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Você não precisa estar na moda para

construir um estilo próprio.

A palavra moda gera reações diversas nas 
pessoas.

Em alguns, causa fascínio. Em outros, re-
púdio. Mas é possível fazer parte dessa 
engrenagem sem ser massacrado por ela. 

Estar na moda gera um efeito sedutor nas pes-
soas a nossa volta, pois quando usamos alguma 
combinação qualquer de roupas e acessórios 
que está incluída temporariamente nesta cate-
goria, é possível fazer  com o que está passando 
simultaneamente na TV, o que toca nas rádios 
e o que circula na internet. 

E também com os movimentos políticos, 
migratórios e confl itos étnicos… Tudo isso 
pode ser cristalizado em uma imagem, como 
um retrato de uma época, e fragmentada em 
pequenos símbolos.

Moda está inserida em um conjunto de indús-

trias (têxtil, de couro, esportiva, alta-costura, 

fast-fashion…), que usa destes sinais do hoje 

e do agora como estímulos para vender seus 

produtos. E assim, o primeiro sutiã deixa de 

ser só isso e passa a ser um passaporte para 

a vida adulta. 

O sapato anunciado nas páginas da revista 

não serve apenas para calçar os pés, mas 

imprime status. O decote e a cauda que de-

terminada celebridade usou na premiação de 

cinema será reproduzida infi nitas vezes por 

costureiras de vestidos de festa. 

Tudo isso, porém, ainda está no campo da 

oferta. São empresas fazendo uma sugestão 

do uso do que eles têm a oferecer. Sempre 

retratando os clientes como pessoas felizes 

e bem-sucedidas. 

Estilo, contudo, é completamente diferente

de moda. É o conjunto de escolhas que faze-

mos ao nos vestir pela manhã, ao nos preparar 

para uma festa e mesmo quando optamos por 

peças confortáveis, que não parecem arruma-

das demais. Parecer desarrumado é também 

um estilo: o relaxado. 

Você não precisa estar na moda para cons-

truir um estilo próprio. Tampouco garante 

algum estilo se estiver vestindo exatamente 

o mesmo look da capa da revista, ofuscando 

sua identidade. Estilo pode mudar ao longo 

da vida, mas está sempre ligado à nossa per-

sonalidade. Pode ser lapidado, mas não tem 

certo ou errado. Pode ser temperado com 

itens de moda, mas às vezes precisa ser o mais 

simples possível. 

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

e individuais (www.andredoval.com.br).
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SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon 

Taphorn

Ação

Este é um bom dia para realizar as coisas. Dê uma olhada 
em alguns de seus projetos inacabados e decida se eles devem 
entrar na ‘pilha de liberações’, pois é hora de deixar ir. Existe 
o ‘Eu devo fazer esta pilha sozinho’, e é nisso que você deve 
trabalhar. Lembre-se, você pode pedir ajuda com eles, apenas 
saiba que é a pilha que você precisa fazer. E não se esqueça 
também da pilha de ‘descartáveis’, pois é hora de deixar toda 
a bagagem desnecessária que apenas o sobrecarrega, tornando 
a vida mais difícil do que poderia ser. Pensamento para hoje: 
Use bem o presente do “tempo” que você recebeu. 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.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios
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VALOR VARIÁVEL DE PRÓ-LABORE MENSAL
Sócio de empresa do regime presumido pretende efetuar retirada 
de pró-labore, conforme o faturamento mensal, podendo variar 
todo mês, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DEVE COMUNICAR AS FÉRIAS PARA TRABALHADOR 
INTERMITENTE?

Esclarecemos que não há previsão legal específica, mas o trabalhador 
intermitente é um empregado celetista como qualquer outro, desta 
forma, entende-se que a ele deve ser feita a comunicação de férias com 
30 dias de antecedência como qualquer outro empregado.

BENEFÍCIO DO VALE-TRANSPORTE
Empresa possui alguns funcionários que pediram e utilizam o benefício 
do Vale-Transporte, entretanto vindo de carro próprio todos os dias, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EFETIVAR APRENDIZ
Empresa que possui aprendiz cursando, poderá efetivá-lo sem baixar 
o contrato com a entidade de aprendizagem? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA ONDE O SÓCIO PROPRIETÁRIO É O PRESTADOR DO SER-
VIÇO, É NECESSÁRIO TER O PPRA E O PCMSO?  

Esclarecemos que se não há empregados o PPRA e PCMSO não são 
necessários. Base Legal – NR 7 e NR 9.

ENTREGA FORA DO PRAZO
Empresa no regime de lucro presumido pretende entregar o eSocial, 
DCTFWeb e o REINF fora do prazo, existe multas, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO
Premiação por desempenho incide Imposto de Renda? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Ofi cial
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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: HUGO HENRIQUE DE CAMARGO, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido nesta Capital, SP, no dia (25/02/1997), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Waldir Pedroso de Camargo e de Veridiana 
Teixeira de Camargo. A pretendente: PRISCILA FREITAS DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida nesta Capital, SP, no dia (30/06/1994), 
residente e domiciliada em Francisco Morato, SP, fi lha de Teobaldo Oliveira dos 
Santos e de Andrea Serafi m de Freitas.

O pretendente: VAGNER CORREIA SAMPAIO, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido em Baixa Grande, BA, no dia (27/10/1992), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Borges Sampaio e de Maria 
Zita Correia Sampaio. A pretendente: PAULA KAROLLYNE SILVA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão gestora de recursos humanos, nascida em Itapissuma, 
PE, no dia (21/04/1994), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Paulo Ricardo dos Santos e de Maria do Carmo da Silva.

O pretendente: FÁBIO VIEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Teresina, PI, no dia (28/11/1985), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Vieira da Silva e de Cristina Maria da Silva. A 
pretendente: MARIA ELIANE DOS ANJOS MATOS, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em Miranda do Norte, MA, no dia (08/10/1988), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lucivalber Matos e de Maria 
Francisca dos Santos dos Anjos.

O pretendente: THIAGO DELFINO ROCHA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (13/08/1988), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cláudio Delfi no da Silva e de 
Sandra Cirico da Rocha Silva. A pretendente: FERNANDA LAISE OLIVEIRA CUNHA, 
estado civil solteira, profi ssão cuidadora de crianças, nascida em Teresina, PI, no dia 
(03/03/1988), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
José de Oliveira Cunha e de Valdenira Oliveira e Silva Cunha.

O pretendente: LEANDRO IZOEL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido em Caieiras, SP, no dia (26/04/1985), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Izoel da Silva e de Conceição Ramos da Silva. A 
pretendente: MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA CUNHA, estado civil solteira, profi ssão 
orientadora, nascida em Teresina, PI, no dia (06/05/1987), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio José de Oliveira Cunha e de Valdenira 
Oliveira e Silva Cunha.

O pretendente: MARCIO FALCÃO FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido nesta Capital, SP, no dia (19/04/1992), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista Fernandes Junior e de 
Lucilene Seles Falcão. A pretendente: FERNANDA ANNIBAL DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Osasco, SP, no dia (19/07/1995), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Joilson Miguel dos Santos e 
de Adriana Claudino de Almeida Annibal.

O pretendente: EDMILSON BOSCO SOARES GOMES, estado civil divorciado, 
profi ssão músico, nascido nesta Capital, Tucuruvi, SP, no dia (26/05/1968), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Soares Gomes e de Maria do 
Carmo Gomes. A pretendente: MICHELE DE OLIVEIRA GOMES, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, SP, no dia (22/01/1985), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Soares Gomes 
e de Eunice Alves de Oliveira Gomes.

O pretendente: VALTESON DA SILVA DIAS, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido em Curuça, BA, no dia (04/05/1969), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Victor Felix Dias e de Alzira Alves da Silva. A pretendente: 
JOSELITA TARCISA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão empregada doméstica, 
nascida em Caieiras, SP, no dia (25/10/1977), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Roque da Silva e de Maria da Conceição Silva.

O pretendente: LUCIANO DOS SANTOS GAMA, estado civil solteiro, profi ssão 
cebeleireiro, nascido em Xique-Xique, BA, no dia (02/09/1983), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ideblando Vitorino da Gama e de Marlene 
dos Santos Gama. A pretendente: JOSENITA LOURENÇO DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Garanhuns, PE, no dia (30/04/1976), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Possidonio Lourenço da Silva e de 
Marinete Martins da Silva.

O pretendente: LUCAS DE OLIVEIRA DONIZETTI, estado civil solteiro, profi ssão líder 
técnico eletrônico, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (31/01/1990), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adair Antunes Donizetti e de 
Arlete Berto de Oliveira Donizetti. A pretendente: NATALIA DE MORAES, estado civil 
solteira, profi ssão atendente de relacionamento, nascida nesta Capital, SP, no dia 
(19/07/1994), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Roque de Moraes e de Benedita Aparecida de Oliveira Moraes.

O pretendente: JABSON OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
motoboy, nascido em Araci, BA, no dia (18/01/1989), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Raimundo dos Santos e de Jucineide Silva 
Oliveira. A pretendente: ALINE NUNES DOS AMÔR, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (18/08/1989), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Araujo do Amôr e de Maria de Fatima Vieira 
Nunes.

O pretendente: JOSIAS AMARO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em Gameleira, PE, no dia (15/07/1975), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amaro Domingos Ferreira e de Arlinda Maria 
Ferreira. A pretendente: MARIA TALITA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Recife, PE, no dia (28/07/1996), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Messias da Silva e de Rildevânia Maria 
Nascimento Silva.

O pretendente: SEBASTIÃO NOVAIS DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão 
aposentado, nascido em Aparecida D'Oeste, SP, no dia (11/03/1956), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Clemente Manoel da Silva e de 
Anizia Novais da Silva. A pretendente: MARIA JULIA DO NASCIMENTO ROCHA, 
estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida em Rancharia, SP, no dia (18/03/1955), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista do 
Nascimento e de Maria de Lourdes do Nascimento.

O pretendente: ADELINO ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Encruzilhada, BA, no dia (05/01/1988), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Neidivaldo Alves de Oliveira e de 
Maria Rosa de Jesus. A pretendente: REGIANE NASCIMENTO BRITO, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Ilhéus, BA, no dia (30/08/1979), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Antonio de Brito e de Regina 
Nascimento.

O pretendente: DEIVID MARCELINO BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão 
mecânico, nascido em União do Palmares, AL, no dia (09/07/1997), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luciene Marcelino Barbosa. A 
pretendente: PAMELLA CAROLINE MIRANDA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão promotora de vendas, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, 
no dia (29/09/1991), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Ielson Luiz Miranda da Silva e de Maria Martalina da Silva Nascimento.

O pretendente: TIAGO BARBOZA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
motoboy, nascido nesta Capital, SP, no dia (15/03/1989), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivanildo Barboza da Silva e de Valdelucia da 
Silva. A pretendente: SHEILA FERNANDES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (30/11/1989), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Vicente da Silva e de Maria Fernandes da 
Silva.

O pretendente: ANTONIO EVANGELISTA FIGUEREDO FILHO, estado civil 
solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em Itaeté, BA, no dia (13/10/1981), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Evangelista Figueredo e 
de Maria Santos. A pretendente: DERLUZIA TRINDADE DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão empregada doméstica, nascida em Itaeté, BA, no dia (02/03/1982), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Damasio Silva Oliveira 
e de Maria Lopes Trindade.

O pretendente: JOSÉ TEODORO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Carinhanha, BA, no dia (15/06/1972), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leolino Teodoro de Souza e de Marcolina 
Rita do Carmo. A pretendente: HELENA BRANDÃO DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Carinhanha, BA, no dia (16/11/1981), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvino Brandão da Silva e de 
Clara Ferreira da Silva.

O pretendente: ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em Boa Viagem, CE, no dia (13/07/1983), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Rodrigues da Silva e 
de Lucinete Ferreira da Silva. A pretendente: MARIA LUCIMERE DO NASCIMENTO 
SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Tupanatinga, CE, no 
dia (11/06/1978), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Josué Francisco de Souza e de Maria Tereza do Nascimento Souza.

O pretendente: ALEX ALENCAR DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de loja, nascido em Buritirama, BA, no dia (08/03/1995), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Herotides Pereira da Silva e de 
Benilza Alencar da Silva. A pretendente: EDILENE FERREIRA ROSA, estado civil 
divorciada, profi ssão operadora de caixa, nascida em Brasília de Minas, MG, no dia 
(04/10/1995), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Olavo 
Soares Rosa e de Adelia Ferreira Rosa.

O pretendente: PAULO SANTOS MACHADO, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de macânico, nascido nesta Capital, SP, no dia (02/03/1977), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias Machado e de Damares 
Santos Machado. A pretendente: CLEZIANE NASCIMENTO EVANGELISTA, estado 
civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Cascavel, PR, no dia (30/05/1976), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Abel do Nascimento 
Evangelista e de Rita Maria Evangelista.
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