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São Paulo, quarta-feira, 15 de maio de 2019

A

muitos dos quais decidiram se
mudar para nosso país”, comemorou o prefeito Leo Ciaccio.
O sucesso foi tão grande que
a emissora americana Discovery Channel comprou uma
casa em Sambuca e a destinou
à atriz Lorraine Bracco, que a
transformará em set para um
programa especial sobre o vilarejo (ANSA).

Neste dia mais tenso e incerto
conduza a rotina na busca pela estabilidade e certeza para suas ações.
Os relacionamentos precisam do
diálogo já que desde a madrugada
uma intensidade emocional pode
vir a causar transtornos. Há uma
tendência de resolver tudo no final
do dia. 54/554 – Cinza.
A Lua crescente faz a irritabilidade
e a impaciência se manifestar dando
pouca paciência para encarar novos
desafios. Continue lutando com
empenho por coisas que tragam
motivação e novidades. O dia não
favorece a tomada de decisões que
dependam de situações que não
estão claras. 41/841 – Azul.

Gêmeos
(21/5 a 21/6)

Touro
(20/4 a 20/5)

Magia dos sonhos

Virgem
(23/8 a 22/9)

A inflexibilidade de vai diminuir
com a entrada do Sol em Gêmeos na
próxima semana. Na vida a dois modificações podem ocorrer sem motivo
definido e aparente. Aguarde novas
oportunidades, não tome decisões
sobre situações que não estejam bem
claras. 89/489 – Amarelo.

Terá novos rumos a tomar depois
que o Sol estiver em seu signo na
próxima semana. Controle a maior
intensidade emocional que poderá
causar transtornos nesta fase mais
delicada do ano. O contato com a
arte, o conforto e os bens materiais
também estarão favorecidos. 52/852
– Amarelo.
Uma oportunidade nova irá surgir
em sua carreira profissional e deve
ser aproveitada. Analise o que seja
primordial, deixando o menos importante para mais tarde. Tensões
familiares provocam mágoas e dissabores durante o dia, mas tudo pode
ser resolvido à noite. 74/374 – Verde.

Sagitário
(22/11 a 21/12)

Algo novo surgirá no trabalho, por
isso esteja preparado. Ouvindo e
compreendendo o ponto de vista das
pessoas conseguirá total harmonia na
vida social e afetiva. Com compreensão e carinho conseguirá realizar os
objetivos com mais facilidade nesta
metade de semana. 43/443 – Cinza.

Vênus passa a transitar em Touro
em seu domicílio. Os assuntos como
relacionamentos, demonstração do
nosso afeto quando estamos envolvidos em algo que apreciamos e nos
dá prazer. O Sol em direção a casa
dois pode ajudar a encontrar soluções
financeiras e os realizar negócios.
61/761 – Azul.

Alcançará suas aspirações mais
elevadas, unindo as pessoas em
torno de um projeto em comum.
Terá maior segurança na defesa
dos interesses materiais na próxima
semana com o Sol em seu signo
oposto Gêmeos. Uma união pode
ser decidida em breve, prepare-se.
65/865 – Azul.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Tudo parece confuso acarretando
dúvidas sobre as perspectivas pela
frente. Isso não favorece a tomada
de decisões nesta quarta. Mantenha
a calma junto dos familiares e dos
amigos e da pessoa amada para evitar
atritos e não ser magoado por alguém
que ama. 88/588 – Branco.

Leão
(23/7 a 22/8)

Vênus em Touro nos leva a fazer o que
dá prazer, finanças e valorizar o que
deve ganhar mais estabilidade, calma
e segurança. Os amigos podem estar
um pouco afastados e a pessoa amada
mais fria na relação devido a mágoas
durante o dia, mas a noite será fácil
resolver tudo. 42/342 – Cinza.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

Os contatos podem ser mantidos
com paciência e aproveitando a
facilidade de comunicação. Fase
ótima para firmar compromissos, expressar o afeto de forma e aumentar
o contato físico, bem como cuidar da
beleza e desenvolver o valor pessoal.
71/571 – Vermelho.

Aquário
(20/1 a 18/2)

Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Libra
(23/9 a 22/10)

Câncer
(22/6 a 22/7)

Áries
(21/3 a 19/4)

Esta quarta é o décimo segundo dia da lunação. Vênus passa a transitar em Touro em seu domicílio. Os assuntos como
relacionamentos, demonstração do nosso afeto quando estamos envolvidos em algo que apreciamos e nos dá prazer,
finanças e a maneira como lidamos com tudo aquilo que valorizamos deve ganhar mais estabilidade, calma e segurança.
Fase ótima para firmar compromissos, expressar o afeto de forma e aumentar o contato físico, bem como cuidar da
beleza e desenvolver o valor pessoal. O contato com a arte, o conforto e os bens materiais também estarão favorecidos.
Com compreensão e carinho conseguimos realizar nossos objetivos com mais facilidade nesta metade de semana.

Um maior cuidado com o ambiente
será necessário para poder superar
uma crise emocional que pode vir a
causar transtornos desde as primeiras horas deste dia. Mude sua rotina,
prepare-se para fazer viagens, rever
velhos amigos e realizar passeios.
55/455 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia

ELEIÇÃO – Vencer uma eleição: cuidado com amizades
falsas. Ajudar numa eleição: concretização de velhos
planos. Amigos sendo eleitos: acontecimentos importantes no amor. Números de sorte: 04, 07, 09, 42, 47 e 00.

QUARTA 15 de Maio de 2019. Dia de Santa Cássia, Santa Dionísia,
São Torquato, Santo Isidoro, e Dia do Anjo Nemamiah, cuja virtude
é a saúde. Dia do Combate à Infecção Hospitalar, Dia do Assistente Social, Dia do Gerente de Banco e Dia do Professor
Aposentado. Hoje aniversaria o ex-jogador de futebol Raí que nasceu
Simpatias que funcionam
em 1965 faz 54 anos, o ator, escritor e diretor de cinema Chazz PalPara terminar um relacionamento. Se o seu rela- minteri que faz 67 anos e o ator André Segatti, que nasceu em 1972.
cionamento está desgastado e chegou na fase do “deu
o que tinha que dar”, mas você não consegue sair dele,
essa simpatia vai ajudar você a terminá-lo de vez. E sem
mágoas. Coloque água em uma panela e leve ao fogo.
Assim que ferver, desligue e coloque as três gotas de
amoníaco. Tampe e deixe amornar. Ao jogar a água morna sobre o seu corpo, peça ao Universo que dê um fim
“normal” a esse relacionamento, sem brigas ou traumas.
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.

O nativo do dia

O nativo de Touro deste dia e grau é um líder potencial e costuma
ser dotado de considerável magnetismo pessoal. É uma pessoa que
têm sempre uma visão bem clara do que querem fazer. É muito
imaginativo e prático. Longe da carreira pode sentir necessidade de
levar uma vida reservada. No trabalho, se envolve excessivamente
com o que faz. Normalmente encara a vida com paixão e é muito
apegado à família. Deve lembrar-se de olhar sempre adiante, além
das aparências. É preciso que sempre haja com humildade em todos
os setores da vida.

ReflRefl
exões
exões
Reflexões
SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn.

Acaso. Permita que momentos mágicos aconteçam. É um bom
momento para procurar formas de mudanças em sua vida que
estejam mais de acordo com o “você” que está surgindo. Existem
infinitas possibilidades sendo oferecidas a você. Tenha fé de que
dentro de você está o poder de manifestar qualquer coisa que
você possa imaginar criando em sua vida. É importante que você
explore essas oportunidades para permanecer positivo, aberto
e focado. Essa ajuda vem de maneiras que você reconhecerá
quando se tornar mais consciente delas. Pensamento para hoje:
Esteja aberto para que mais sincronicidades e acasos aconteçam
em sua vida! 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
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Horóscopo

uma sala do Palácio Pitti, também administrado pelas Gallerie degli Uffizi, até a década
de 1940, quando foi transferido
para o campo após a entrada

Fundador: José SERAFIM Abrantes
3531-3233 – www.orcose.com.br
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“Vaso de Flores”, de Jan Van Huysum, pertence aos Uffizi.

reza morta em preto branco do
início do século 19 e foi exibido
pela primeira vez em 1824, em
Florença.
O “Vaso de Flores” ficou em

da Itália na Segunda Guerra.
Em 1943, ano da invasão dos
Aliados na península, tropas
nazistas roubaram o quadro e o
levaram para o norte. A pintura
reapareceu após a reunificação
da Alemanha, mas a família que
a detém exige pagamento para
devolvê-la à Itália, hipótese que
já foi rechaçada pelos Uffizi.
“É muito importante que o
governo alemão reconheça o
fato de que a pintura pertence
ao Palazzo Pitti. O fato de estar
disponível é uma excelente notícia, agora estamos trabalhando
para concretizar esse compromisso”, comentou Eike Schmidt, diretor dos Uffizi. Schmidt
ainda declarou que o caso “não
está completamente resolvido”
e espera concluir a missão de
trazer o quadro de volta para a
Itália ainda “este ano” (ANSA).

11

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.

ANSA

Quadro roubado por nazistas poderá voltar à Itália
O ministro italiano dos Bens
Culturais, Alberto Bonisoli,
anunciou que o quadro “Vaso
de Flores”, do pintor holandês
Jan Van Huysum, está disponível para voltar à Itália após
ter sido roubado por soldados
nazistas durante a Segunda
Guerra Mundial. A pintura está
sob poder de uma família alemã
que, apesar dos pedidos do
Estado italiano, nunca aceitou
devolver a obra de arte para o
país da bota.
“Durante os dias da inauguração da Bienal de Arte de
Veneza, eu me encontrei com a
minha homóloga alemã Michelle Müntefering. Foi confirmada
a disponibilidade de regressar
a Itália o ‘Vaso de Flores’, de
Van Huysum, roubado pelos
nazistas no Uffizi”, informou
Bonisoli. O quadro é uma natu-

MODELO DE ADVERTÊNCIA
Empresa necessita efetuar advertência por quebra de caixa frequente
com valores altos, qual modelo deve ser utilizado, como proceder?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
COMO PROCEDER NO CASO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS NORMAIS
PARA FUNCIONÁRIO CONTRATADO COM JORNADA REDUZIDA?
Com a revogação do art. 130-A da CLT, por intermédio da Lei nº
13.467/2017, até os empregados contratados por regime de tempo
parcial terão direito ao descanso de 30 dias de férias. Portanto,
independentemente da quantidade de horas semanais trabalhadas,
o empregado terá direito as férias de 30 dias.
DESCONTO NO VALOR DO PRÓ-LABORE
Incide INSS de 20%, parte empresa, sobre pró-labore, como proceder?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
FUNCIONÁRIO QUE PEDE DEMISSÃO
Quando o funcionário procura outro emprego e pede demissão quais
são os seus direitos? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
NA CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ OU ESTAGIÁRIO, EXISTE
NECESSIDADE DE INFORMAR NA CARTEIRA PROFISSIONAL?
A contratação de aprendiz exige o registro obrigatoriamente na CTPS
do mesmo. Quanto ao estagiário a anotação é facultativa e se feita será
nas páginas de anotações gerais.
ENCARGOS DO PRODUTOR RURAL
Produtor rural pessoa física, que tem um funcionário e optou
por contribuição sobre o faturamento, qual o código da GFIP
que deve ser usado e se recolhe os 20% patronal sobre a folha?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
AGENDA FISCAL® MAIO/ 19
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].
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em 2016 e já vinha experimentando um renascimento
graças à compra e reestruturação de casas nas vielas
de seu centro histórico por
estrangeiros, especialmente
europeus. “Quando lançamos
o projeto ‘Casas a 1 euro’ não
esperávamos esse sucesso.
Fomos literalmente invadidos
por centenas de estrangeiros,
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árabes, chineses, russos,
argentinos, franceses e britânicos. Os vencedores terão
até três anos para reformar os
imóveis, como prevê o edital
de licitação, em uma iniciativa
para revitalizar o patrimônio
urbano e arquitetônico do
centro histórico do vilarejo.
Sambuca conquistou o título
de burgo mais belo da Itália

2010
CENOFISCO
Apoio:

capital-mai/19

Cúpula de igreja em Sambuca di Sicilia, o vilarejo mais belo da Itália em 2016.
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pós mais de 100 mil
emails e telefonemas
pedindo informações,
sobretudo graças a um programa de turismo gravado
pela emissora americana CNN,
o vilarejo siciliano recebeu
49 propostas formais pelos
imóveis, a maioria delas oferecendo muito mais do que o um
euro pedido pela Prefeitura.
O lance mais alto foi dado
por uma americana que viajou
a Sambuca para conhecer
as casas pessoalmente e
arrematou uma delas por 21
mil euros. A lista de novos
proprietários também inclui
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A cidade de Sambuca
di Sicilia, no sul da
Itália, revelou na
última quarta-feira (8),
quem serão os novos
proprietários das 16
casas de seu centro
histórico que foram
colocadas à venda no
ano passado pelo preço
simbólico de um euro

www.agenda-empresario.
www.agenda-empresario.com.br
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Cidade que ofereceu casas a
1 euro recebe novos moradores

