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São Paulo, quinta-feira, 16 de maio de 2019

Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Andrea Santos Gigliotti - Oﬁcial

Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Oﬁcial

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

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

O pretendente: DENEVAL LOPES NASCIMENTO, proﬁssão: segurança,
estado civil: divorciado, naturalidade: Poço de Pedras, MA, data-nascimento:
02/10/1966, residente e domiciliado em São Paulo, SP, ﬁlho de Francisco
Carlos Nascimento e de Creuzelite Lopes Nascimento. A pretendente:
MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS MAGALHÃES, proﬁssão: do lar,
estado civil: solteira, naturalidade: Juazeiro do Norte, CE, data-nascimento:
17/05/1965, residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de Pedro Bravo
de Magalhães e de Maria dos Santos Magalhães.

O pretendente: FELIPE ZENE MOTTA, de nacionalidade brasileira,
solteiro, arquiteto, natural nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia
(16/03/1987), residente e domiciliado no Sumarezinho, São Paulo,
SP, filho de Mauricio Motta e de Tânia Adalgiza Zene. A pretendente: CÍNTHIA BRAVO FORONI, de nacionalidade brasileira, solteira,
advogada, natural nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia (21/06/1985),
residente e domiciliada no Sumarezinho, São Paulo, SP, filha de
Ricardo Foroni e de Denise Barbosa Bravo Foroni.

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

Pode encontrar melhoria de entendimento com as pessoas, mesmo na
intimidade. A relação a dois é bem
melhor, mas é preciso aceitar o outro,
do jeito que ele é. Deve rever velhos
amigos e fazer uma viagem ou passeio há muito desejado e esperado.
54/254 – Escuras.

Este dia será ótimo para resolver
todas as questões que o preocupam,
ainda mais no relacionamento amoroso. Busque o contato com pessoa
que a atrai e melhore a sua disposição. Algum novo empreendimento
poderá dar resultado mais cedo do
que poderia imaginar. 82/482 – Lilás.

Magia dos sonhos
CIDADE – Se chegar numa grande, deve ter cautela com seus
inimigos. Sua cidade natal, viagem ou mudança próxima. Destruída,
más notícias. Inundada, perda de posição. O nome da cidade pode
indicar avisos. Vejamos, São Paulo: ganhos financeiros. Curitiba:
vida estável. Porto Alegre: alegrias que chegaram. Rio de Janeiro:
viagem. Fortaleza: saúde. Brasília: mudança de posição profissional.
Números de sorte: 19, 30, 44, 65 e 79.

Simpatias que funcionam
O ovo para trazer o amor. Para fazer essa simpatia de amor pegue
um ovo branco, coloque dentro de uma caixa de sapato e feche. Sacuda
a caixa 7 vezes, dizendo: “Meu amor, meu amor, apareça para mim”.
Depois disso, abra a caixa e coloque seu pé em cima do ovo, quebrando ou esmagando se ele já tiver sido quebrado. Esmague o ovo com
muita vontade. Este ato representa sua força de vontade e vitória para
conquistar ou reconquistar um grande amor. Terminado o ritual você
pode jogar tudo no lixo. Lave seu pé no chuveiro com água morna.

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.

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

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

O que for decidido esta semana vai
durante muito tempo. As relações
sexuais e de amizade estão cada vez
mais estimuladas. Esta noite poderá
ser bem mais animada e inspirada,
tome atitudes, mas sempre ouça
opiniões das pessoas interessadas.
12/512 – Amarelo.

Sagitário
(22/11 a 21/12)

Possibilidades de faíscas no ar trazerem conflitos entre as pessoas.
Eventos amorosos podem ser estimulados positivamente fazendo a
sexual dar tranquilidade e satisfação.
A Lua faz aspectos negativos com
Saturno e Plutão que tendem a gerar
desconforto emocional e frustração.
57/857 – Amarelo.

A Lua em mau aspecto com Vênus
gera conflitos nos relacionamentos.
Será necessário negociar com o outro e abrir mão de alguma vontade.
Mesmo preferindo a realidade, a
imaginação e a fantasia estão estimuladas. Continua muito romântico
nestes dias até o final da semana.
42/142 – Branco.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Vencerá obstáculos ao continuar
sendo persistente no que faz. Há
situações pendentes que serão
resolvidas e haverá harmonia no
relacionamento sexual. Pode sentir muitos bloqueios nesta quinta
porque a Lua vai ficar fora de curso
durante todo o dia até ingressar em
Escorpião às 18h27. 42/942 – Azul.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

Libra
(23/9 a 22/10)

A parte da manhã deve mais pesada
aumentando a irritabilidade e falta
de paciência. Este é o momento
de refletir mais sobre sua vida e as
dificuldades que enfrenta. Não tente
impor seus pensamentos e ideais,
mas procure o entendimento com
as pessoas que ama. 53/353 – Azul.

Aquário
(20/1 a 18/2)

De manhã mantenha a rotina e a
tarde fique longe de encrencas,
não assuma nenhum compromisso.
No final da tarde e à noite tudo fica
mais agradável dentro de um ritmo
novo e interessante nesta quinta. À
noite a Lua faz um aspecto positivo
com Marte que dá impulso para agir.
77/577 – Vermelho

Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Câncer
(22/6 a 22/7)

Áries
(21/3 a 19/4)

Esta quinta é o décimo terceiro dia da lunação. A Lua faz aspectos negativos com Saturno e Plutão que tendem a gerar desconforto
emocional e frustração. Este aspecto mexe nas nossas feridas e nos faz entrar em contato com as sombras do passado. Porém, a Lua
faz um bom aspecto com Júpiter que dá mais alívio e esperança, mas não podemos deixar de lidar com aquilo que nos incomoda.
Porém, podemos sentir muitos bloqueios nesta quinta porque a Lua vai ficar fora de curso durante todo o dia até ingressar em
Escorpião às 18h27. À noite a Lua faz um aspecto positivo com Marte que dá impulso para agir. A Lua em mau aspecto com Vênus
gera conflitos nos relacionamentos. Será necessário negociar com o outro e abrir mão de alguma vontade para manter a paz.
Mercúrio em bom aspecto com
Saturno torna a comunicação
mais prudente e estratégica. Nos
próximos dias terá início um novo
ciclo anual com o Sol passando
para o seu signo. Pense bem antes
de tomar decisões de última hora.
60/460 – Amarelo.

Seja amistoso nas relações e no
convívio com todos. O apoio dos
familiares e amigos será fundamental para realizar bem qualquer
atividade. O final do dia dá mais
sossego e a ajuda a manter contatos
mais importantes que irão ser uteis
no futuro. 78/787 - Verde.

Na parte da manhã esteja atento
se quiser ficar longe de encrencas.
Uma importante decisão sobre
sociedades se preparada e deverá
ser tomada até o final do mês. Muito
estímulo a conquista de amizades
devido à facilidade de manter diálogos. 55/255 – Azul.

a Lua faz um bom aspecto com Júpiter que dá mais alívio e esperança,
mas não podemos deixar de lidar
com aquilo que nos incomoda. Porém, poderá sentir muitos bloqueios
nesta quinta porque a Lua vai ficar
fora de curso durante todo o dia até
ingressar em Escorpião no começo
da noite. 42/342 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 16 de Maio de 2019. Dia de São Simão, Santa Margarida de Cortona, São João Nepomuceno, Santo André Bobola, São
Honorato e Dia do Anjo lieialel, cuja virtude é a alegria. Dia do
Gari. Hoje aniversaria o ator Pierce Brosnan que nasceu em 1953,
a cantora Janet Jackson que completa 53 anos, a tenista Gabriela
Sabatini nascida em 1970, o ator Thierry Figueira que faz 41 anos
e a atriz Megan Fox que nasceu em 1986.

O nativo do dia

O nativo de Touro deste dia e grau é uma pessoa brilhante,
sociável e criativa. Tem uma aparência agradável e é trabalhador.
Tem um raciocínio rápido. Independente, valoriza a liberdade. É
sempre bastante lúcido e franco, mas em geral não permite que
essas qualidades afetem a suavidade no trato com os outros. Vive
em paz com a sua própria sensualidade e quase sempre sabe aproveitar bem as oportunidades que surgem. No lado negativo pode
ser irresponsável.

Fundador: José SERAFIM Abrantes
3531-3233 – www.orcose.com.br
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Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP

ReflRefl
exões
exões
Reflexões
A consciência está se expandindo à medida que a humanidade se eleva
a um novo nível de consciência e compreensão. Nossa experiência de
vida está mudando, transformando nossas percepções e como vemos
nossas vidas, nossos relacionamentos e nosso mundo. Como resultado,
toda uma gama de novas expressões e manifestações está começando
a surgir para nos apoiar na construção de nossas novas realidades. As
tempestades energéticas continuarão a passar a um ritmo persistente
para limpar todas as energias indesejadas e estagnadas. Não se envolva
com o drama que se desenrola ao seu redor, pois isso o levará ao caos
e à confusão. Assuma a responsabilidade por sua própria vida, suas
próprias escolhas e as decisões que você precisa tomar. Permita que
a natureza o apoie, pois suas forças curativas o ajudarão a equilibrar
seus aspectos emocionais e mentais. Reserve algum tempo todos os
dias para se conectar conscientemente com os ritmos e a energia da
natureza. Isso o ajudará a perceber a verdadeira energia de cada dia
e a motivá-lo a seguir em frente. Fique no curso! Muito amor. Kate
https://www.spiritpathways.co.za/
Tradução: Regina Drumond
reginamadrumond@yahoo.com.br

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br
(?) da
cannabis:
é apoiada
por defensores do
uso da
maconha
medicinal
Poema de
Carlos
Drummond
de Andrade
(?) perpétuas:
jazigos de
famílias
Ópera cuja
protagonista é uma rainha etíope
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Tecido cuja produção
é criticada por ambientalistas, por utilizar
químicos poluentes

Rita Lee:
gravou
"Desculpe
o Auê"

Matériaprima do
bioetanol

Sogra de
Rute
(Bíblia)

Proferia
ofensas
contra
alguém

(?) meteorológico:
detecta a
tempestade

(?)
Michele,
atriz
Concilia
São utilizados em
bonecas
de pano

Capital do
Uruguai e
sede administrativa
do Mercosul
"Interno",
em PIB
(Econ.)

Altitude
(abrev.)

Arte, em
inglês
Reveste o
calçado

Cargo
político
de Renan
Calheiros

Projeto
arquitetônico de
Brasília

(?) de ganso,
enchimento de travesseiros

BANCO

"(?) e
Agora",
sucesso de
Gilberto Gil

Soldado
(abrev.)

Caractere
divertido
de textos
da internet
(?) Lovato,
cantora
551, em
romanos

Forma do
movimento
do cavalo
no xadrez

Superior
Tribunal
de Justiça
(sigla)

César (?),
ouro olímpico do nado
brasileiro

(?) biológica:
o antrax
Função trigonométrica

Fonte da
energia
psíquica
(Psican.)
Faz
graça de
Profissão
de Indiana
Jones (Cin.)
Processo
essencial
para a manutenção
da biodiversidade
da flora

Taxa que Adam (?), Conjunto de direitos
encarece veterano criados para proteger
os cidadãos de
parcelas comedianterceira idade
(Fin.)
te dos EUA

Chefe de
James
Bond (Cin.)

(?)-Bretanha: decidiu
deixar a União
Europeia após um
referendo em 2016

Letrasímbolo do
sono (HQ)

Estado da
Festa da
Uva (sigla)

3/art — lea. 4/aida. 5/cielo — emoji — noemi. 7/sandler.

Horóscopo

39º Subdistrito - Vila Madalena

Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br
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de participantes de programa EB-5, que gera greencard para os
estrangeiros que investem pelo menos U$500 mil. No último ano,
foram emitidos 388 vistos EB-5 a brasileiros, um aumento de 37,5%
em relação a 2017, de acordo com o Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA”. Fonte e mais informações: (http://oxfordusa.com/

66

Solução

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 F66C-8BF0-CC5F-06B8.

Segundo o economista, também aumentou o número de brasileiros que estão imigrando legalmente para os EUA. “Em 2018,
o Brasil ocupou a sexta posição entre países com maior número

CONSELHEIRO REMUNERADO COMO PJ
Empresa pode possuir no seu Conselho de Administração um conselheiro remunerado como PJ? Saiba mais acessando a íntegra do
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
QUAL A ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DO MEI?
A contribuição previdenciária do MEI será recolhida em conjunto com os
demais impostos na guia DAS, e corresponderá a 5% do salário mínimo,
a contribuição previdenciária. Artigo 101, I “b” da Resolução 140/2018.
ENQUADRAMENTO DO MEI NO E-SOCIAL
Empresas do MEI devem ser enviadas ao eSocial, como proceder?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
BENEFÍCIO PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
Os benefícios vale transporte e o vale alimentação pagos em folha de
pagamento, incidem encargos trabalhistas e se integram base de cálculo
para férias e 13º? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
EMPRESA PRETENDE RECONTRATAR EX-FUNCIONÁRIA DEMITIDA A
NOVE MESES, COMO PRESTADORA DE SERVIÇO, COMO PROCEDER?
Esclarecemos que perante a legislação trabalhista não há
impedimento na contratação como autônomo, porém, deve a
empresa se ater para que não haja subordinação nesta prestação
de serviço para que o vínculo empregatício não seja pleiteado.
Base Legal – Portaria GM/MT nº349/18, art.1º.
REFLEXO DAS HORAS EXTRAS
Qual a forma correta de calcular as médias referente ao reflexo das horas
extras nas férias? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
TABELA EXCLUSIVA DA PLR
Existe tabela exclusiva para cálculo do Imposto de Renda sobre Participação nos Lucros e Resultados? Saiba mais acessando a íntegra do
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

capital-mai/19

“Essas decisões políticas tendem a aumentar a insegurança da
população de modo geral. Quando perdem a esperança no país,
os pais procuram sim oportunidades de futuro para seus filhos
no exterior. Em nossa consultoria detectamos que nos últimos 6
meses a justificativa apontada para a imigração planejada e saída
do Brasil foram pontos como segurança, instabilidade econômica e
poucas vantagens para manter negócios no país”, revelou Barbieri.

A insegurança com a
reforma da previdência no
Brasil, o recente anúncio
do corte no orçamento de
universidades, podem
ser fatores que aumentem
ainda mais a procura de
brasileiros por uma vida
fora do país.

2010
CENOFISCO
Apoio:

QUINTA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2019
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Além destes números, a insegurança com a reforma da
previdência no Brasil, o recente
anúncio do corte no orçamento
de universidades, podem ser
fatores que aumentem ainda
mais a procura de brasileiros por
uma vida fora do país. É o que
acredita o economista e analista
político, radicado nos EUA, Carlo Barbieri, que dirige há 30 anos
a consultoria americana Oxford Group e auxilia famílias brasileiras
a morarem e trabalharem legalmente nos Estados Unidos.
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o Brasil: desemprego, tributação elevada e números de violência crescente; nos EUA: menor desemprego
em 50 anos (3,6%), vantagens
tributárias para empresas e
segurança planejada. Números
que fazem diferença na hora de
decidir pela mudança de país.

Fotos: Divulgação/Internet

Uma simples comparação entre os dados econômicos e sociais do Brasil e dos Estados Unidos, podem
revelar porque tantas famílias brasileiras estão deixando o país e se mudando para a terra do tio Sam

www.agenda-empresario.
www.agenda-empresario.com.br
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Falta de expectativa leva pais a
buscarem futuro para filhos nos EUA

