dos Reis Mourão.

O pretendente: EDUARDO FERNANDEZ PREVITALI, profissão: cirurgião dentista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nascimento: 
17/06/1992, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Paulo 
Cesar Previtali e de Silvia Fernandez Previtali. A pretendente: NÁDIA MARIA FORNA-
RO, profissão: analista de sistemas, estado civil: solteira, naturalidade: em Valinhos, SP, 
data-nascimento: 14/12/1987, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Antonio Vair Fornaro e de Maria José Tegani Fornaro.

O pretendente: RICARDO SANCHES, profissão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 10/07/1979, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Marcial Sanches e de Olga 
dos Santos Sanches. A pretendente: MARIANA URBANEZA RODRIGUES, profissão: 
professora, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
10/06/1989, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de José 
Benedito Aguila Urbaneza Rodrigues e de Maria Adelaide Pontes Miranda Urbaneza 
Rodrigues.

O pretendente: WILLIAM ALMEIDA ARAÚJO, profissão: operador de câmera, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 02/11/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Antonio Teixeira Araújo e de 
Sandra Regina Almeida Araújo. A pretendente: MARIANA DA ROSA CRUZ, profis-
são: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
22/12/1995, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Celso 
Cunha da Cruz e de Cristiane Firmino da Rosa Cruz.

O pretendente: DANILO FURLANETO DOS SANTOS, profissão: funcionário público es-
tadual, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 
01/11/1978, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Cesar 
Augusto Galisa dos Santos e de Eunice Furlaneto dos Santos. A pretendente: CRISTINA 
SOARES DAS NEVES, profissão: farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Ferraz de Vasconcelos, L.A-041, fls. 224, nº 25026, SP, data-nascimento: 01/02/1987, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Marcos Vinicius 
das Neves e de Maria Elena Soares das Neves.

O pretendente: RODRIGO CAVALCANTE MEDEIROS, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 02/04/1990, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Gilberto Lacerda 
de Medeiros e de Sandra Cavalcante Medeiros. A pretendente: BRUNA BARRETO DE 
OLIVEIRA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca, 
SP, data-nascimento: 07/01/1995, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de José Bomfim da Costa Oliveira e de Maria Irene Barreto.

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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Alerta sobre a perda de 
controle do cartão de crédito
O IPCA, a inflação oficial do país, ficou em 0,83% em maio, 0,52 ponto percentual acima da taxa de 
0,31% registrada em abril, conforme divulgou o IBGE. Foi o maior resultado para um mês de maio 
desde 1996

proposta, encerre a conversa 
e analise os dois possíveis 
cenários: 
•   Se você pode esperar 

por propostas melhores 
do banco ou instituição 
financeira e não terá pro-
blemas em ter seu nome 
incluído nos órgãos de 
restrição ao crédito. 
Atenda às ligações da 
central de negociação 
de dívidas das empresas 
e acompanhe a evolução 
das negociações até 
receber uma proposta 
condizente com seus 
termos, ou aguarde os 
feirões de negociação de 
dívidas. 

•   Se você precisa quitar 
essa dívida porque não 
pode ter o nome regis-
trado no SPC e Serasa, 
procure por linhas de 
crédito mais baratas para 
quitar o cartão de crédito 
à vista. As empresas de 
recuperação de crédito 
e de crédito consignado 
podem ser boas opções 
para esse caso. Lembre-
se de pesquisar a reputa-
ção da empresa em sites 
como Procon, Reclame 
Aqui e fóruns específicos 
para esse assunto. 

(*) - É colunista sobre finanças 
pessoais dos veículos Guia Bolso, 
Cobizz, Revista Em Condomínios e 

do blog empresarial Paketá Crédito. 
É consultora de economia doméstica 
no programa Mulheres da TV Gazeta 

(https://carolstange.com.br). 

nd
m

ai
s.

co
m

/re
pr

od
uç

ão

Passo 1
Levante os valores devidos 

- Essa etapa é super impor-
tante para abrir portas para 
o sucesso da negociação, afi-
nal, só será possível propor 
ou aceitar boas propostas 
se houver conhecimento do 
cenário real. Se há dívidas 
em mais de um cartão, sugiro 
um levantamento para cada 
um dos cartões e a união de 
todos os números em um 
único documento.  

Passo 2
Defina um valor mensal 

factível para pagar essa dívi-
da - Não vai adiantar tentar 
negociar com o banco ou 
instituição financeira sem 
saber exatamente quanto é 
possível destinar para esse 
fim. Muita gente fica an-
siosa ao ter dívidas e acaba 

aceitando na negociação, 
parcelas que comprome-
tem de forma sacrificante 
o orçamento, e o resultado 
é um novo endividamento. 
Sem o conhecimento da real 
capacidade de pagamento, a 
solução será fugaz. 

Passo 3
Procure o banco ou a 

instituição - A empresa tem 
interesse em receber e você 
tem interesse em pagar. 
Portanto, nada impede que 
você procure conhecer as 
condições de negociação. É 
possível conseguir carência 
de 180 dias para o primeiro 
pagamento, desconto no 
valor total e parcelamento 
do montante sem juros. Tudo 
depende da forma como será 
conduzida a negociação. Se 
a instituição não aceitar sua 

Consumidores estão pesquisando 
mais antes de comprar

O imediatismo na internet 
e suas consequências

vídeo chamada com amigos, fa-
miliares e conhecidos. Os laços 
afetivos estão se perdendo”, 
completa.

Enquanto essas emoções so-
mem aos poucos, sentimentos 
como depressão e ansiedade 
aumentam. “As pessoas exi-
gem velocidade devido a esse 
imediatismo, que certamente 
existe, então percebo um nível 
alto de ansiedade que provoca o 
indivíduo a querer tudo naquele 
momento. Isso também leva à 
depressão, ambas doenças do 
novo milênio”, pontua.

E como especialista em re-
putação digital, o empresário 
aponta como as personalidades 
digitais ajudam a desencadear 
esse distúrbio nos seguidores. 
“A internet se tornou uma 
extensão das vontades e dos 
sentimentos humanos, que se 
inspiram nas vidas de influen-
ciadores. Daí vejo a importância 
de haver sinceridade no meio 
digital, por parte dos influen-
cers. No entanto, também ques-
tiono: essa ansiedade é gerada 
porque o indivíduo realmente 
quer usufruir das coisas boas 
com seus familiares, assim 
como os influenciadores, ou 
apenas querem se mostrar?”.

(*) - É executivo com foco na área 
digital, marketing de influência, 

performance, produção de conteúdo, e 
especialista em social B.I e marketing 

de influência.
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