
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.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Refl exões
SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Ta-

phorn. Expansão.

Não tenha medo de quem você está se tornando. Você é mais 
do que apenas um corpo físico, você é muito mais grandioso do 
que isso e é hora de ver o você ‘real’ e deixar todos os aspectos 
de você se fundirem e se tornarem ‘um’. Você está aprendendo 
a usar partes de si mesmo que antes estavam ocultas ou inativas 
e, quando você aprende onde começa e o que acontece a seguir, 
é importante para o seu crescimento. Esta versão estendida e 
expandida de você é como um holograma que foi super imposto a 
você, mas sempre esteve aí, é apenas agora que você está apren-
dendo a usá-la para ajudá-lo a navegar, a explorar sua sabedoria 
interior e aprender o seu poder ao expandir sua luz. Pensamento 
para hoje: Use alguns fi ltros em torno de sua energia quando 
precisar, mas permita sua energia um pouco mais a cada vez que 
você quiser sentir o que está acontecendo ao seu redor. 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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Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 09 de Maio de 2019. Dia de Santa Luminosa, São Hermas, 

São Pacômio, São Gerôncio, Santa Catarina de Bolonha e Dia do Anjo 
Hahassiah, cuja virtude é a criatividade. Dia do Congregado Mariano, 

e Dia da União Européia. Hoje aniversaria o humorista Dede Santana 
que nasceu em 1936 e faz 83 anos, a atriz e política Glenda Jackson que 
também chega aos 83 anos, a atriz Candice Bergen que nasceu em 1946 e 
o cantor e compositor Billy Joel que faz 70  anos.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau é uma pessoa ambiciosa e in-

teligente, tem habilidades necessárias para conquistar o sucesso e a 
felicidade. Inteligente, sabe avaliar as pessoas e as situações. Mesmo 
tendo muito cedo aprendido que dinheiro é poder, pode vir a perceber 
que o sucesso material nem sempre traz a felicidade e que a satisfação 
vem através da sua natureza idealista. Têm habilidade potencial de ex-
pressar-se diante do público, em palestras, cursos e palestras. Sempre 
aprecia as coisas mais simples e despojadas. No lado negativo tende a 
se achar melhor que os outros.

Magia dos sonhos
CAMISA – De mangas compridas, fortuna. Curtas, pobreza. 
Nova e limpa, riqueza. Suja e rasgada, problemas. Com pulgas, 
riqueza através do jogo. Branca, novos amores. Colorida, 
casamento ou noivado. Amarela, enfermidades.Números de 
sorte:  36, 47, 57, 59 e 75.

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

Esta quinta é o sexto dia da lunação. A Lua faz um bom aspecto com Netuno que aumenta a intuição e a sensibilidade. Vênus em 

bom aspecto com Júpiter traz mais otimismo e esperanças para os assuntos do coração e para as fi nanças. Mas como Vênus tam-

bém faz um aspecto negativo com Plutão, será necessário fazer alguns cortes e fi nalizações. Apesar do medo que temos da perda, 

precisamos lembrar que é importante deixar ir tudo aquilo que não tem mais vida.  O Sol em bom aspecto com a Lua aumenta a 

vitalidade e força. A partir do fi nal da tarde a Lua faz aspectos difíceis com Saturno, Plutão e Vênus, e isso pode gerar desconfor-

tos nos relacionamentos e muita apreensão. A Lua vai fi car fora de curso a partir das 23h07, fazendo o fi nal da noite ser incerto.
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Há possibilidade de surgirem 
decisões importantes resolvendo 
situações que estejam em espera. O 
dia destaca a versatilidade do saber 
trazendo dinamismo vitalidade e 
facilidade em se expor. Mudanças 
podem ser feitas na forma de viver, 
sendo o fi nal do dia excelente para 
diálogos. 84/684 – Cinza.

Vênus em bom aspecto com Júpiter 
traz mais otimismo e esperanças 
para os assuntos do coração e para 
as fi nanças. Confl itos em negócios 
será um obstáculo no momento. Saia 
da rotina e irá melhorar o seu astral, 
através de viagens e contatos sociais. 
71/771 – Azul.

Será necessário evitar decisões de 
última hora antes que o Sol esteja em 
seu signo e chegue o seu aniversário. 
A insensibilidade amplia a tensão 
que já existe e provoca descontrole 
nervoso. Está terminando o período 
mais delicado do ano, depois do 
aniversário, mas saiba esperar até 
lá. 53/853 – Branco.

A Lua faz um bom aspecto com 
Netuno que aumenta a intuição e 
a sensibilidade. Use a capacidade 
de observação e evite um aumento 
exagerado de brigas e discussões nos 
relacionamentos. Mantenha o ritmo 
de vida diante das novas possibilida-
des. 84/684 – Azul.

À tarde, a atenção pode estar vol-
tada para os interesses fi nanceiros 
e para fazer aquilo que agrade aos 
sentidos. O momento é da ação 
e o do movimento aumentando a 
capacidade de observação. Através 
dos relacionamentos e amizades re-
ceberá algum benefício inesperado. 
90/490 – Vermelho.

Com o apoio que receber poderá 
encontrar ótimas soluções na vida 
material. Mantenha contato com as 
pessoas tanto socialmente como na 
intimidade e terá grande satisfação 
pessoal. Haverá valorização do 
bem-viver nesta quinta e a bondade 
fi cará em alta nas relações pessoais. 
41/741 – Verde.

Irá rever velhos amigos e fazer algo há 
muito tempo programado. Cuidado 
com um aumento exagerado na su-
perfi cialidade nos relacionamentos. 
O dia é de alegria e descontração no 
seu ambiente, com chance de receber 
algum dinheiro atrasado ou devido 
de forma inesperada. 03/803 – Cinza.

O Sol em bom aspecto com a Lua 
aumenta a vitalidade e força. Vênus 
em bom aspecto com Júpiter traz 
mais otimismo e esperanças para os 
assuntos do coração A partir do fi nal 
da tarde a Lua faz aspectos difíceis 
com Saturno, Plutão e Vênus, e isso 
pode gerar desconfortos Na relação. 
17/117 – Violeta.

O cuidado deve ser maior no trabalho 
e no seu lar neste resto de semana. 
Esta quinta é um bom dia para ganhar 
dinheiro e levar adiante negócios 
em andamento. Tudo o que espera 
no trabalho pode ter bons resultado 
agora com Saturno retornando ao 
movimento direto. 62/662 – Marrom.

Uma quinta-feira de alegria, boa 
para a saúde e tudo mais com a Lua 
nova à noite em bom aspecto com 
Mercúrio à tarde, por isso o fi nal 
do dia será ótimo para diálogos. Os 
empreendimentos iniciados na Lua 
Nova darão resultado antes do que 
era esperado. 31/631 – Amarelo.

Lua Nova anuncia período do mês 
em que há maior receptividade a 
novidades, com inúmeras possibi-
lidades. As propostas deverão ser 
mais bem analisadas antes de serem 
aceitas. Evite negócios importantes 
e gastos a mais, aplicando parte do 
dinheiro em algo que dê lucro no 
futuro. 82/382 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para proteger a família. 
Ferva 2 copos de água com 1 galhinho de arruda. Espere 
amornar, coe e despeje dentro de 1 vidro pequeno. 
Em seguida, percorra sua casa com esse preparado, pingan-
do algumas gotas nos cantos dos cômodos. Enquanto faz 
isso, diga: “Em nome de Deus Todo-Poderoso, eu espanto 
os maus espíritos que, porventura, estejam habitando este 
lar, pois esta é uma casa de Deus e só aos Seres da Luz é 
permitido habitá-la, graças a Deus”. Despeje a água que 
sobrou na pia e jogue tudo que sobrou no lixo. Lave bem 
as mãos após o ritual.

O Sol na casa quatro o aproxima de 
alguém que não vê há muito tempo. 
Use sua capacidade de observação e 
evite um aumento exagerado na su-
perfi cialidade nos relacionamentos. 
A Lua vai fi car fora de curso a partir 
das 23h07, fazendo o fi nal da noite 
ser incerto.  14/514 – Azul.
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ALTACOSTURA

Encanto
pessoal
(ing.)

(?)-5: 
aprofundou
a Ditadura

(Hist.)

Direito exer-
cido em can-
celamento

de voo

Pintor pa-
raense de 
"Namora-

dos"

Peça com 
que o jóquei
comanda
o cavalo

Enchi com
gasolina 
o tanque
do carro

"O Mágico
de (?)",
clássico

do Cinema

Ser
elemental
da terra
(Folcl.)

Código do
Brasil, no
endereço
da internet 

Antônio
Nobre,
poeta

português

Protago-
nista do

Dia do Fico
(Hist.)

Molho 
tradicional
da comida
japonesa

Terceira
(?), tipo de
narrador

(Lit.)
Tratamento

dado a
freiras
(red.)

Grand (?),
postal do
Colorado

(EUA)

Garota, 
em inglês
Proteção
do bueiro

Capital da Noruega, é
uma das cidades mais

caras do mundo 
(?) naturais: sebes

Setor 
profissional
Intransitivo

(abrev.)
Prefixo de
"apicultor"

Zelosa;
atenciosa

(?) Globe,
variedade

de uva
Manchas

Pedido 
dos fãs ao

final de
shows

Prática
desumana 
comum em

países
africanos,

afeta
meninas 

entrando na
puberdade

(?) britânica: alvo
frequente de tabloides 

e paparazzi

Sem utilidade (fig.)
Harper (?), 

romancista de "O Sol é
Para Todos"

Ramo da
moda que 

inclui grifes
como Cha-
nel e Dior 

Lamentos
sofridos

Manipula-
ção (?),
iniciativa 

controversa
no campo
da bioética 
Produto de
pacotes de

viagens

Sem
(abrev.)

Órgão da
ONU que

combate o
trabalho
infantil
(sigla)

Ângulo entre dois planos

Região hidrográfica com
a maior capacidade
energética do Brasil

Vogal
entoada no

vocativo
Maria (?),
cantora do
sucesso
"Linda
Rosa"

Cidade do
Triângulo
Mineiro
famosa
por seu

Mercado
Municipal

Primeiro 
governador-geral 
do Brasil (Hist.)

2/it. 3/red. 4/girl — oslo — tour. 5/shoyu. 6/canyon. 10/ismael neri.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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AVISO PRÉVIO TRABALHADO
Empresa demitiu funcionário com aviso prévio trabalhado, poste-
riormente resolve conceder a liberação do aviso, pode apresentar 
atestado médico, existe aviso prévio parcial, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL É O PRAZO PARA RECONTRATAÇÃO DE EX-FUNCIONÁRIO NO 
PEDIDO DE DEMISSÃO?  

Não há previsão de prazo para recontratar empregado que tenha 
solicitado desligamento, salvo se o contrato se deu por prazo 
determinado e a empresa o recontratará em outro contrato por 
prazo determinado, neste caso o prazo para recontratação é de 
06 meses, nos termos do artigo 452 da CLT.

PAGAMENTO DE PRÊMIO MENSAL
Empresa pretende pagar um “prêmio” mensalmente ao empregado, 
incide os impostos (FGTS, INSS)? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AUMENTAR A CONTRIBUIÇÃO MENSAL
O contribuinte enquadrado como MEI pode aumentar sua contribuição 
mensal ao INSS com a finalidade de requerer aposentadoria por tempo 
de contribuição? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PESSOA FÍSICA QUE TEM A INSCRIÇÃO NO CAEPF SEM FUNCIONÁRIO 
ESTÁ OBRIGADA A FAZER O CADASTRO NO E-SOCIAL? 

Considerando que se trata de pessoa física, esclarecemos que se no 
início da obrigatoriedade do eSocial encontra-se na situação “Sem Movi-
mento”, enquanto essa situação perdurar; não precisa enviar a infor-
mação de sem movimento, desta forma, não precisa fazer o cadastro. 
Base Legal – Manual de orientação do e-Social versão 2.5.01, pág.07.

DE APRENDIZ PARA FUNCIONÁRIO
Empresa que possui um aprendiz em curso, pode efetiva-lo como funcio-
nário, precisa ser rescindo o contrato de aprendiz e feito uma nova admis-
são, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: LÁZARO FERNANDES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de suporte de TI, nascido em Itajubá - MG, no dia (29/10/1970), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Henrique dos Santos e 
de Celia Mira dos Santos. A pretendente: ELISABETE LOPES DE MORAES, estado 
civil solteira, profi ssão técnico de enfermagem, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, 
no dia (16/01/1970), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Antonio Dorta de Moraes e de Eva Lopes de Moraes.

O pretendente: WALTER SRGENT HULGADO, estado civil solteiro, profi ssão 
ferroviário, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (29/01/1990), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Walter Hulgado e de Roselí 
Sergenti Hulgado. A pretendente: THÁBATA CAROLINE BRASIL SARUVA, estado 
civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, 
no dia (04/11/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Sebastião Saruva Neto e de Eliane da Silva Brasil Saruva.

O pretendente: BRUNO MONTEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de mercado, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (05/01/2001), 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Grimaldo Monteiro 
da Silva e de Cristiane Teixeira. A pretendente: IZADORA HILLARY DA SILVA 
FORTUNATO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, nascida nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (15/03/2001), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Leandro Silvestre Fortunato e de Juliana Geronimo da 
Silva. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, nesta Capital, onde o 
pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, estado civil divorciado, 
profi ssão bancário, nascido nesta Capital, Perdizes - SP, no dia (07/07/1978), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Rodrigues e de 
Aparecida Barbosa Rodrigues. A pretendente: ALINE JOYCE RODRIGUES DA 
SILVA, estado civil divorciada, profi ssão esteticista, nascida nesta Capital, Tatuapé - 
SP, no dia (20/03/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Maria Lucia Rodrigues da Silva.

O pretendente: JAIR KLOSS, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido 
nesta Capital, Brás - SP, no dia (03/10/1965), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de João David Kloss e de Cecilia Fiollani Kloss. A pretendente: 
SANDRA CRISTINA CABRAL, estado civil solteira, profi ssão secretária, nascida 
nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (18/05/1974), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Gonzaga Cabral e de Lucinda Rodrigues 
Cabral.

O pretendente: MARCELO JOSÉ DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
eletricista, nascido em Recife - PE, no dia (16/07/1972), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcelino José da Silva e de Celia Higino da Silva. A 
pretendente: SOLANGE MOREIRA VIANA, estado civil divorciada, profi ssão assistente 
administrativo, nascida em São Paulo - SP, no dia (18/03/1977), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Milton Viana e de Eva Moreira Viana.

O pretendente: MAURO THOMAZ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
aposentado, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (17/03/1950), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiza da Costa Silva 
e de Archimedes Thomaz da Silva. A pretendente: TERESA DE JESUS MOREIRA, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, 
no dia (15/10/1959), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Moreira e de Maria Antonia Moreira.

O pretendente: FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS DE JESUS, estado civil solteiro, 
profi ssão garçom, nascido em Tucano - BA, no dia (11/08/1985), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro de Jesus e de Analice Martins dos 
Santos. A pretendente: ROSIMEIRE DOS SANTOS CAMILO, estado civil solteira, 
profi ssão ajudante geral, nascida em Santo Anastácio - SP (Registrada em Ribeirão de 
Índios - SP), no dia (30/12/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Darci Camilo Sanches e de Adelia dos Santos Camilo.

O pretendente: ANTONIO FÁBIO LEDO DOS PASSOS, estado civil solteiro, 
profi ssão vigilante, nascido em Cariús - CE, no dia (28/08/1980), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco dos Passos Neto e de 
Francisca Carmelita Ledo dos Passos. A pretendente: VANESSA MARIA CASTRO 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Euclides da Cunha - 
BA, no dia (10/12/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Railton Pedro dos Santos e de Crispiniana Maria Castro.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO COIMBRA, estado civil divorciado, profi ssão 
assessor palamentar, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (27/04/1954), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Coimbra e de 
Alice de Freitas Coimbra. A pretendente: EDIMARA PEREIRA DE CASTRO, estado 
civil solteira, profi ssão secretária, nascida em Naviraí - MS, no dia (15/07/1974), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Pereira de 
Castro e de Laura Alves Pereira de Castro.

O pretendente: ISAQUE BRITO COSTA, estado civil solteiro, profi ssão barbeiro, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (10/12/2001), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Robson de Oliveira Costa e de Andreia 
Silmara Vieira Brito Costa. A pretendente: NATHALIA GABRIELLE SILVEIRA 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos - SP, no dia 
(20/12/2000), residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Reginaldo Silveira 
e de Luciana Pereira da Silva dos Santos. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade 
de Serviço, do município de Guarulhos, neste Estado, onde a pretendente é residente 
e domiciliada.

Segundo o governo, “Bibi é uma cidadã 
independente e deixou o país por 
vontade própria”. 

Posteriormente, o advogado da cristã, 
Saif Ul Malook, confi rmou a informação 
e disse que ela já chegou ao Canadá. “O 
pesadelo de Asia Bibi acabou. Graças às 
autoridades canadenses que a acolheram 
e permitiram que ela começasse uma nova 
vida. Devemos defender os cristãos per-
seguidos em todos os lugares apenas por 
professar sua fé”, escreveu o presidente 
do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, 
no Twitter. 

Paquistão confi rma que cristã 
Asia Bibi deixou o país

A cristã Asia Bibi, que foi absolvida há mais de seis meses após ser 
condenada à morte em 2010 por blasfêmia, deixou o Paquistão para se 
reunir com sua família, informou ontem (8) o ministério das Relações 
Exteriores paquistanês

Em 2010, Bibi, que tem cinco fi lhos, foi 
condenada à pena de morte por blasfêmia 
após ter insultado o profeta Maomé durante 
uma briga com camponeses muçulmanos 
ocorrida em 2009. A paquistanesa sempre 
alegou inocência. Já em outubro de 2018, 
após passar oito anos na prisão, Bibi foi 
absolvida e libertada, mas estava impedida 
de deixar o país devido ao recurso que 
fora apresentado contra sua libertação. 
No entanto, a ação foi rejeitada. Apesar de 
viver livremente, ela sofria ameaças e era 
perseguida por grupos islâmicos radicais 
(ANSA).

Mulher absolvida por blasfêmia se reune 

com a família no Canadá.
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