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Quem diria que um simples conjunto de calça 

preta e camisa branca poderia ser tão atual? 

(Look: Bottega Veneta)

Desde que comecei a escrever aqui no jornal 
Empresas & Negócios, venho chamando a 
atenção para a importância em se vestir 
“adequadamente” para o trabalho, por mais 
abrangente que o termo possa parecer.

Ao abrir o armário toda manhã, precisamos 
pensar em algo que não apenas cubra nosso 
corpo, mas que também represente quem 

somos na vida pessoal e no ambiente profi ssional. 
Muitos, porém, nunca foram treinados para fazer essas 
escolhas dessa forma. Assim, comum seguir o caminho 
mais básico e do mais normal, entre muitas aspas. 

Então, acabamos uniformizando nosso estilo, 
selecionando sempre peças mais neutras e fáceis 
de combinar (em tese). Acontece que, com o 

tempo, nossa imagem vai ficando sem graça e 
ultrapassada. Até que você se dê conta que pre-
cisa de ajuda para atualizar como se apresenta. 

Esse momento de reavaliação normalmente ocorre 
quando as pessoas passam por grandes mudanças 
na vida, e por isso voltam a se olhar no espelho com 
cuidado. Pode ser uma promoção no emprego, ou 
quando perdemos e ganhamos muito peso, quando 
mudamos de turma ou de cidade, quando termina-
mos um relacionamento ou começamos um novo... 

Para começar a exercitar em como pode fazer 
o seu repertório mais atualizado, é só olhar a sua 
volta. Literalmente, em qualquer lugar. Revistas de 
moda são um caminho, porém uma boa formação 
cultural de base mais abrangente vai ajudar a não 
se perder numa avalanche de tendências, marcas 
e imposições além de sua personalidade. 

O público que já conhece e consome moda é 
pequeno, comparado com a parcela maior do 
público (principalmente o masculino) que está 
fora do radar. E para alcançar este meio termo 
entre a imagem de passarela e o visual super 
comercial dos shoppings, é necessário temperar 
o estilo clássico com informações de moda atuais, 
respeitando sempre sua personalidade própria. 

Dessa maneira, pode-se renovar o repertório e 
dar os primeiros passos na construção de um novo 
guarda-roupa. Observando como outras pessoas se 
vestem _ao seu lado na rua, no escritório ou nas fes-
tas_, você pode começar a se sen  r mais confortável 
e se aprofundar na mistura de cores, estampas e 
padronagens de ternos, camisaria, gravatas e lenços. 
Ou até variar mais a combinação de acessórios.

Dá para mapear igualmente esses novos códigos 
nas redes sociais, especialmente os tênis e roupas 
espor  vas e de streetwear, todos canais  mais con-
temporâneos. Refi naremos essa informação mais 
ainda se estudarmos outros personagens, buscando 
referências mais sofi s  cadas na música, no cinema, 
na televisão e na internet. No mais, estou aqui para 
 rar suas dúvidas! andre@andredoval.com.br

(*) É jornalista e consultor de estilo masculino, dá
aulas, palestras e treinamentos, corporativos

e individuais (www.andredoval.com.br).

ANDRÉ DO VAL (*)Corporativo
Estilo

Guia de estilo

Refl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS 

canalizada por Sharon Taphorn

RECOMPENSAS. 
É o momento de recuperar o seu ritmo. Se você está se 
sentindo mal com o mundo, é um bom momento para 
reunir seus pensamentos, manter o que está funcionando e 
abandonar o resto. Deixe de lado as coisas do passado para 
que você possa entrar nessa nova fase com novas parcerias, 
novos contratos ou até mesmo novos começos, como 
um novo emprego, de volta à escola ou algo maior como 
uma mudança geográfi ca. Seu trabalho árduo está sendo 
recompensado para que você possa passar para algo mais. 
Você está pronto para isso! Pensamento para hoje: Você 
está entrando em seu próprio direito agora! É hora de abrir 
suas asas e voar. E assim é. Você é muito amado e apoiado, 
sempre. Os Anjos e Guias

 http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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TERÇA-FEIRA, 1º DE OUTUBRO DE 2019

VALIDADE DO EXAME ADMISSIONAL
Funcionário pediu demissão antes do término do contrato de expe-
riência, o exame admissional pode ser utilizado como demissional? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO FOI DETIDO POR FALTA DE PAGAMENTO DE PENSÃO, 
COMO PROCEDER COM O CONTRATO DE TRABALHO?

O contrato de trabalho deste trabalhador permanecerá suspenso 
enquanto durar o recolhimento do mesmo à prisão. Não será devido o 
pagamento de salários, bem como não será considerado falta injustifi-
cada, mas será considerado suspensão contratual. A família deverá ser 
orientada quando a possibilidade do pagamento de salário reclusão.

INÍCIO DE FÉRIAS
Em caso de os funcionários trabalharem durante a semana para 
compensar o horário do sábado, como devo considerar o início das 
férias? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ADICIONAL NOTURNO
Empresa deve considerar o adicional noturno até as 05:00 da manhã 
ou até o término do expediente, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O LIMITE PARA A EMPRESA EFETUAR DESCONTOS DO FUNCIONÁRIO?
Esclarecemos que não há uma previsão legal expressa, mas 
entende-se, por analogia a lei nº10.820/03 que os descontos em 
folha de pagamento limitam-se a 30% da remuneração disponível, 
excluindo os descontos oficiais (INSS e IRRF). Desta forma, todos os 
descontos, excluindo os oficiais, limitam-se a 30%.

CONTRATAR FUNCIONÁRIA
Empresa pretende contratar funcionária para trabalhar 20 horas por 
semana, pagando o salário proporcional a 100 horas mês, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •
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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:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: ANDREW NARCIZO DA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente administrativo, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 07/03/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdir José da Rocha e 
de Celia Maria Narcizo. A pretendente: EMILYN CORO DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão assistente administrativo, nascida em Santo André - SP (Registrada em Varzea 
Grande - MT), no dia (28/02/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Claudio Costa de Souza e de Magda Marise D'Andrea Coro.

O pretendente: JULIO BARBOSA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Propriá - SE (REgistrado em Canhoba), no dia 10/05/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Barbosa dos Santos e de Julia Nascimento 
dos Santos. A pretendente: KARINA SILVA BAPTISTA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia (08/03/1998), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Baptista e de Maria da Silva.

O pretendente: ALVARO JOSÉ MARTINS CAMRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de despachante, nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 05/09/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de João José Spinola Camara e de Maria 
do Rosario Martins Camara. A pretendente: JOSIANE FERREIRA NUNES, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (22/07/1983), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Valcideia Ferreira Nunes.

O pretendente: LEONARDO ROSSI SPINOLA, estado civil solteiro, profi ssão administrador, 
nascido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia 10/03/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio da Costa Spinola e de Maria Aparecida Rossi 
Spinola. A pretendente: THAIS HELENA ALAMBERT, estado civil divorciada, profi ssão 
biomedica, nascida nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (10/12/1982), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvio Carlos Alambert e de Leyla Maria Alambert.

O pretendente: FABIO RIBEIRO ZERBINI, estado civil viúvo, profi ssão ngenheiro eletrônico, 
nascido em Pirassununga - SP, no dia 17/07/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Andre Luiz Monteiro Zerbini e de Maria Madalena Ribeiro Zerbini. A 
pretendente: LUISA REIS DE ALMEIDA, estado civil divorciada, profi ssão arquiteta, nascida 
em Juiz de Fora - MG, no dia (13/01/1982), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Humberto de Almeida e de Sandra Maria Reis de Almeida.

O pretendente: LUÍS HENRIQUE DIAS DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão 
barista, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 27/08/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Jaime Dias da Costa Junior e de 
Sonia Regina Cipullo Dias da Costa. A pretendente: DEBORA DA COSTA SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão designer digital, nascida nesta Capital, Santo Amaro - SP, 
no dia (27/09/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Marcelo Jorge dos Santos e de Soniete Gomes da Costa Santos.

O pretendente: BYOUNGCHUL YANG, nascido em Seul, Coreia do Sul, no dia 
18/03/1974, estado civil solteiro, profi ssão gerente de logística, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Kidong Yang e de Jongsook Lee. A 
pretendente: LEA LEE CHOI, nascida nesta Capital, Liberdae - SP, no dia 09/10/1978, 
estado civil solteira, profi ssão gerente de faturamento, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Young Chul Choi e de Eun Hee Choi.
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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:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Ofi cial

O pretendente: PEDRO VINICIUS DE PAULA NEVES, estado civil solteiro, profi ssão 
copeiro, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 20/05/1998, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Eunices de Paula Neves. A 
pretendente: INDAIÁ LUANA SANTIAGO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida em Brumado - BA, no dia (23/06/1995), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo José dos Santos Filho e 
de Maria Luiza Santos Santiago.

O pretendente: CESAR AUGUSTO FERREIRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de RH, nascido nesta Capital, Jardim América - SP, no dia 15/10/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de José Vicente da 
Silva e de Maria Luiza Ferreira da Silva. A pretendente: JOYCE CAROLINE DE 
SOUZA LOUSADA, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida em 
Livramento de Nossa Senhora - BA, no dia (02/01/1996), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de João Araújo Lousada e de Elizabeth Maria 
de Souza.

O pretendente: MARCOS EDUARDO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 02/04/1982, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Celso Pereira e de Rosana Silvia 
Pereira. A pretendente: AMANDA RONDINA PARDINI, estado civil solteira, profi ssão 
administradora, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (08/04/1983), residente e 
domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Pardini Neto e de Vera Lucia 
Rondina Pardini.

A velocidade de deslocamen-
to do bloco frontal da gelei-
ra Planpincieux, no maciço 

do Monte Bianco (Mont Blanc, em 
francês), extremo-norte da Itália, 
aumentou para 60 centímetros 
por dia. A informação foi passada 
pelo chefe do Departamento de 
Recursos Hídricos do Vale de Aos-
ta, Raffaele Rocco, ontem (30). O 
bloco frontal do glaciar tem cerca 
de 27 mil metros cúbicos de gelo, 
mais de 10% do total da massa 
que ameaça desabar.

A parte traseira do bloco conti-
nua se movendo de 30 a 35 centí-
metros por dia. O glaciólogo Fabri-
zio Troilo, da Fundação Montagna 

EP
A

Glaciar com risco de colapso 
na Itália ganha velocidade

 A informação foi passada pelo chefe do Departamento de Recursos Hídricos do Vale de Aosta, Raffaele Rocco, ontem (30)
Sicura, sediada em Courmayeur, 
disse que a aceleração da parte 
frontal não muda nada. “Um setor 
com aquela velocidade e aquele 
volume provavelmente cairá nos 
próximos dias ou semanas, mas 
será um evento limitado”, afi r-
mou. Troilo acrescentou ainda 
que a eventual queda de 27 mil 
metros cúbicos de gelo não ali-
viaria a situação do restante da 
massa que continua descendo 
em velocidade constante.

O Planpincieux é um glaciar 
suspenso de 2,4 km de extensão, 
indo de 3,6 mil a 2,3 mil metros de 
altitude. O risco de colapso levou 
as autoridades a instalarem um 

radar que monitora a posição da 
geleira hora a hora, com precisão 
milimétrica. Até então, o acompa-
nhamento era apenas fotográfi co 

e não tinha como objetivo ser 
um sistema de alerta. Não existe 
nenhuma área habitada na rota 
do glaciar (ANSA).

Vista da parte frontal do glaciar Planpincieux, no Monte Bianco.
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