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São Paulo, terça-feira de 16 de abril de 2019

Confeitaria em Nápoles fabrica
torta gigante para Páscoa

Reflexões
SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn Criação. Uma nova energia de expansão. Há uma
evolução acontecendo e este é o momento perfeito para definir
sua intenção para esta próxima fase. Crescimento interno,
autoconsciência e expansão estão no ar, e o momento é certo
para atrair e manifestar o que você deseja. Novas oportunidades, especialmente em seus relacionamentos interpessoais, estão se apresentando a você. Preste atenção aos seus
sonhos, à sua intuição e ao seu coração, pois há mensagens
para ajudá-lo a conhecer o caminho nelas. Pensamento para
hoje: Você tem muito potencial. Você está em uma jornada
evolutiva de amor e luz, e uma aliança de seres que estão
se unindo para ajudá-lo. Preste atenção aos sinais. 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

para o próximo ano propor uma ainda
maior para entrar no Guinness World
Records”, explicaram os representantes
da confeitaria (ANSA).

• • •

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

Dicionário dos sonhos
MACACO - Ele é o símbolo de brincadeiras, travessuras,
falsidade e traições. Ver muitos macacos presos, problemas financeiros. Soltos, tudo irá melhorar em sua vida
(em breve). Pequeno, sorte no jogo. Ver outra pessoa
com macaco, alguém amigo está tramando contra você,
ou se aproveitando de sua displicência. No circo, novos
amores. Números da sorte: 04, 17, 35, 39, 65 e 68

Simpatias que funcionam

Simpatia Poderosa para filho rebelde
Escreva o nome do seu filho em 1 pedaço de papel branco,
faça uma oração pensando nele, dobre até ficar pequeno
e coloque dentro de uma gaveta. Deixe lá por 3 dias.
Pegue o papel e guarde dentro da sua bolsa ou carteira.

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)
Peixes
(19/2 a 20/3)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)
Escorpião
(23/10 a 21/11)
Aquário
(20/1 a 18/2)

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

Encare a vida de forma positiva
aumentando a sua fé diante de
acontecimentos negativos que estejam ocorrendo. Use de estratégia
para realizar negócios. Melhore sua
relação sexual evitando a imaginação
distorcida que tende a criar atritos
no relacionamento. 83/783 – Azul.

Precisa gastar menos, sabendo
economizar para garantir maior
segurança no futuro. A estratégia
que usar nos negócios de dinheiro
ajudará a melhorar seus ganhos em
breve. Uma pessoa que tem influência em sua vida pode ser magoada
com facilidade. 87/387 – Azul.

Com a Lua em Virgem, há uma
tendência em se buscar gratificação
através da comida, por isso convém
controlar abusos alimentares.
Prepare-se para fazer viagens e
resolver questões profissionais. Terá
momentos de felicidade intensa no
relacionamento sexual e na vida
familiar. 14/614 – Verde.
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Autônomo A do Golfo é a responsável pelo
Desinência que encaminha
fog londrino (Geog.)
nominal do
papéis junto a
(?) de trabalho:
feminino repartições públicas
"desktop"

Deixar de
Lina
acertar
Bo (?):
projetou Amigo,
o Masp em francês

Forma de dar à luz que
prioriza o contato
imediato entre a mãe
e o recém-nascido

"Tudo",
em "onipresente"
Triste,
em inglês
Pegar (?):
surfar

Extensão
de arquivo
Multidão
(pop.)

Cebola,
em inglês
Hiato de
"caótico"

Atividade
própria do
escoteiro
Momento
principal
da ópera
Edição
(abrev.)

Elenco,
em inglês

Estilete,
em inglês
Estímulo
auditivo
Interjeição
paraense

Ponho em
fileira
Agir como
o tradutor
O de
Helena foi
o pivô da
Guerra de
Troia

Coluna
vertebral
(Anat.)

(?) Inti,
deus do
Sol dos
incas

Veneram
Mostra-se
radioso
(fig.)

Flexão de
"roer" no
presente do
subjuntivo

"(?) Garcia", romance machadiano

Carteado
popular na
internet

(?)
francês,
ponto do
bordado

Língua
falada na
Etiópia e
na Eritreia
As pesquisas financiadas
pelo CNPq

Abastece
de água a
cidade de
Brasília

Alcatrão,
em inglês
Poder,
em inglês

Significa- (?) de
do do
linha: de
gesto do última
renuente geração

Ponto (?),
tema de
manuais
eróticos

"A (?) do
Cerrado",
peça
teatral

Letras
centrais
de "João"

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 16 de Abril de 2019. Dia de São Benedito José Labri, São Calisto
de Corinto, Santa Júlia, São Marçal, Santa Bernadete de Soubirous, e Dia
do Anjo Seheiah, cuja virtude é a prudência. Hoje aniversaria o jogador
de basquete Kareem Abdul-Jabbar que faz 72 anos, a atriz Ellen Barkin
que nasceu em 1955, o ator Martin Lawrence que completa 54 anos, o ator
Lucas Hass que nasceu em 1976 e a atriz Sabrina Petraglia nascida em 1983.

BANCO

Solução

O nativo do dia

O nativo de Áries deste dia e grau tem a capacidade de aprender rapidamente e com isso perceber as oportunidades na área financeira. Aprecia
uma vida ativa, agitada e com muitas variedades. Suas ideias costumam
surgir de repente, o que pode ser muito útil nos momentos de emergência.
Sua condição vibratória curativa pode ser utilizada em favor do próximo,
desde que seja desenvolvida. Alta elevação na vida após os 40, mas se não
for merecida, haverá queda e abandono na velhice. No lado negativo pode
ser muito ambicioso, autoconfiante e também ousado demais.

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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CHEGOU A HORA
DE DESCOBRI-LO.
Editora Petra

@editorapetra
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As demonstrações de carinho e afeto
serão decisivas para a felicidade,
melhorando a relação sexual. Diga
abertamente de seus sentimentos às
pessoas que ama. Todos estão mais
sensíveis, precisando até mesmo de
algum isolamento para produzir mais
e melhor. 45/445 – Amarelo.

Poderá decidir-se sobre parcerias,
sociedades e uniões que estejam
sendo iniciadas ou rompidas. Até
o casamento pode ser encarado de
outra forma, sendo iniciado ou até
rompido. Com a Lua em Virgem o dia
rende mais no fim da jornada, quando
há calma e silêncio. 34/534 – Verde.

O momento é o melhor para tomar
decisões na vida amorosa devido
a boa sensibilidade. Pode também
resolver situação profissional até o
final deste mês. Dedique-se mais
à carreira ou use o seu talento e o
senso de estratégia para administrar
melhorar seu dinheiro. 39/339 –
Verde.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

A
M
I

A imaginação leva a conclusões precipitadas sobre intenções e vontade
das pessoas. Precisa economizar o
dinheiro que estiver ganhando e
aplicá-lo em algo pensando no futuro.
Gastar tudo o que ganha ou aumentar
a dívida pode ser perigoso, guarde
dinheiro. 28/528 – Azul.

O dia favorece a sensibilidade e
ajuda na tomada de decisões até
de improviso. Ao mesmo tempo
aumenta a valorização da autoridade e do mando, tornando maior o
senso de valor das coisas. Use bem
o dinheiro que ganha e organize as
atividades para aumentar os lucros.
85/885 – Amarelo.

Tenha certo cuidado, pois logo
vai começar a fase considerada
mais delicada do ano. As atitudes
impulsivas e mal pensadas darão
algum tipo de prejuízo. Isso pode ser
exagerado e se somar à imaginação
distorcida para criar atritos nos
relacionamentos. 20/420 – Amarelo.

Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP
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Tudo que foi programado e seja
iniciado em longo prazo irá trazer
bom resultado. Saia da rotina divirta-se com amigos e idealize uma
estratégia para conseguir o que
quiser. O dia é bom para viagens,
mas pode prejudicar um pouco a
saúde. 87/687 – Branco.

Ficará mais romântico e motivo com
a Lua no signo de Virgem e poderá
se dar usando a imaginação, a capacidade de perceber o ambiente
e as tendências gerais do que está
acontecendo com a vontade das
pessoas. Melhora o astral só depois
do aniversário. 32/732 – Azul.

Fundador: José SERAFIM Abrantes
11 3531-3233 – www.orcose.com.br
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Com o Sol em seu signo pode se
preparar para entrar em ação logo
depois do aniversário e encontrar
boas soluções. Provavelmente, as
pessoas se magoarão com certa
facilidade. Cuide da saúde e controle
a sensibilidade porque facilmente irá
se magoar. 92/892 – Cinza.

TERÇA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2019

RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO NA CIPA
Como proceder na rescisão de contato de trabalho de funcionário
com estabilidade da CIPA? Saiba mais acessando a íntegra do
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
FUNCIONÁRIO POSSUI DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO NA
FALTA JUSTIFICADA?
Informamos que em se tratando de faltas justificadas, como o dia de trabalho é abonado, consequentemente todo o pagamento relativo aquele
dia será abonado também, ou seja, deverá ser pago o adicional noturno.
CONTRATAR FUNCIONÁRIO EM LIBERDADE CONDICIONAL
Empresa que contratar funcionário que esteja preso em regime
semiaberto, quais os procedimentos e benefícios tributários, existe
regulamentação diferenciada? Saiba mais acessando a íntegra do
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS
No prazo de pagamento das verbas rescisórias, se conta o último dia do
aviso, como preceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
EMPRESA COMPRA MERCADORIAS DE PRODUTORES RURAIS
(PESSOAS FÍSICAS) E FAZ A RETENÇÃO DO FUNRURAL. DEVE
INFORMAR O EFD-REINF?
A aquisição de produto rural do produtor rural pessoa física deve ser
informada no eSocial evento S-1250 - aquisição de produção rural e
não no EFD-Reinf. Isto posto, esta informação não deve estar contida
no EFD-REINF, mas sim no eSocial.
CONTRATAÇÃO DE APRENDIZ
Quais os documentos necessários na contratação do aprendiz?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
MOVIMENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS
Deve entregar a EFD-Reinf apenas os contribuintes que tiveram
movimentação de notas fiscais de serviços tomados e prestados?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Áries
(21/3 a 19/4)

Esta terça é o décimo terceiro dia da lunação. Provavelmente, as pessoas se magoarão com certa facilidade. A tendência
será a de nos protegermos de situações que exponha nossas fragilidades. Isto, porque, tudo passa a nos atingir em
maior profundidade. A qualidade virginiana revela um estado de espírito introvertido e reservado. Todos se sentem
mais amorosos receptivos e protetores. Com a Lua em Virgem, há uma tendência em se buscar gratificação através
da comida. Então, convém controlar abusos alimentares, se for o caso.
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Horóscopo

R$ 101,00 e R$ 200,00; 9% devem gastar mais
de R$ 201,00 com os chocolates.
“A população em geral gosta de celebrar
a data e dar ovos de Páscoa de presente
para os parentes e amigos, mas, ao mesmo
tempo acham os preços elevados e procuram
por ovos caseiros, promoções ou presentes
alternativos”, afirma Luca Bon, diretor da
Toluna para a América Latina.
O estudo também perguntou se as pessoas pretendem comprar ovos de Páscoa no

próximo feriado. 83% disseram que adquirirão os doces, sejam ovos industrializados,
sejam caseiros (sendo destes, 15% apenas
os caseiros). Destes compradores, 57% vão
dar um ovo de presente para alguém e obter
pelos menos um para eles mesmos; 30% vão
só presentear alguém; e 13% vão só comprar
para si mesmos.
Ainda 49% das pessoas já deram outras
coisas que não chocolate na Páscoa, especialmente brinquedos e roupas, por causa
do preço comparado aos ovos (53%) ou
pela variedade (32%). Entre as pessoas
que afirmaram que não vão comprar ovos:
56% dizem que não o farão devido aos altos
preços; 18% porque preferem chocolates em
barra ou bombons; 12% afirmam que não
comemoram a data; 11% responderam que
estão desempregadas e não querem gastar
com doces; 3% falaram que não gostam de
chocolates.
Fonte e mais informações (http://tolu.na/l/
Ma43Nrp6K).

APOIO:

3/ami — can — gad — sad — tar — top. 4/cast. 5/onion.

Uma das datas mais esperadas e deliciosas do ano está chegando. A Páscoa é um
dos momentos que as pessoas costumam
trocar presentes e fazer ceias. Mas, o que
as pessoas acham de um dos principais
produtos a serem comercializados na data,
os ovos de chocolate?
Essa é a dúvida que uma pesquisa feita
pela Toluna, empresa fornecedora líder de
insights do consumidor sob demanda, espera
tirar. Neste estudo a Toluna apurou que: 91%
dos consumidores acreditam que os ovos
de Páscoa são ou caros, ou muito caros; 8%
acreditam que eles têm um preço justo; 1%
acham que eles são baratos ou muito baratos.
Esses números têm um efeito direto na
resposta de outras perguntas. Ao serem perguntados em que momento devem comprar
os ovos de Páscoa: 20% das pessoas disseram
que irão comprar após a data, quando devem
encontrar promoções; 36% dos respondentes
devem gastar entre R$ 51,00 e R$ 100,00 com
os doces; 31% menos de R$ 50,00; 23% entre

Divulgação / Internet

Nove em cada dez acham o preço
dos ovos caros

ANOANO
XXX
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sido distribuído, o doce foi levado em
uma procissão entre as praças Trieste
e Trento. “Produzimos isso entre muita
dificuldade e estamos nos preparando
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O grupo de confeiteiros e a pastiera napoletana gigante.
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iniciativa foi criada por Massimiliano Rosati, Michele Sergio e
Gennaro Ponziani, proprietários
do café Gambrinus.
A receita de um dos doces clássicos da
região na época da Páscoa foi preparada
pelo chef italiano Stefano Avellano, com
a ajuda de outros quatro confeiteiros e
um molde gigante especial para tortas.
A pastiera napoletana é um tipo de torta
napolitana feita com trigo cozido, ovos,
queijo ricota e aromatizada com água de
flor de laranjeira. Se estivesse à venda,
custaria cerca de 8 mil euros.
Com mais de 306 quilos e dois metros de
largura, a sobremesa contou com 265kg
de recheio. Ao todo, foram utilizados
60kg de ricota, a mesma quantidade de
açúcar, 600 ovos, 25 litros de leite e 25kg
de cubos de laranja. “Vamos oferecer
a todos um pedaço da rainha da torta
napolitana. Nosso desejo pessoal para
os turistas e os napolitanos é o de uma
Páscoa serena”, afirmou Rosati.
Centenas de pessoas reunidas na
piazza Plebiscito receberam pelo menos
50 gramas do doce, que foi devorado em
pouco menos de meia hora. Antes de ter

ANSA

Um grupo de confeiteiros de Nápoles, no sul da Itália, criou no último sábado (13) uma pastiera
napoletana gigante para ser distribuída a turistas e moradores locais para celebrar a Páscoa.

