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São Paulo, sábado a segunda-feira 06 a 08 de agosto de 2022

Analise as opções de crédito
e escape da inadimplência
Vi uma notícia que me deixou preocupado: a quantidade de brasileiros endividados bateu um novo
recorde em abril: 77,7% terminaram o mês com alguma dívida – o maior índice desde 2010, conforme
aponta a PEIC (Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor)
Geber86_CANVA

Hamilton Ribas (*)

A

O momento em que nos encontramos endividados é sempre
delicado e estamos fragilizados.

fonte burocrática, ainda é a
instituição mais procurada
quando se fala em empréstimo financeiro.
Contudo, existem outras formas, mais fáceis e
vantajosas para obter crédito. Uma modalidade que
vem crescendo, e muitos
consumidores ainda não
conhecem, é baseada no
limite do cartão, com percentuais menores, sem en-

traves e com alto índice de
aprovação. Basta ter limite
disponível, ser o titular do
cartão e não ter contestado
compras que, de fato, eram
suas (chargeback).
O ideal ao solicitar um empréstimo é pesquisar sobre
a reputação do local, seja no
Google, seja no ReclameAqui, além de checar o CNPJ
da contratada e tirar todas
as dúvidas com o consultor

(*) - É CEO da Limite na Hora (www.
limitenahora.com.br).

Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
SILAS MENEZES XAVIER, estado civil solteiro, profissão bancário, nascido em
São Paulo - Capital (CN:LV.A/004.FLS.043-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no
dia quinze de novembro de mil novecentos e setenta e seis (15/11/1976), residente
e domiciliado Rua Miguel Soares de Leão, 124, casa 01, CEP:08430-530, Jardim
Etelvina, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Vitor Menezes Xavier e de Maria Helena Xavier. BÁRBARA AMANDA LIMA SANTANA SILVA, estado civil divorciada,
profissão analista de qualidade, nascida em Guaianases, nesta Capital, São Paulo,
SP no dia sete de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (07/01/1987), residente
e domiciliada Rua Frei Antônio Faggiano, 213, cas 02, CEP:08420-740, Jardim São
Pedro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ricardo Santana Silva e de Vanda
Aparecida Lima.
EMERSON MENDES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de almoxarifado, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/040.FLS.007V ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia dezoito de março de mil novecentos e setenta e nove
(18/03/1979), residente e domiciliado Rua Modelo, 139, fundos, CEP:08240-570,
Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemar Mendes de Oliveira
e de Creusa Narcisa de Oliveira. TABATA CRISTINA FELIX DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão cuidadora, nascida em Itu, neste Estado (CN:LV.A/081.
FLS.188-ITU/SP), Itu, SP no dia seis de outubro de mil novecentos e oitenta e seis
(06/10/1986), residente e domiciliada Rua Modelo, 139, fundos, CEP:08240-570,
Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Luís dos Santos e de
Miriam Aparecida Felix dos Santos.
LUCIANO BITENCOURT, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/091.FLS.155 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no
dia quinze de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (15/02/1994), residente
e domiciliado Rua Alfredo Catalani, 56, CEP: 08260220, Jardim Cibele, neste Distrito,
São Paulo, SP, filho de Sergio Ricardo Bitencourt e de Mirian dos Santos Bitencourt.
LARISSA APARECIDA DEFENDI, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida no
Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/194.FLS.267-VILA MARIANA/SP), São
Paulo, SP no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e noventa e seis (19/01/1996),
residente e domiciliada Rua Paul Garfunkel, 149, CEP:08270-490, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alfredo Soares Defendi e de
Marcia Aparecida Defendi.
OZAIR INACIO RODRIGUES, estado civil viúvo, profissão motorista, nascido em Arapongas, Estado do Paraná, Arapongas, PR no dia onze de junho de mil novecentos
e sessenta e sete (11/06/1967), residente e domiciliado Rua Euzébio Bento Barbosa,
81, CEP:08210-050, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Inacio Rodrigues
e de Edite Beraldo Rodrigues. SIMONE DA SILVA MOREIRA, estado civil solteira,
profissão fiscal, nascida neste Distrito (CN:LV.A/079.FLS.284V-ITAQUERA/SP), São
Paulo, SP no dia dois de junho de mil novecentos e setenta e cinco (02/06/1975), residente e domiciliada Rua Euzébio Bento Barbosa, 81, CEP:08210-050, neste Distrito,
São Paulo, SP, filha de Manoel da Silva Moreira e de Marlene Araujo Correia Moreira.

RAFAEL LAERCIO LIGEIRO, estado civil solteiro, profissão publicitário, nascido no Subdistrito Casa Verde, nesta Capital (CN:LV.A/043.FLS.165 CASA VERDE/SP), São Paulo, SP no
dia sete de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (07/08/1984), residente e domiciliado
Rua José de Oliveira, 635, CEP:02531-010, Parque Peruche, nesta Capital, São Paulo, SP,
filho de João Laercio Ligeiro e de Aparecida da Penha Soterio Ligeiro. KAREN LOUISE MAGALHAES BARBOSA, estado civil solteira, profissão assistente administrativa, nascida em
São Paulo - Capital (CN:LV.A/510.FLS.230-SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia vinte
e quatro de setembro de mil novecentos e noventa e três (24/09/1993), residente e domiciliada
Rua Manuel Jorge Correa, 145, CEP:08225-220, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo,
SP, filha de José Jimenes Barbosa e de Aurelina Maria Magalhaes Barbosa.
WEBSTER LEANDRO GONÇALVES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão policial militar, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia onze de junho de mil
novecentos e oitenta e um (11/06/1981), residente e domiciliado Rua Freguesia de Poiares, 280, bloco 03, apartamento 22, CEP: 08290440, Vila Carmosina, neste Distrito, São
Paulo, SP, filho de Marcelo da Silva e de Raquel Gonçalves da Silva. RITA DE CÁSSIA
VIEIRA, estado civil solteira, profissão analista de vendas, nascida em Vinhedo, neste
Estado (CN:LV.A/042.FLS.070 VINHEDO/SP), Vinhedo, SP no dia oito de outubro de mil
novecentos e setenta e nove (08/10/1979), residente e domiciliada Rua Freguesia de
Poiares, 280, bloco 03, apartamento 22, CEP: 08290440, Vila Carmosina, neste Distrito,
São Paulo, SP, filha de Vivaldo Vidal Vieira e de Maria Irene Fernandes Vieira.
EMERSON HENRIQUE SOUZA MENDES, estado civil solteiro, profissão vendedor,
nascido neste Distrito (CN:LV.A/225.FLS.231-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia
trinta e um de maio de mil novecentos e noventa e cinco (31/05/1995), residente e
domiciliado Rua Luz e Sombra, 32, Q, CEP:08225-600, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vildimario Souza Mendes e de Ivany Jardim
dos Santos Mendes. DAIANE CRISTINA ZANGIACOMO DA SILVA, estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida neste Distrito (CN:LV.A/121.FLS.233V
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de fevereiro de mil novecentos e noventa
(03/02/1990), residente e domiciliada Rua Edson Danillo Dotto, 209, apartamento 41-B,
CEP:08485-280, Conjunto Habitacional Santa Etelvina II, nesta Capital, São Paulo, SP,
filha de Washington dos Santos Silva e de Edneia Zangiacomo.

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

O Enigma de Sofia
Marlene Theodoro Polito – Novo Século – Doutora em artes, mestre em comunicação e demais
atributos, sempre no âmbito das relações humanas,
urdiu uma obra, simplesmente sensacional. Possui
elementos históricos, com caráter antropológico que faz o leitor
viajar num tempo inigualável. O cenário é de um vilarejo , no
início dos anos 50, com todas vicissitudes inerentes. Seus personagens diversificados, não só por idiomas, pois nessa época,
recebíamos com abundância, toda sorte de imigrantes, formam
um interessante caldo de cultura que Marlene, com talento
literário impar, soube alinhavar. Há desde mascate, comadres
fofoqueiras, que tudo enxergam e ouvem, um esperto e inteligente delegado, que será vital para o deslindar dos crimes que
ocorreram nesse antes tranquilo pedacinho brasileiro. Há espaço
também para um tórrido romance. Seus capítulos curtos – uma
grande “sacada” – dão um ritmo à obra que transcende, levando
o “pobre” do leitor à leitura incessante. Sabe aquele livro que
ao final pensamos: “já terminou”? Pois é, foi essa sensação que
assaltou este humilde escriba. Pairou no ar o gostinho de quero
mais. Com ingredientes e tinta suficiente para um seriado ou
boa cinematografia. É o que desejo. Imperdível!!

12 Virtudes da Mulher
Pe. Francisco Galvão – Paulus – O padre autor
elencou doze maravilhosas qualidades desse ente
sensacional, sem o qual não poderemos viver. Naturalmente com perfil católico, todavia, não perdeu
abrangência, antes, qualificou-a devidamente, sem
excessivas mesuras, com os pés no chão, desanuviando cenário
religioso. Merecida homenagem.

Holding Familiar e
o Acordo de Quotistas
Fernando Teodoro Brandariz Fernandes
– Sodepe – O professor especialista em direito processual civil e empresarial, além de ativo membro
de entidades representativas do exercício do direito,
nessa obra esclarece pontos que desafortunadamente, muitas
vezes passam despercebido, ou são relegados, na maioria das
vezes por desinformação ou desleixo . Um verdadeiro manual
que literalmente abrirá os olhos daqueles que não desejam enfrentar “briguinhas”, que além de arrastarem-se longos tempos,
poderão levar a empresa ao descalabro. Uma bela assessoria.

www.bcctelevision.com.br
Assista ao programa Livros
em Revista. Um canal repleto
de novidades do universo
literário. Entretenimento
garantido!
Com apresentação
de Ralph Peter.

GILSON LIMA CONCEIÇÃO, estado civil divorciado, profissão técnico de enfermagem,
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (08/02/1988), residente e domiciliado Rua Serra de Santa Marta,
488, casa 04, CEP: 08290420, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de
Candido Bomfim Conceição e de Maria Aldecy Lima Conceição. KELLI CRISTINA PISCIONERI, estado civil divorciada, profissão técnica de enfermagem, nascida em Ferraz
de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP no dia três de setembro de
mil novecentos e oitenta e dois (03/09/1982), residente e domiciliada Rua Serra de Santa Marta, 488, casa 04, CEP: 08290420, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP,
filha de Sebastião Piscioneri e de Margarida Moraes Piscioneri.
RODRIGO ARANTES BONIFÁCIO, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em
Mauá, neste Estado (CN:LV.A/121.FLS.101-MAUÁ/SP), Mauá, SP no dia seis de julho de
mil novecentos e noventa e cinco (06/07/1995), residente e domiciliado Rua Machado Nunes, 324, casa 01, CEP:08275 310, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São
Paulo, SP, filho de Pedro Luiz Bonifácio e de Marilene Guillen Arantes. MARCILENE FERREIRA TEODOSIO, estado civil solteira, profissão auxiliar de operação, nascida em Icó,
Estado do Ceará (CN:LV.A/015.FLS.059 DISTRITO DE PEDRINHAS-ICÓ/CE), Icó, CE no
dia nove de maio de mil novecentos e oitenta e sete (09/05/1987), residente e domiciliada
Rua Machado Nunes, 324, casa 01, CEP:08275-310, Jardim Nossa Senhora do Carmo,
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Neto Teodosio e de Cecilia Ferreira Teodosio.
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
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Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

33º Subdistrito - Alto da Mooca

PORTAL

Ilzete Verderamo Marques - Oficial

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

Mais de 45 mil*
oportunidades de
fazer negócios. Esta é
a visibilidade que seu
produto ou serviço
têm em nosso portal.
Acesse:
https://jornalempresasenegocios.com.br/contato/
ou
Telefone
*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/09/2021 a 30/09/2021

(11) 3106-4171 / 2369-7611

O pretendente: GUSTAVO ROLLO MUNIZ DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira,
profissão médico veterinário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia
(03/04/1988), residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Roberto
Moniz de Oliveira e de Fatima Augusta Rollo Moniz de Oliveira. A pretendente: LARISSA
RODRIGUES GARCIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão zootecnista,
estado civil solteira, nascida em Salto - SP, no dia (03/12/1988), residente e domiciliada
neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Claudio Lima da Silva e de Sirlei Rodrigues
Garcia da Silva.
O pretendente: MURILO FONSECA MARIN, de nacionalidade brasileira, profissão
gerente de logística, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP,
no dia (20/11/1988), residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de
Edson Corrêa Marin e de Maria Helena Fonseca Marin. A pretendente: LAÍS SIQUEIRA
RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão administradora, estadi civil solteira,
nascida em São Paulo - SP, no dia (05/06/1989), residente e domiciliada neste subdistrito,
São Paulo - SP, filha de Francisco Palavras Rodrigues Filho e de Rosangela da Silva
Siqueira Rodrigues.
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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: HAILTON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, profissão: comerciante, estado
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 18/10/1982,
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Hailton Pereira da
Silva e de Nildeci Pereira da Silva. A pretendente: MICHELI CRISTINA MERCATELLI,
profissão: esteticista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de França,
SP, data-nascimento: 14/08/1983, residente e domiciliada em Penha de França, São
Paulo, SP, filha de Rosana Trindade Mercatelli.
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

Este documento foi assinado eletronicamente por Jornal Empresas & Negócios Ltda.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6225-2384-7139-8656.

o contratar um empréstimo, ele precisa
ser vantajoso para
quem está comprando a
dívida. Então, o melhor tipo
é relativo conforme a necessidade de cada um. Mas, em
geral, quando se chega ao
ponto de precisar de crédito,
a situação é bem específica.
O ideal é se planejar.
Se você pensa em reformar
sua casa precisa planejar os
custos e gastos, pensar em
um percentual para eventualidades, e então, solicitar
um empréstimo e trabalhar
com o valor que tiver na mão
naquele momento.
Tomar valores quando
já se tem um débito abala
emocionalmente as pessoas, e na ânsia de sanar
a dívida, pode não ser
feito o melhor negócio,
como ficar com parcelas a
perder de vista e taxas de
juros rolando. Embora os
bancos costumem ser uma

que está fazendo a oferta
dos valores.
Vale ainda ficar atento a
um golpe bastante comum:
operadoras que pedem uma
antecipação de pagamento
ao cliente para liberar o
empréstimo. Ora, se o consumidor está negativado, não
faz sentido ele ter que pagar
antecipadamente nenhuma
parcela.
Planejamento é a palavra
de ordem. Veja o quanto
você está solicitando, em
quantas prestações irá pagar
e analise se a parcela cabe no
seu orçamento. Se possível,
não renegocie a dívida, as
taxas vão se acumulando.
Cuidado com as ciladas e
bolas de neve.
O momento em que nos
encontramos endividados é
sempre delicado e estamos
fragilizados, ficando mais
suscetíveis a golpes. Não
caia nessa!
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