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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.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 17 de Janeiro de 2019. Dia de Santo Antão (protetor 
dos animais), Santa Leonila, São Mariano e Dia do Anjo Hahaiah, cuja 
virtude é a serenidade. Hoje aniversaria o ex-pugilista Muhammad Ali 
que chega aos 77 anos, o ator Taumaturgo Ferreira que nasceu em 
1956, o ator Jim Carrey que faz 57 anos, o ator Márcio Garcia que é de 
1970 e a atriz Mel Lisboa que faz 37 anos.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste dia e grau é sempre discreto, tranqüilo 
e espiritual. Tende de aprender tudo com facilidade e tem uma memória 
prodigiosa, jamais esquece o que lhe fazem de bom ou ruim. Tem con-
dições de realizar trabalhos difíceis e ser admirado por isso. Vêem os 
problemas como coisas naturais, que estão aí para serem enfrentados e 
resolvidos no menor tempo possível. As difi culdades aparecem quando 
essa lógica poderosa precisa lidar com os sentimentos e a fragilidade 
de outros seres humanos. No lado negativo, abusa da confi ança dos 
outros e se torna indiscreto e mentiroso.

Dicionário dos sonhos
AUTOMÓVEL – Desejo de viagens ou aventuras. 
Vontade de Ter um automóvel. A maneira de dirigi-lo 
indica se você é uma pessoa disciplinada ou indisci-
plinada. Números de sorte: 03, 35, 36, 40, 41 e 42.

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

Esta quinta é o décimo segundo dia da lunação. A Lua em Gêmeos deixa o dia mais comunicativo.  Hora de tro-
car informação, buscar o conhecimento, estudar e fazer novas descobertas. No fi nal do dia a Lua faz um aspecto 
negativo com Vênus que pede atenção na comunicação. Cuidado com exageros e também com mentiras.  Fale 
somente aquilo que tiver certeza. A Lua faz um bom aspecto com Marte à noite que traz bastante iniciativa. Mas 
como a Lua faz um aspecto tenso com Netuno podemos fi car confusos e fazer julgamentos precipitados. A Lua 
em aspecto negativo com Júpiter também pede atenção aos excessos. 
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A Lua em Gêmeos deixa o dia mais 
comunicativo. Hora de trocar in-
formação, buscar o conhecimento, 
estudar e fazer novas descobertas. 
Preste atenção para não deixar 
dúvidas de suas boas intenções no 
trabalho. Fale somente aquilo que 
tiver certeza. 56/556 – Azul.

Um dia de agilidade e dinamismo 
para lidar, comprar e vender apare-
lhos eletrônicos. A inteligência fi ca 
ativada. Muita felicidade se apostar 
naquilo que seja realizado em longo 
prazo e bem pensado. Precisa ser 
objetivo e prático na sua forma de 
agir. 88/488 – Verde.

Mercúrio em aspecto com Urano 
ajuda a resolver qualquer desafi o, 
assim como aumenta a facilidade 
para lidar com novas tecnologias e 
coisas que você deixou para depois. 
Deve fazer novos planos para o 
futuro, mas cuidado com os maus 
pensamentos. 93/893 – Amarelo.

Nesta quinta poderá ser mais difícil 
manter a disciplina, pois estará bem 
mais indulgente. Há uma positiva e 
franca disposição para o uso prático 
de nossos dons pessoais. Evite forçar 
uma situação ou teimar diante do 
que não pode ser realizado como 
idealizou. 27/827 – Branco.

O aspecto planetário com a Lua 
em Gêmeos nesta quinta ajuda a 
iniciar coisas que serão duradouras 
e confi áveis. Mas cuidado com impre-
vistos e situações inesperadas. Faça 
um esforço para manter uma boa 
imagem pessoal junto das pessoas. 
21/621 – Amarelo.

Cuidado com exageros e também 
com mentiras. Fale somente aquilo 
que tiver certeza. A Lua faz um bom 
aspecto com Marte à noite que traz 
bastante iniciativa. A praticidade 
assume papel importante na lida 
com os pequenos desafi os do dia a 
dia. 44/544 - Verde.

As relações afetivas que forem inicia-
das nestes dias serão duradouras e 
confi áveis. Ajude alguém e viverá um 
clima de alegria e descontração pelo 
reconhecimento do seu próximo. No 
fi nal do dia a Lua faz um aspecto ne-
gativo com Vênus que pede atenção 
na comunicação. 22/522 – Bege.

Faça tudo com prazer com gosto e 
dedicação, com uma positiva e fran-
ca disposição para o uso prático de 
nossos dons pessoais. Viverá um dia 
de alegrias sociais e sentimentais. 
Hora de trocar informação, buscar 
o conhecimento, estudar e fazer 
novas descobertas. 10/810 – Azul.

Procure encontrar os parceiros 
certos para os seus negócios. Use 
de bom discernimento do que deve 
ser usado na solução dos pequenos 
problemas.  Uma parceria inespe-
rada melhora a vida material. Pode 
aumentar os lucros através de novos 
negócios ou novo trabalho que reali-
zar. 91/891 – Verde.

Em breve terá uma visão nova do 
futuro e do que pretende sabendo 
lidar com os pequenos desafi os do 
cotidiano. Mais alguns dias e começa 
a sua melhor fase do ano, depois do 
aniversário.  As relações íntimas 
pedem novos interesses ou até uma 
parceria nova. 41/941 – Azul.

Este é um dia de agilidade e dina-
mismo para lidar, comprar e vender 
aparelhos eletrônicos. A inteligência 
fi ca ativada e não vai errar. É pre-
ciso cuidado com a saúde, já que 
problemas crônicos aumentam. O 
dia não é bom  para a saúde o amor. 
54/654 – Branco.

Procure ouvir as pessoas e chegar a 
um consenso de opiniões e depois, 
comece a agir imediatamente. Pode 
ter maior facilidade para enfrentar e 
vencer os pequenos desafi os do dia 
a dia. A Lua faz um aspecto tenso 
com Netuno podendo fi car confuso 
e fazer julgamentos precipitados 
29/129 – Azul.

Simpatias que funcionam
 Para limpar a casa das más infl uências: Pegue um 
balde de água limpa, um pano branco limpo e novo, 
meio quilo de sal grosso, um bastão de incenso de 
cânfora, uma vela branca simples, um copo de vidro 
com água, três rosas brancas Coloque sal grosso no 
balde com água limpa. Faça uma oração ao seu anjo 
da guarda para que lhe proteja durante esta simpatia 
e acenda o incenso. Acenda a vela ao lado do copo 
com água. Lave as paredes de sua casa com a água 
e o sal do balde, sempre rezando. Ao acabar, jogue 
fora o pano e o resto da água de sal. Despeje a água 
que fi cou no copo e deixe a vela queimar até o fi m. 
Depois, tome um banho com pétalas de rosas brancas, 
jogando a água de rosas desde a cabeça até os pés.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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4/orbe. 5/darci — diade. 6/mauser. 10/posteriori.

Serviço que
atende o

pós-venda
(sigla)

Baralho 
de uso

esotérico
(pl.)

Idade mí-
nima para
o Estatuto
do Idoso

(?) de
Santana,
cidade
baiana

Instru-
mento de
percussão
do samba

Fixado
com ante-
cedência

Extensão
de nomes
de sites

(internet)

A mais
famosa
pistola
alemã

Maria (?)
Gueiros,

humorista
brasileira

"Boneca
de (?)",
clássico
da MPB

Completa
o trabalho 
da picareta

Esposa de
Abraão
(Bíblia)

Fixações 
"estranhas"

na área
sexual

Recibo de 
Pagamento
a Autônomo

(sigla)

Acorde de
duas notas

(Mús.)

Nome da
viúva de
Getúlio
Vargas
Letra

inicial de
produtos
da Apple

Helder
Agostini,

ator
brasileiro

Que pode
aumentar
em apre-
ciação

Prende 
com corda
Forma da
ferradura

Influências
mútuas

(fig.)

Causa 
da crise 

econômica
dos EUA
em 2008

Caracterís-
tica do ca-
belo com
seborreia

Sigla pintada no caça
norte-americano

A imagem percebida
na alucinação

Conjunto de técnicas
dominado pela Nasa

Vegetal diurético 
rico em ácido fólico

Alimento
de leite e
batatas

Hipótese

Seleção
(abrev.)
Sinal de
direção

Religião
(abrev.)

Refrescar-
se (bras.)

Pele
Mar que

virou "ser-
tão" (Ásia)

Animal dos
pastores 

da Lapônia
Casal

Cuida da 
pessoa com 
deficiência
Ligeireza

Trabalho
do hippie

Dar uma
resposta 

"matadora",
nas redes

sociais

Que verte
pranto

Globo;
esfera

Eduardo Cunha: ex-presidente da
Câmara dos Deputados que foi

preso em
2016

A (?): diz-
se do saber

obtido 
da expe-
riência

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Refl exõesRefl exõesRefl exões

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: PHELIPE RODRIGUES SIQUEIRA, profi ssão: técnico automobilistico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, data-nascimento: 
17/12/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edmilson 
Jorge Siqueira e de Claudete Rodrigues Siqueira. A pretendente: ANA CAROLINE DOS 
SANTOS REIS, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, São Miguel Paulista - SP, data-nascimento: 18/05/1993, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvio Evangelista dos Reis e de Wanderli 
Aparecida dos Santos dos Reis.

O pretendente: EDGARD GAFFO GALENO, profi ssão: engenheiro civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 18/10/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista Galeno 
e de Miriam Gaff o Galeno. A pretendente: FRANCELI TEIXEIRA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 10/11/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Teixeira e de 
Sueli Aparecida da Silva Teixeira.

O pretendente: ADRIANO RODRIGUES DE SOUSA, profi ssão: ajudante de pedreiro, 
estado civil: viúvo, naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, data-nascimento: 05/07/1971, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adriano Crespo de 
Sousa e de Leonor Rodrigues de Sousa. A pretendente: ADRIANA DE FREITAS CA-
ETANO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, 
data-nascimento: 22/08/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Martinho de Freitas Caetano e de Florisa Dias Caetano.

O pretendente: WÉLINTON BRAGA DOS SANTOS, profi ssão: micro-empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde - SP, data-nascimento: 13/12/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ariosvaldo Braga 
dos Santos e de Maria Francisca Gomes Ferreira dos Santos. A pretendente: KARINA 
PEREIRA DE SOUZA, profi ssão: bancária, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta 
Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 11/10/1985, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Celia Pereira de Souza.

O pretendente: DNNIEL PAULO DARIFF, profi ssão: estudante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em São Miguel do Oeste - SC, data-nascimento: 23/01/1989, residente e 
domiciliado em Cairo - Egito, fi lho de Paulo Dariff  e de Cleci Bertholdo Fernandes. A 
pretendente: BARBARA JACOB LOPES DA SILVA, profi ssão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 13/10/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eduardo Lopes da 
Silva e de Ana Maria Jacob Lopes da Silva.

O pretendente: GUILHERME CORREIA DA SILVA, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 26/05/1990, re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Correia da Silva 
e de Marisol Cuencas. A pretendente: LAÍS LEITE FERREIRA, profi ssão: empresária, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, data-nascimento: 
18/01/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ailton 
Ferreira e de Maria Teresa Leite Ferreira.

O pretendente: STEEVE ALEXANDER SIRUFO SAMARTIN, profi ssão: técnico eletro-
nico, estado civil: solteiro, naturalidade: em Suzano - SP, data-nascimento: 16/06/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Bento Samartin Filho e 
de Solange Marques Sirufo. A pretendente: FRANCISCA ANAILHA ALVES SIQUEIRA, 
profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: em Jucás - CE, data-
nascimento: 30/06/1974, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de 
José Alves Siqueira e de Ana Pereira da Silva.

O pretendente: LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA, profi ssão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 11/08/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Gonzaga Lopes da Silva e 
de Clarinda Augusta Lopes da Silva. A pretendente: LUCIANA MENDES DE SOUZA, 
profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, 
data-nascimento: 09/03/1979, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha 
de Miraldo Mendes de Souza e de Bernadete Ferreira de Souza.

A pretendente: DENISE MARTINS CORRÊA, profi ssão: assistente de classifi cação, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 
08/07/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvio Martins 
Corrêa e de Aparecida Marciel Corrêa. A pretendente: DÉBORA CORBE LATORRE, 
profi ssão: jornalista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Butantã - SP, data-
nascimento: 09/08/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Daniel Benito Hahné Ribeiro Latorre e de Valquiria Corbe.

O pretendente: FREDERICO MARQUES LIMA DOS SANTOS, profi ssão: dentista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 27/09/1979, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos dos San-
tos e de Eni Marques Lima dos Santos. A pretendente: ANA CAROLINA DA SILVA, 
profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: em Osasco - SP, data-nascimento: 
14/11/1984, residente e domiciliada em Osasco - SP, fi lha de Heleno Hecilio da Silva e 
de Irene Schmidt de Araujo.

O pretendente: RICARDO CHOLI LONGO BORGES, profi ssão: contador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 15/04/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Luiz Leal Borges e de Ofelia 
Baptistella Choli Leal Borges. A pretendente: GIOVANNA LEANDRO FANTIN, profi ssão: 
coordenadora comercial, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera - SP, 
data-nascimento: 23/10/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Marcel Ismael Fantin e de Ilce Penha Leandro Fantin.

O pretendente: EDER RAMOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Salvador - BA, data-nascimento: 20/05/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Ramos e de Solange Santos 
Ramos. A pretendente: EDNEIA LOPES ARAUJO DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar 
de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: em Salvador - BA, data-nascimento: 
26/06/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adailton 
Araujo dos Santos e de Vera Lucia Lopes do Espirito Santo.

O pretendente: JEFFERSON SANTANA DE SOUZA, profi ssão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 24/01/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jovino Lopes de Souza 
e de Maria José Santana de Souza. A pretendente: AMANDA ALVES DE SOUZA, pro-
fi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, 
data-nascimento: 13/04/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Edleuzo de Souza e de Maria de Lourdes de Souza.

O pretendente: GABRIEL MANCIO GUIA, profi ssão: policial militar, estado civil: solteiro, na-
turalidade: nesta Capital, Cangaíba - SP, data-nascimento: 31/10/1991, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joel Mancio Guia e de Elza Mancio. A pretendente: 
MICHELLI SÁ SILVA RAMALHO, profi ssão: auxiliar de coordenação, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 03/12/1982, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sidenei Laurindo Ramalho e de Jucelia de Sá Silva Ramalho.

O pretendente: CARLOS ADRIANO LOUREIRO SIMÕES, profi ssão: bancário, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 
03/01/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Plinio 
Simões e de Idalina dos Anjos Loureiro Simões. A pretendente: ÉRICA BARROSO 
TOMÉ, profi ssão: arquiteta, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de 
França - SP, data-nascimento: 14/08/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Pedro Davi Tomé e de Diva Eliana Barroso Tomé.

O pretendente: EDUARDO MOREIRA DA COSTA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, data-nascimento: 10/01/1984, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Elísio Moreira da Costa e de 
Maria de Jesus da Costa. A pretendente: INGRID FERREIRA MARTINS, profi ssão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 
08/10/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Reginaldo 
de Souza Martins e de Maria de Fátima da Silva Ferreira.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Daniel Jose Drobiniche Lombardi - Ofi cial Interino

O pretendente: WANDERSON ANDRADE DO NASCIMENTO, solteiro, auxiliar de 
estoque, natural de São Paulo - SP, nascido em 17/10/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Maurício Honorio do Nascimento e de Maria Rita de 
Sousa Andrade Nascimento. A pretendente: TATIANE COSTA, solteira, desempregada, 
natural de São Paulo - SP, nascida em 12/02/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Dilson Batista Costa e de Maria do Carmo Pinto Costa.

O pretendente: FELIPE FERREIRA, solteiro, autônomo, natural de Santa Isabel - SP, nascido 
em 05/08/1995, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Rodnei Ferreira 
e de Nelma da Silva Ferreira. A pretendente: LUCIANA COSTA BITTENCOURT, solteira, 
recepcionista, natural de São Paulo - SP, nascida em 28/05/1997, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Jairo Barbosa Bittencourt e de Elizete Costa Bittencourt.

O pretendente: LUCIANO GUASTELLI GASTALDO, solteiro, dentista, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 12/06/1969, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Cicero Heitor Arcuri Gastaldo e de Marilena Guastelli Gastaldo. A pretendente: 
CRISTIANE LEAL SEVERINO DA SILVA, solteira, consultora, natural de São Paulo - 
SP, nascida em 16/02/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ivo 
Bernardo Severiano da Silva e de Marinalva Leal Severiano da Silva.

O pretendente: DAVID MADI, solteiro, analista de sistemas, natural de Santos - SP, nascido 
em 15/09/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Alberto Madi 
e de Aparecida Canizares Madi. A pretendente: VIVIANE BRAZ LIMA, solteira, analista 
fi nanceiro, natural de São Bernardo do Campo - SP, nascida em 06/10/1987, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Hamilton Braz Lima e de Tercilia Bacarin Braz.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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HOMOLOGAÇÃO NA EMPRESA
A reforma previdenciária informa que a homologação de rescisão 
de contrato de trabalho não necessita ser efetuada no sindicato da 
categoria, porem em algumas convenções/acordos/dissídios coletivo 
diz que é obrigatório, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PRETENDE DESCONTAR A FALTA DE UM GERENTE 
QUE RECEBE GRATIFICAÇÃO DE CARGO DE CONFIANÇA, COMO 
PROCEDER COM O DSR?

Tratando-se de empregado exercente de cargo de confiança 
de gerente, conforme artigo 62, inciso II da CLT, não sujeito ao 
controle da sua jornada, não pode o empregador descontar as 
faltas ao trabalho, ainda que injustificadas, do mesmo modo que 
ele não direito de receber horas extras.

TRABALHOU EM PONTO FACULTATIVO
Funcionário trabalhou em dia de ponto facultativo, pode compensar 
em outro dia? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO
Durante o contrato de trabalho por prazo determinado, o funcionário 
solicitou demissão. No contrato existe clausula assecuratória, podemos 
efetuar o desconto da metade dos dias faltantes para o termino do 
contrato? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE DEMITIR O ESTAGIÁRIO A QUALQUER MOMENTO, 
COMO PROCEDER?

Na Lei nº 11.788/08 (estagiário) não há impedimento para ser 
feito o término do estágio, a qualquer momento. Aconselhamos 
que a empresa verifique se há algum impedimento com a ins-
tituição de ensino, e no termo de compromisso, firmado com a 
instituição de ensino e o estagiário. Considerando que não conste 
nada nesse sentido, é possível ser feita a demissão do estagiário.

• • •

Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que Deus 
quer que você saiba.. ... QUE A PACIÊNCIA, ACIMA DE TUDO, 
É O QUE É REQUERIDO NO MOMENTO... Não deixe que a 
ansiedade, ou a frustração, tome o comando.

As condições exteriores de sua experiência mudarão, mas seu 
maior benefício será alcançado quando as condições em seu 
interior permanecerem as mesmas. Não abandone sua paz 
interior. Salve sua identidade. Confi e em sua percepção mais 
elevada. Observe a visão mais grandiosa. Não se agite por uma 
decisão neste momento, nem busque uma solução imediata. 
Não deseje um fi m para as coisas como elas são. Esse fi m 
virá. Mas deixe que ele chegue naturalmente. Não apresse o 
rio. Aguarde. O Tempo Certo está próximo, e a solução dessa 
difi culdade está a caminho. Você não precisará pensar mais 
do que um segundo para saber exatamente por que recebeu 
esta mensagem hoje.

Amor, Seu Amigo,

Neale Donald Walsch
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