São Paulo, terça-feira, 22 de outubro de 2019

Shoppings devem contratar
mais de 100 mil pessoas

2014. Esse crescimento é justificado pela injeção de R$ 30
bilhões proveniente dos saques
do FGTS, onde parte desse
montante será utilizado para
quitar dívidas e uma outra parte está destinado às compras,
além da diminuição do número
de famílias endividadas em
relação ao ano anterior.”, explica o diretor institucional da
Alshop, Luís Augusto Ildefonso
(AI/Alshop).

• • •

Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

39º Subdistrito - Vila Madalena

41º Subdistrito - Cangaíba

O pretendente: LEANDRO FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, solteiro,
publicitário, natural nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia (24/11/1980), residente e
domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo, SP ﬁlho de Aparecido Irineu Pereira da Silva
e de Maria Stela Ferreira da Silva. A pretendente: ÉRICA TREVIZAN DA ROS, de nacionalidade brasileira, solteira, farmacêutica, natural nesta Capital, Butantã, SP, no dia
(19/02/1982), residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo, SP, ﬁlha de Durval da
Ros e de Ana Maria Trevizan da Ros.

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

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

impressão que temos é que escolhas
como o que vestir são automáticas,
frutos do livre arbítrio. Uma parte é,
mas há ainda uma enorme parte em que somos influenciados pelo mundo a nossa volta.
Mesmo que inconscientemente! Pense bem,
por mais globalizada que seja a oferta de roupas, o acesso a determinadas marcas ou itens
em cada cidade depende de diversos fatores,
como distribuição, taxação, descontos e até
oportunidade de uso.
Uma “tendência” (ou seja, um comportamento coletivo repetido que se propaga
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Estamos experienciando o colapso e a liberação simultânea
das energias fundamentais do nosso mundo. A purificação
resultante e as mudanças das linhas do tempo tornam muito
difícil ver o nosso caminho a seguir. No entanto, apesar de toda
a confusão, está ocorrendo uma profunda cura e liberação,
que está expandindo um novo nível de consciência em todo o
planeta. Neste mundo agitado, pode ser difícil encontrar tempo
para desacelerar e experimentar plenamente a paz que pode
facilitar essa jornada atual de cura, crescimento e evolução.
No entanto, à medida que nos aproximamos do Equinócio
neste fim de semana, é importante permitir um tempo tranquilo para apreciar seu processo atual. Atenda ao apelo para
a cura e transformação, passando um tempo se movendo para
as cavernas mais profundas da sua alma. Encontre um lugar
tranquilo que abra seu coração e alma para as ideias e sabedoria
necessárias para avançar com graça e facilidade.
Muito amor, Kate
https://www.spiritpathways.co.za
Tradução: Regina Drumond
reginamadrumond@yahoo.com.br

netjen@netjen.com.br

www.netjen.com.br

Tˎ˕: 3043-4171

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Roupa com história

Tênis que hoje consideramos básicos e até clássicos
já foram grandes novidades das quadras.
Em muitos aspectos, moda e estilo são
elementos de expressão pessoal. Mas ambos
podem ser vistos também pelo coletivo.

GRAÇA E FACILIDADE.
Inspiração Diária de Kate Spreckley

www.coquetel.com.br

ANDRÉ DO VAL (*)

como uma onda) pode vir de uma inovação
da indústria, por exemplo. Pense na mudança de pensamento que foi quando criaram o
zíper, a praticidade que dava e possibilidade
de usar roupas mais justas. Os fios sintéticos
permitiram a confecção de roupas mais leves,
resistentes à água, que esquentam ou que não
esfriam... Tênis que hoje consideramos básicos
e até clássicos já foram grandes novidades
das quadras.
O esporte é uma enorme fonte de renovação, assim como os veículos de comunicação,
como rádio, TV, impressos e internet. Quando
sintonizados com as mudanças da sociedade,
criam retratos de quem melhor representa uma
época , uma região, uma faixa etária ou recorte
demográfico. Assim, conseguem exprimir os
desejos e anseios de um grupo de pessoas.
Os punks tinham um visual agressivo em resposta à recessão e austeridade econômica que
castigava a população inglesa nos anos 1970.
Os hippies usaram muitos elementos étnicos
nas suas composições (em moda, música e
hábitos) por conta de novas ofertas de roteiros
turísticos nos EUA dos anos 1960. O quanto
de nossas escolhas não são feitas levando
em conta o clima brasileiro (normalmente
quente e úmido), o transporte que usaremos
naquele dia?
No fim das contas, foi você que puxou a
camisa na arara da loja, uma decisão baseada
unicamente em seus gostos e necessidades.
Porém, até chegar ali, aquela peça de roupa
também percorreu um longo caminho. E essa
história é complementar à sua.
(*) É jornalista e consultor de estilo masculino, dá
aulas, palestras e treinamentos, corporativos
e individuais (www.andredoval.com.br).
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O pretendente: ALEXANDRE GONÇALVES RIBEIRO, proﬁssão: empresário, estado
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/06/1971, residente
e domiciliado neste Subdistrito - SP, ﬁlho de José Claudio Ribeiro e de Catarina Gonçalves Ribeiro. A pretendente: MABEL CRISTINA TEIXEIRA DOS SANTOS, proﬁssão:
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Natal - RN, data-nascimento: 24/11/1970,
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de José Bernardo dos Santos e de
Ivone Teixeira dos Santos.
R$12,90

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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O pretendente: JEFERSON ADRIANO FLAVIO DAS NEVES, proﬁssão: frentista,
estado civil: divorciado, naturalidade: São José dos Campos - SP, data-nascimento:
30/01/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, ﬁlho de Antonio Roberto das
Neves Filho e de Elza Maria Flavio. A pretendente: LEILA SILVEIRA FERREIRA, proﬁssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento:
12/10/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de Eﬁgenia Silveira Ferreira Quaresma.
R$12,90

Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP
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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: JONATAS SENA DOS SANTOS, proﬁssão: torneiro mecânico, estado
civil: solteiro, naturalidade: Santaluz - BA, data-nascimento: 18/09/1990, residente e
domiciliado neste Subdistrito - SP, ﬁlho de Salvador Gonçalves dos Santos e de Marluce dos Santos Sena. A pretendente: ÁDILA DILANE SOARES ARAÚJO, proﬁssão:
executiva de contas, estado civil: solteira, naturalidade: Manaus - AM, data-nascimento:
17/02/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de Alfredo Lopes Araújo
e de Eliasíbia Soares Araújo.
R$12,90

Fundador: José SERAFIM Abrantes
3531-3233 – www.orcose.com.br
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Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oﬁcial Interino

O pretendente: ELIAS SOARES ALENCAR, proﬁssão: militar, estado civil: solteiro, naturalidade: Palmeira dos Índios - AL, data-nascimento: 05/07/2000, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, ﬁlho de José Soares Alencar e de Josefa Aparecida da Conceição Alencar. A pretendente: DAYANE LAUDINÉIA DA SILVA SANTOS, proﬁssão:
gerente de loja, estado civil: solteira, naturalidade: Feira Nova - PE, data-nascimento:
01/04/2001, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de Givanildo José dos
Santos e de Laudinéia da Silva Leite.
R$12,90
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE
PESSOAS NATURAIS
5º Subdistrito - Santa Efigênia

© HÍFEN – todos os direitos reservados

O pretendente: VITOR GABRIEL DOS REIS PRIMO, estado civil solteiro, proﬁssão
fotógrafo, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (17/07/1993), residente e
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Antonio Wilson Primo e de
Ivete Aparecida da Silva Primo. A pretendente: TAMIRIS FEITOSA DA CRUZ,
estado civil solteira, proﬁssão arquiteta, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no
dia (24/06/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de
Mauricio Vieira da Cruz e de Mariluci Derci Feitosa da Cruz.

capital-out/19

O pretendente: MARCOS MARCELO CATOIA, de nacionalidade brasileira, divorciado,
consultor de manutenção, natural de Piracicaba, SP, no dia (15/04/1973), residente e
domiciliado em Pinheiros, São Paulo, SP, ﬁlho de Valentim Catoia e de Rita Aparecida
da Silva Catoia. A pretendente: MARCIANA DE SANDRE CAMARGO, de nacionalidade
brasileira, solteira, técnica de enfermagem, natural de Araçatuba, SP, (registrada em Santo
Antônio do Aracanguá, SP), no dia (27/06/1977), residente e domiciliada em Pinheiros,
São Paulo, SP, ﬁlha de José Pedro de Camargo e de Clarice de Sandre Camargo.
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INCLUIR NO HOLERITE
Empresa pode incluir no holerite o pagamento para o estagiário,
inclusive para o autônomo? Saiba mais acessando a íntegra do
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
NA CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PARA TRABALHAR 6 HORAS DIÁRIAS, O INTERVALO INTRAJORNADA DEVE SER DE QUANTO TEMPO?
Esclarecemos que não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, será
obrigatório um intervalo de 15 (quinze) minutos quando a duração
ultrapassar 4 (quatro) horas. Os intervalos de descanso não serão
computados na duração do trabalho. Desta forma, terá o empregado
6 horas de efetivo trabalho e 15 minutos de intervalo para repouso e
alimentação. Base Legal – Art.71 da CLT.
EXAME ADMISSIONAL DO INTERMITENTE
Na contratação de funcionário para a modalidade de Trabalho Intermitente, será necessário o Exame Médico Admissional? Saiba mais
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
COMPENSAÇÃO DO SÁBADO
Como proceder com os feriados aos sábados, para quem compensa
o sábado durante a semana? Saiba mais acessando a íntegra do
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
FUNCIONAMENTO AOS DOMINGOS
Estabelecimentos de rua (loja de calçados) podem abrir aos domingos,
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
PRAZO PARA ENVIAR AO E-SOCIAL
Qual o prazo para enviar os eventos do eSocial, das tabelas S-1200 e
S-1210? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
SUSPENDER O PLANO DE SAÚDE PARA OS DEPENDENTES
Empresa oferece como benefício o plano de saúde integral para os funcionários e 50% para os dependentes. Pretendemos suspender para os dependentes, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

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

O pretendente: IGOR CAIQUE SANTOS COSTA, estado civil solteiro, proﬁssão
auxiliar de serviços gerais, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (04/03/1996),
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Vanessa Santos
Costa. A pretendente: ARIANE SOUZA SILVA, estado civil solteira, proﬁssão saladeira,
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (08/09/1994), residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Leonidas José da Silva e de Floriza Souza da Silva.
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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:
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APOIO:

Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Oﬁcial

Dr. Mario Luis Migotto - Oﬁcial
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Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ e utilize o código 12AD-48F3-D193-5236.
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A busca por trabalhos intermitentes aumenta ano a ano
e em uma comparação com o
mesmo período do ano passado, serão quase 44 mil postos
a mais de trabalho. Com isso,
podemos identificar um avanço
na economia do segmento de
comércio e serviço.
“Caso seja confirmada a previsão, teremos para o período
natalino de 2019 o maior
volume de contratação desde
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mais lucrativa do que o mesmo
período de 2018.
De acordo com uma pesquisa
realizada pela Confederação
Nacional de Dirigentes de Lojistas (CNDL), as contratações
devem somar 103 mil vagas
até o fim do ano. Já o IBGE,
relatou que a taxa de desemprego no país caiu para 11,8%
no trimestre encerrado em
julho, mas ainda atinge cerca
de 12,6 milhões de pessoas.

www.agenda-empresario.
www.agenda-empresario.com.br
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om a chegada das festas de final de ano, o
movimento aumenta nas
contratações de trabalhadores
temporários para o varejo e
setor de serviços. Segundo um
levantamento feito pela Associação Brasileira de Lojistas de
Shopping (Alshop) a expectativa de vendas para o Natal deste
ano é grande, pois a data promete aquecer as contratações
temporárias em shoppings e ser
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