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Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 04 de Janeiro de 2019. Dia de Santa Ângela de Folig-
no, São Caio, São Hermes e Dia do Anjo Mumiah, cuja virtude é a 
espiritualidade. Hoje aniversaria a atriz Zilda Cardoso faz 83 anos 
e o vocalista do R.E.M., Michel Stipe que nasceu em 1960 e a atriz 
Manu Gavassi nascida em 1993.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste dia e grau é inovador e curioso e tem 
muita energia; autoritário e com tendência a não ocupar cargos subal-
ternos. É charmoso, talentoso, divertido e bastante sociável. Pensa 
sem parar o tempo todo, mesmo sobre coisas, como os sentimentos, 
diante dos quais a razão tem muito pouco a fazer. Desde cedo tem 
ideias próprias, mas nem sempre dá às pessoas com quem convive 
a liberdade para afi rmar e defender pontos de vista muito diferentes 
daqueles que considera correto. Por pensar demais, desenvolve uma 
capacidade extraordinária de resolver problemas facilmente.

Dicionário dos sonhos
LARANJAS- Colhe-las, felicidade no jogo durante a fase 
da Lua em que sonhou. Compra-las, decepção amorosa. 
Chupa-las, novos amores. Podres ou bichadas, doença. 
Roupas ou objetos cor de laranja, bons tempos para ga-
nhos fi nanceiros. Números da sorte: 18, 22, 24, 46 e 65.

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

Esta sexta é o vigésimo nono dia da lunação. Mercúrio em bom aspecto com Urano abre a mente, surgem novas ideias, facilida-

de para a comunicação e o contato com novidades. De tarde a Lua também faz um aspecto positivo com Urano que pode trazer 

boas surpresas e conjunção com Mercúrio que deixa a comunicação bem espontânea. Em seguida a Lua fi ca fora de curso das 

15h43 às 16h56 quando ingressa em Capricórnio e deixa o astral mais sério. À noite o Sol em harmonia com Netuno aumenta a 

compreensão, nos deixa sensíveis e dá intuição e imaginação para que possa manifestar os seus sonhos.  A Lua faz um aspecto 

negativo com Marte que pode deixar irritado, impaciente e agressivo no fi nal do dia. 
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Mercúrio em bom aspecto com 
Urano abre a mente, surgem novas 
ideias, facilidade para a comunica-
ção e o contato com novidades. A 
Lua faz um aspecto negativo com 
Marte que pode deixar irritado, 
impaciente e agressivo no fi nal do 
dia. 85/485 – Cinza.

De manhã deverá tomar uma atitude 
fi rme e objetiva que no futuro trará 
o resultado tão esperado. O lado 
fi nanceiro começa a ter melhoria 
através de seu desejo de melhorar 
sempre mais. Use de força de vontade 
e dedicação reforçando seus vínculos 
íntimos. 39/339 – Azul.

O começo do dia é ótimo para plane-
jar algo e envolver-se com pessoas 
de quem você goste convivendo 
mais com elas. Tenha paciência 
com situação mais difícil que se 
resolverá aos poucos neste começo 
de ano. Precisa seguir o rumo que o 
momento indica e manter-se fi rme 
nele. 62/362 – Azul.

Cuide melhor das parcerias, socie-
dade, principalmente do casamento. 
Neste começo de mês, dedique toda 
sua atenção a alguém especial. Em 
seguida a Lua fi ca fora de curso das 
15h43 às 16h56 quando ingressa em 
Capricórnio e deixa o astral mais 
sério. 93/393 – Lilás.

Evite o descaso pela dor e necessi-
dade alheia, procure ajudar. Sendo 
gentil com todas as pessoas com que 
convive verá surgir novos e impor-
tantes relacionamentos. Começa a 
vencer os obstáculos e as difi cul-
dades e realizar novos negócios. 
52/252 – Amarelo.

Fortes emoções podem até mesmo 
abalar um relacionamento amoroso. 
De manhã fi que ao lado de pessoas 
queridas, sendo gentil com elas e 
recebendo a mesma atenção que 
dispensar. A preguiça aumenta a 
noite, é bom não forçar a barra em 
novas situações. 85/585 – Verde.

Mostre-se caloroso, mas evite a posse 
e a passionalidade que pode levá-lo 
a agir sem pensar bem. Analise as 
consequências dos seus atos e pense 
antes de falar ou agir no fi nal do dia. 
De manhã ainda será melhor dedi-
car-se a algum assunto e resolvê-lo. 
29/229 – Vermelho.

Este começo de ano é bom para 
melhorar seu conforto e o das 
pessoas que ama. Saiba entender 
o ponto de vista alheio mantendo 
o equilíbrio social e controlando o 
ciúme. No fi nal da tarde todos fi cam 
mais tensos, a preguiça aumenta e 
a coisas devem ser deixadas para 
depois. 94/694 – Verde.

O Sol em seu signo ajuda a encontrar 
soluções e a resolver questões pen-
dentes que preocupam. Faça viagens 
programadas e mantenha diálogos 
importantes, usando de dinamismo 
no trabalho irá se elevar depois do 
aniversário. 23/223 – Marrom.

Enfrente os obstáculos e encontrará 
soluções antes mesmo do que imagi-
na. Nesta fase mais delicada evite os 
desejos exagerados. De tarde a Lua 
também faz um aspecto positivo com 
Urano que pode trazer boas surpre-
sas e conjunção com Mercúrio que 
deixa a comunicação  espontânea. 
26/726 – Azul.

Evite mal-entendido com uma pes-
soa amiga ou com quem trabalha e 
mostre sua dedicação e dinamismo 
naquilo que faz. À noite o Sol em 
harmonia com Netuno aumenta a 
compreensão, nos deixa sensíveis e 
dá intuição e imaginação para que 
possa manifestar os seus sonhos. 
14/614 – Branco. 

Esta sexta, além de ser seu dia favo-
rável da semana começa ideal para 
dedicar-se a vida amorosa, pois pode 
viver uma paixão intensa e profunda. 
Pode também resolver situações 
pendentes que o incomodem na 
vida material devido à sensibilidade. 
72/472 – Branco.

Simpatias que funcionam
Ficar magra o ano inteiro: Numa quarta-feira de 
manhã, coloque dentro de um copo o número de grãos 
de arroz correspondente aos quilos que você deseja 
perder e acrescente água fi ltrada até a metade. Não 
coloque mais grãos além dos quilos que deseja perder, 
pois os quilos perdidos não serão recuperados. À noite, 
beba a água, deixando os grãos de arroz e coloque 
novamente água fi ltrada até a metade do copo. Re-
pita esse mesmo ritual na quinta-feira. Na manhã da 
sexta-feira, em jejum, beba a água junto com o arroz. 
Você deve utilizar o mesmo copo durante os três dias 
e divulgar essa simpatia na mesma semana. O copo, 
depois de lavado, pode ser reutilizado.
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Capital de
Angola

Manual, 
automática

ou auto-
matizada

Elio (?),
jornalista e
colunista 

de "O Globo"

Maio, em
francês

Gilberto (?),
cantor

vencedor 
de Grammy

Ser como
Tauriel, de
"O Hobbit"

(Cin.)

Continente
mais

populoso
do mundo

Parte da
árvore que

absorve
nutrientes

Leite
recém-

ordenhado

Estado do
trânsito
na hora 
do rush

A cabeça
apelidada 
de aeroporto
de mosquito

(?)
portador,
tipo de
cheque 

Prazer do
intelectual

(?) come-
morativa:
Dia das
Mães

Compositor
italiano da
ópera "La
Traviata"

Mono-
grama

de "Deise"

Tema do
Janeiro
Branco

Sangue,
em inglês
Arquivo do

detetive

(?) Barbosa:
o Águia de

Haia
Pinha

Barcos de
marinas

Metade do
Sátiro (Mit.)

Herege; 
ímpio (pej.)
Alma, em

inglês

Primeiro ho-
mem (Bíb.)

Museu 
de Paris

Revista;
periódico
Pecado
capital

Rota
(?)-mate,
planta do
chimarrão

Eletrólito
perdido

através da 
transpiração

O assassi-
nato do 

arquiduque
Francisco 

Ferdinando,
para a

Primeira
Guerra

Jogada
típica do 
futebol 

arte

Anulado
Coluna (?):
causa dor

lombar

Proposta de inclusão que forma
internautas conscientes e éticos

"Roupa suja se lava
em (?)" (dito)

Passado;
decorrido

Comandam
dioceses

Condição dos pontos de projeto
de lei antes da aprovação (fig.)

Eva Green,
atriz

Momento
propício

Fazer
faxina
(pop.)

São solicitados por
aplicativos

3/azo — mai. 4/elfa — soul. 5/blood. 6/louvre. 7/gaspari.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Final de ano é uma 

época conhecida 

pela contratação de 

trabalhadores por 

prazo determinado

Situação em que o em-
pregado é contratado 
por uma empresa de 

trabalho temporário e colocado 
à disposição de outra (toma-
dora do serviço), para suprir 
uma necessidade iminente. 
A Lei n.º 13.429/2017 trouxe 
inovações em alguns aspectos 
dessa modalidade contratual. 
A primeira refere-se ao motivo 
da contratação. Na redação 
anterior, o trabalhador tem-
porário poderia ser contratado 
somente para substituição de 
pessoal regular e permanente 
da empresa tomadora, ou para 
fazer frente ao acréscimo ex-
traordinário de serviços.

A legislação atual, por sua 
vez, prevê que a contratação, 
agora, poderá ocorrer não só 
para substituição transitória 
de pessoal permanente, mas 
também para demanda com-
plementar de serviços, mesmo 
que em razão de fatores previ-
síveis, a exemplo do trabalho 
sazonal.

Outra inovação refere-se ao 
prazo de contratação, que era 
limitado a 90 (noventa) dias e 
agora é de 180 (cento e oiten-
ta) dias, consecutivos ou não, 
podendo ser prorrogado por 
mais noventa dias, se o caso.

A fi m de evitar que os empre-
gados fossem demitidos e re-
contratados como temporários 
pela empresa intermediária, 

desvirtuando a intenção do 
legislador, fi xou-se que o em-
pregado que for demitido, não 
poderá prestar serviços para o 
antigo empregador, na qualida-
de de empregado de empresa 
prestadora de serviços, antes 
do prazo de dezoito meses, 
contados a partir da demissão.

Quanto ao tipo de atividade 
a ser desenvolvida, a nova 
lei também disciplinou que o 
trabalhador temporário poderá 
exercer funções relacionadas 
tanto à atividade-meio quanto 
à atividade-fi m da empresa to-
madora de serviço, pacifi cando 
um tema bastante tormentoso 
para a justiça do trabalho.

Por fi m, outra alteração de 
extrema importância refere-
se aos cuidados da tomadora 
de serviços com o trabalhador 
temporário. Isso porque, a to-
madora deve garantir o meio 
de trabalho adequado para o 
desempenho das atividades, 
zelando pelas condições de 
segurança, higiene e salu-
bridade dos trabalhadores 
temporários, além de estender 
ao temporário o mesmo atendi-
mento médico, ambulatorial e 
de refeição destinado aos seus 
empregados. 

Destaca-se, ainda, que a 
empresa tomadora de serviços 
responde subsidiariamente 
pelas obrigações trabalhistas 
que deixarem de ser honradas 
pelo empregador (empresa de 
trabalho temporário), referen-
tes ao período da prestação de 
serviços.

(*) - É sócio-advogado de Brasil 
Salomão e Matthes Advocacia, com 

atuação na área trabalhista.

Trabalho temporário e o 
impacto da nova lei trabalhista

Daniel De Lucca e Castro (*)

A cidade de St. Gallen, na Suíça, surpreende os 
visitantes com as centenas de janelas de sacada 
que decoram as fachadas de suas habitações. 
Com uma história e tradição milenares, a capital 
do cantão homônimo se torna uma ótima opção 
para uma semana de inverno.

St. Gallen impressiona com suas famosas 
rendas, com o Museu do Tecido e o Museu 
Kunst, que exibe obras de Monet, Picasso, Klee 
e Humans, além da inesquecível biblioteca do 
mosteiro, reconhecida pela Unesco como Pa-
trimônio da Humanidade. O nome da cidade 
se deve ao monastério fundado pelo monge 
irlandês São Galo, em 612. Já em 747, a igreja 
de St. Gallen aplicou a regra que previa o estudo 
contemplativo de livros, o que exigia a criação 
de uma biblioteca. 

Então, durante a Idade Média, a cidade se 
tornou um importante polo cultural e de forma-
ção da Europa. A joia da cidade, com certeza, 
é seu mosteiro, que conserva na biblioteca um 
mapa que serviu de inspiração para o escritor 
italiano Umberto Eco em “O nome da rosa”. O 
ambiente foi erguido em estilo rococó e preserva 
mais de 50 mil documentos. 

O Museu Têxtil é outro lugar imperdível de 
St. Gallen, onde se pode admirar mais de 30 mil 

“Nosso campeão faz 50 
anos. Estamos todos 
com você, Michael, 

continue lutando”, escreveu a 
escuderia italiana na rede social 
de microblogs. Heptacampeão 
de Fórmula 1, Schumacher 
conquistou cinco de seus sete 
títulos com a equipe.

Também ontem, o Museu 
Ferrari, em Maranello, inau-
gurou uma mostra em home-
nagem ao ex-piloto, chamada 
“Michael 50”, realizada em 
parceria com a Fundação Keep 
Fighting, criada pela família 
para preservar o legado do 
alemão. Schumi também foi 
homenageado por sua última 
equipe na F1, a Mercedes. “50 
anos atrás, nasceu uma estre-
la. Uma estrela que moldou e 
mudou a F1 para sempre. Que 

Ferrari homenageia Schumacher: 
‘Estamos com você’

A Ferrari usou o Twitter para homenagear o maior piloto de sua história, Michael Schumacher, que 
completou 50 anos de vida ontem (3), em meio ao mistério sobre seu real estado de saúde

Schumacher, heptacampeão de Fórmula 1,

completou 50 anos ontem (3).
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SA grave acidente de esqui em 
dezembro de 2013, em Mé-
ribel, no sul da França, ao 
cair e bater a cabeça em uma 
rocha. Desde então ele lida 
com as sequelas da colisão. 
Cinco anos após a queda, no 
entanto, a família do ex-piloto 
continua mantendo seu estado 
de saúde sob sigilo.

Na última quarta-feira (2), 
a esposa do heptacampeão, 
Corina, disse apenas que está 
fazendo “tudo que é humana-
mente possível para ajudá-lo”. 
Mick Schumacher, filho de 
Schumi, conquistou o Campe-
onato Europeu de Fórmula 3 
em 2018 e correrá neste ano na 
Fórmula 2, espécie de categoria 
de base para a F1. Ele também 
não dá informações sobre o pai 
(ANSA).

quebrou recordes, redefi niu 
a excelência e ajudou a criar 
as bases para nosso sucesso”, 

escreveu a escuderia alemã 
no Twitter.

Schumacher sofreu um 

"Seja fácil com as pessoas e situações. Não fi que estressado e 
com medo. Tudo é somente um jogo. Há signifi cado por trás 
de tudo que acontece. Aprenda a ajustar-se e a entender. 
Preocupação torna você pesado. Deixe o passado ser passado. 
Deixe tudo fl uir naturalmente. Mantenha o foco no presente. 
Seja uma fonte de preenchimento, e haverá facilidade."

Brahma Kumaris

Conheça St. Gallen, a cidade 
que inspirou ‘O nome da rosa’

O mosteiro conserva um mapa que serviu de 

inspiração para o escritor italiano Umberto Eco 

em “O nome da rosa”.
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Medicação para 
doença rara 
fenilcetonúria 

O Sistema Único de Saú-
de (SUS) passa a ofertar o 
medicamento dicloridrato 
de sapropterina, destinado 
ao tratamento da doença 
rara fenilcetonúria (FNC). O 
insumo será disponibilizado 
em até 180 dias às mulheres 
portadoras da doença que 
estejam no período pré-
concepcional ou em período 
gestacional. 

A doença tem herança 
genética e faz com que o 
indivíduo nasça sem uma 
importante enzima (fenilala-
nina-hidroxilase), difi cultan-
do o trabalho do organismo 
na quebra adequada de 
moléculas de aminoácido 
presente em proteínas ani-
mais e vegetais (fenilalanina-
FAL). Os altos níveis desse 
aminoácido e de substâncias 
associadas a ele, no corpo, 
exerce ação tóxica em vários 
órgãos, especialmente no 
cérebro (Ag.Saúde).

objetos, desde tecidos de peças arqueológicas 
funerárias do Antigo Egito até achados históri-
cos do século 14, de rendas trabalhadas a mão 
a utensílios para o trabalho manual.

Já a cidade de Flawil, vizinha a St. Gallen, 
conta com a fábrica da célebre marca suíça de 
chocolate Maestrani, que revela segredos da 
produção e permite entrar em um fantástico 
mundo de emoções (ANSA).


