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São Paulo, terça-feira, 05 de fevereiro de 2019

Itália celebra ‘Dia do fettuccine
Alfredo’ com jantar beneficente

O fettuccine Alfredo é conhecido pela massa fina como papel que
leva apenas 30 segundos para cozinhar.

EPA

Independência
“Seja fácil com as pessoas e situações. Não fique estressado
e com medo. Tudo é somente um jogo. Há significado por
trás de tudo que acontece. Aprenda a ajustar-se e a entender. Preocupação torna você pesado. Deixe o passado ser
passado. Deixe tudo fluir naturalmente. Mantenha o foco
no presente. Seja uma fonte de preenchimento, e haverá
facilidade.”
A expectativa é de que a 2ª reunião seja
no final de fevereiro.

Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

A posição da Lua em Aquário ajuda a
tomar decisões nas relações cotidianas ou nas finanças de forma direta
e firme, podendo iniciar parcerias
e sociedades que já estejam sendo
preparadas. Espere um pouco para
a execução dos planos menos importantes. 59/259 – Preto.

Não insista em contar com a ajuda
de pessoas, pois a maioria delas está
indo a outra direção, bem diferente
da sua. Faça acordos necessários
para que tenha forças para completar
suas tarefas neste dia. A sensualidade está no ar e deve ser usada em seu
proveito nesta terça. 54/954 – Azul.

Dicionário dos sonhos
CORES – Cores claras: acontecimentos felizes. Escuras:
mágoas e aborrecimentos. Branca: inocência: pureza.
Amarela: sabedoria, generosidade. Azul: fortuna, escuro:
adversidades. Preta: obstáculos. Vermelha: excessos,
paixão. Cinza: contrariedade no lar. Rosa: proteja pessoa
querida. Dourada: você gostaria de ser admirado (a).
Laranja: não aprovará atitude de pessoa amiga. Lilás:
conseguirá vencer defeitos. Marrom: brigas por excesso de
autoridade. Prata: casamento próximo ou vencerá causa
justa. Roxa: decisão definitiva e muita sorte. Verde: confiança na vida. Números de sorte: 03, 17, 21, 28, 33 e 58.

Simpatias que funcionam
Obter sorte e harmonia no lar: Durante 1 mês, nas
manhãs de quarta-feira, jogue 1 pitada de sal grosso em
cada cômodo de sua casa, mas não deixe que ninguém
veja. Enquanto isso, mentalize que está neutralizando
todas as energias negativas. Reze 1 Pai-Nosso e 1 Ave
-Maria, pedindo proteção e sorte para a sua família. Varra
o sal grosso nas manhãs de quinta-feira e jogue no lixo.

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)

Os assuntos materiais, como o dinheiro, ficam em destaque. Há tendência
à independência e a força que teima
em manter tudo como está estão em
choque e podem abalar as relações.
Seja alguém que faz a roda da vida
girar, acredite nela e conquiste seu
lugar ao sol. 58/358 – Amarelo.

Peixes
(19/2 a 20/3)

As emoções tendem a ficarem impulsivas nesta terça-feira com a Lua em
Áries. É melhor saber expressar suas
preocupações e facilmente ser bem
compreendido pelos seus amigos.
Agrados e sorrisos devem estar em
sua agenda nesta terça, pois ajudarão
para seu sucesso. 80/580 – amarelo.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

Positivo para lidar com as coisas de
forma mais concreta com a Lua em
Aquário na fase Nova. Assim haverá
determinação para resolver pendências e a dar o melhor de si em cada
tarefa durante todo o dia. A ambição
e a determinação o levam a realizar
o que quiser. 82/482 – Cinza.

Aquário
(20/1 a 18/2)

Áries
(21/3 a 19/4)
Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)
Capricórnio
(22/12 a 19/1)

O dia dá a capacidade de ter boas
iniciativas e muita harmonia e benevolência em seu ambiente logo
depois da metade do dia. Terá uma
percepção mais apurada enxergando
as pessoas de forma mais objetiva e
melhorando a relação. Pode sentir a
generosidade fazendo parte do dia.
83/283 – Verde.

Esta é uma boa hora para enxergar as
pessoas melhor e partilhar um vínculo
em que a relação sairá ganhando.
Organize melhor o cotidiano ou planejem aquela viagem. Encontrará a
força necessária para seguir adiante
e realizar conquistas que idealizou.
89/289 – Branco.

Com a Lua em Aquário o dia é ótimo
para mudar a disciplina e as regras.
No final da manhã haverá disposição e energia. Em qualquer coisa
valorize os detalhes. Será mais fácil
materializar as ideais, aplicando-as
no dia a dia, tanto no dinheiro como
amor. 42/342 – Amarelo.

A Lua plena em Aquário na fase
Nova dá ajuda para tomar atitudes
e investir em eficiência. Hora de
manter, estabilizar e permanecer
naquilo que estiver sendo realizado.
Procure atender suas necessidades
básicas e evitar usar a comunicação
para criticar. 86/786 – Verde.

É importante distinguir o que é
prático e necessário daquilo que
é apenas aventura e ilusão. Com a
Lua em Aquário podemos nos sentir
exigidos demais e muito atarefados,
com sobrecarga sobre os ombros.
Até a noite haverá disposição e energia para coisas novas. 53/153 – azul.

O dia dá capacidade de ter boas
iniciativas. Logo depois do meio dia
haverá maior harmonia e benevolência. Pode-se sentir a generosidade
no astral desta terça. A vida social
fica mais agradável e aumenta a
chance de boas novas. Mas o ideal
é esperar o Sol entrar em seu signo.
76/576 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 05 de Fevereiro de 2019. Dia de São Isidoro, São Genuíno,
Santa Adelaide de Vilich, Santa Águeda, e Dia do Anjo Lecabel, cuja
virtude é a cautela. Hoje aniversaria a atriz Regina Duarte que faz 72
anos, a atriz Barbara Hershey nascida em 1948, o cantor, compositor,
guitarrista e baterista Edgard Scandurra que faz 57 anos, o jogador
Cristiano Ronaldo nascido em 1985 e o jogador de futebol Neymar que
completa 27 anos.

O nativo do dia

O nativo de Aquário deste dia é mais formal no que diz respeito à
manutenção da saúde e da forma física. Gosta de seguir métodos
preestabelecidos e comprovados para alcançá-las e mantê-las. Tem
tendência a ser teimoso ou temperamental, tem necessidade de se
disciplinar para aproveitar seus múltiplos talentos. A boa capacidade
de organização o leva a alcançar posições elevadas. Não se sente à
vontade no trabalho em ambientes fechados, nem se sente bem com
os horários rígidos. Pode ser reservado e desconfiado.
Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.
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De manhã pode se sentir exigido
demais, até com sobrecarga sobre
os ombros. Os astros aconselham
toda a paciência e a calma possível.
Obstáculos, demoras e atrasos são
esperados devido ao excesso de eficiência. Precisa cortar os excessos.
48/548 – Vermelho.
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Esta terça é o dia da lunação. Aproveite esta entrada da Lua Nova às 20h04 para ser espontâneo na relação afetiva.
Use e abuse de franqueza. Aproveite para liberar emoções contidas. Prefira tarefas que precisem mais de disposição
física do que mental. Podemos aproveitar a energia da Lua Nova em Aquário para resolvermos com maior rapidez
impasses no trabalho. Devemos realizar tudo usando criatividade, mas é bom que se evite atividades e serviços monótonos. A rotina e a burocracia podem nos irritar neste dia guerreiro.

Brahma Kumaris

OP

Horóscopo

ReflRefl
exões
exões
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A Itália realiza o primeiro concurso de gastronomia com flores. Ao todo, 41 cozinheiros
e blogueiros apresentarão suas receitas, que
devem levar o ingrediente principal, a flor, como
elemento base, e não apenas como decoração.
A competição foi batizada de “Buon Appetito,
Fiorellino” e a final ocorrerá no dia 5 de março, na Villa Ormond, em Sanremo. No último
sábado (2), o júri da competição selecionou
as 10 melhores receitas, etapa que dura até o
próximo dia 15.
Depois, somente três competidores se enfrentarão na final. A prova final será composta por
uma “caixa misteriosa” de flores que deverão
ser utilizadas de improviso em uma receita. O
concurso é promovido pela Associação Italiana
de Food Bloggers, pela CREA Sanremo, pela
Fundação Villa Ormond de Sanremo, entre
outras instituições locais (ANSA).

(*) - É advogado trabalhista do
escritório FNC - Frtiz,
Nunes e Conrado.
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A flor, como elemento base,
e não apenas como decoração.

O segundo encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald
Trump, e o líder da Coreia do Norte,
Kim Jong-un, será realizado no Vietnã,
informou a “CNN”, citando fontes da
administração norte-americana, na
sexta-feira (1º). De acordo com emissora, a expectativa é de que a reunião
prevista para o final de fevereiro aconteça na cidade costeira de Danang.
No entanto, os detalhes finais ainda
estão sendo ajustados. A nova cúpula
entre os dois países foi revelada pela
Casa Branca no último dia 18, após
conversas entre Trump e Kim Yong
Chol, principal negociador da Coreia
do Norte, sobre desnuclearização.
Logo depois, o primeiro-ministro
vietnamita disse que seu país estava
disposto a sediar a possível reunião.
No primeiro encontro histórico entre
Kim e Trump, realizado no dia 12 de
junho de 2018, em Singapura, os dois
líderes se comprometeram de forma
vaga com a paz e a desnuclearização
da Península Coreana (ANSA).
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Nova cúpula entre Trump
e Kim será no Vietnã
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Itália lança 1º concurso
gastronômico de
receitas com flores

cipalmente pelo aspecto da
caridade, mas também porque o queijo parmesão é um

polêmica à parte, cabe
aqui uma análise jurídica isenta. Entendemos
que não há nenhuma ilegalidade no ato presidencial.
A Lei nº 13.152 de 2015,
aprovada durante o governo da
Presidenta Dilma Rousseff, determina que o salário mínimo
deve ser reajustado levando
em consideração dois fatores.
O crescimento do PIB de 2017
(para o reajuste do salário de
2019) e a inflação, medida pelo
INPC do ano anterior (2018).
Nesse último reside o foco da
discussão.
No caso do reajuste de 2019,
levou-se em conta o crescimento do PIB de 2017 (1,1%) e o
número preciso do INPC de
2018, que à época do envio da
proposta de orçamento enviada ao Congresso.
Assim, o valor ficou abaixo
da estimativa da que constava
do orçamento da União, de R$
1.006. O projeto da Lei Orçamentária para o ano de 2019,
encaminhado ao Congresso
Nacional, usando dados de
agosto, previa INPC de 4,2%
em 2018.
O governo do Presidente Jair
Bolsonaro previu uma inflação
menor, de 3,3%. Até novembro,
o INPC acumulado do ano

registrava alta nos preços de
3,29%. A projeção do governo é
que a inflação fique estagnada
em dezembro, o eu motivou a
assinatura do Decreto Presidencial levando em conta o
valor de R$ 998,00. Por mais
que pareça que os valores
em questão sejam pequenos,
o reajuste do salário mínimo
tem impacto significativo nos
gastos do governo.
A começar pelos benefícios
pagos pelo INSS aos aposentados que não podem ser
menores do que um salário
mínimo. A Constituição 1988
estabeleceu o salário mínimo
como piso de referência dos benefícios da Previdência. Além
do benefício previdenciário,
ele incide diretamente também
nos benefício da assistência
social e o seguro-desemprego.
O governo projeta que cada
R$ 1,00 de aumento no salário
mínimo, incide diretamente
em uma aumento de R$ 300
milhões ao ano nas despesas
do governo. Esse aumento
igualmente incidirá em todos
os processos de negociação do
setor privado.
As negociações sindicais
por ocasião das convenções
coletivas deverão ter em conta
essa majoração. Caberá agora
em 2019, no curso do novo
governo, o encaminhamento
de projeto de lei criando novo
regramento para a correção do
salário mínimo em 2020.
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“Estamos animados para
celebrar o IV Dia Nacional
do fettuccine Alfredo, prin-

O decreto presidencial
que recém fixou o
salário mínimo para
o ano de 2019 vem
causando grande
discussão

F
A R
A
N
G
R O
D
E
E S
F
N I
A
D
P O

A

ingrediente-chave da receita
original”, disse Nicola Berinelli,
presidente da empresa. O ‘fettuccine Alfredo’ ficou famoso
no mundo inteiro na época
das imigrações no começo do
século XIX. Ao longo dos anos,
foi descaracterizada e ganhou
outros ingredientes, sendo servida até com molho de carne,
creme ou com almôndegas ao
molho vermelho.
O prato foi criado pelo fundador do restaurante romano
“Alfredo ala Scrofa”, que o
teria inventado quando sua
esposa estava com os famosos
“desejos” culinários durante a
gravidez. De acordo com a lenda, a mulher comia fettuccine
no almoço e no jantar, e no fim
da gestação teve um menino de
seis quilos (ANSA).

Julio Conrado (*)

3/ale — bon — gnu. 6/ideias — vergar. 8/por um ﬁo — ramagens. 9/arcangelo. 10/nina simone.

iniciativa, batizada de
“um gesto de amor”, nasceu da colaboração entre
o criador da receita e fundador
do restaurante romano Alfredo
ala Scrofa e a ONG para crianças
“Every Child is My Child Onlus”.
O fettuccine Alfredo é
conhecido pela massa fina
como papel que leva apenas
30 segundos para cozinhar e
é temperado com generosas
doses de manteiga e queijo
parmesão. O jantar beneficente reunirá alguns do principais
atores italianos, com Max
Bruno, Martina Colombari, Paola Cortellesi, Andrea Bosca,
Paolo Genovese, Edward Leo
e Vittoria Puccini. Além disso,
o evento contará com uma
doação extra do Consórcio do
Parmigiano Reggiano.

ANSA

A Itália irá celebrar nesta quinta-feira (7), o “Dia Nacional do fettuccine Alfredo” e aproveitará a data
para realizar um jantar beneficente para arrecadar fundos para crianças carentes

Salário mínimo 2019

48

