
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.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

São Paulo, terça-feira, 14 de maio de 2019 Página 7

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 14 de Maio de 2019. Dia de São Matias (apóstolo), São 

Bonifácio de Tarso, Santa Madalena de Canossa, Santa Petronila 
de Moncel e Dia do Anjo Poiel, cuja virtude é a generosidade. Dia 

Continental do Seguro. Hoje aniversaria o diretor e produtor de 
cinema George Lucas que faz 74 anos, o cantor David Byrne que 
nasceu em 1952 e faz 67 anos , o ator Tim Roth que chega aos 58 
anos e a atriz australiana Cate Blanchett, que nasceu em 1969 e o 
jovem bilionário, empresário, cientista e criador do Facebook, Mark 
Zuckerberg que faz 35 anos.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau costuma manifestar uma habili-

dade, nem sempre consciente, de deixar sempre muito claro o seu lado 
positivo. Da mesma forma, percebe mais claramente o que há de bom 
e elevado na vida, deixando de lado o que lhe parece mal e desprezí-
vel. Tais características o tornam alvo da admiração dos demais, e sua 
presença é sempre muito apreciada. Fisicamente tende a ser miúdo, 
mas resistente, e essa combinação de características aparentemente 
tão opostas faz o taurino deste dia atraente e cativante.

Magia dos sonhos
BOLO – Compra-lo ou vende-lo representa prejuízos 

em negócios. Faze-lo, casamento ou noivado em breve. 
Queimado, sorte no jogo durante sete dias. Oferece-lo à 
alguém, reconciliação. Números de sorte:  23, 35, 42, 61 e 90

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

Esta terça é o décimo primeiro dia da lunação. Lua em Libra as 15h52 torna o fi nal da tarde mais sociável e a 
noite ótima para estar com amigos e fazer contatos proveitosos. Temos uma visão dos fatos sob uma ótica mais 
objetiva e imparcial. As situações justas e harmoniosas terão a preferência. Nesta terça fi ca em alta a reciprocidade 
e o compartilhar... As pessoas se tornam bem mais sociáveis e estão dispostas a se reunirem e a se entrosarem 
agradavelmente. Qualquer tipo de evento, mesmo que de natureza profi ssional, acabará fi nalizando como social 
devido à natureza extrovertida e simpática, principalmente no fi nal do dia.

Á
ri

es
(2

1/
3 

a 
19

/4
)

T
o
u
ro

(2
0/

4 
a 

20
/5

)

G
êm

eo
s

(2
1/

5 
a 

21
/6

)

C
ân

ce
r

(2
2/

6 
a 

22
/7

)

Le
ão

(2
3/

7 
a 

22
/8

)

V
ir

g
em

(2
3/

8 
a 

22
/9

)

Li
b
ra

(2
3/

9 
a 

22
/1

0)

Es
co

rp
iã

o
(2

3/
10

 a
 2

1/
11

)

Sa
g
it

ár
io

(2
2/

11
 a

 2
1/

12
)

Pe
ix

es
(1

9/
2 

a 
20

/3
)

Ca
pr

ic
ór

ni
o

(2
2/

12
 a

 1
9/

1)

A
q
u
ár

io
(2

0/
1 

a 
18

/2
)

É hora de expandir os horizontes ao 
sucesso e a realização profi ssional. 
Aumenta o afeto e a compreensão 
junto da pessoa que ama e poderá ter 
momentos inesquecíveis na relação 
a dois. Seja prático, corrija os erros e 
aumente seus acertos neste seu dia 
favorável da semana. 41/841 – Cinza.

Um forte interesse por progredir 
aumenta os ciúmes e as afl ições. 
Nesta terça pode haver tensão nos 
relacionamentos afetivos devido a 
possibilidade de gastos a mais. No 
fi nal da tarde aproveita para mudar 
a rotina e ter alguma novidade prá-
tica na carreira profi ssional. 93/293 
– Branco.

No lar podem acontecer debates e 
discussões aumentando a tendência 
a atritos e discussões.  Use de diplo-
macia e terá boa disposição para a 
vida social que pode ter aborreci-
mentos familiares e profi ssionais. 
Terá novos rumos a tomar em sua 
vida em breve. 34/534 – Amarelo.

Pense, tenha momentos de refl exão 
e meditação para não se perturbar no 
início de seu período mais delicado 
do ano que começa nas próximas 
horas. Os amigos podem fi car mais 
distantes. Descanse e relaxe para 
que o que espere chegue natural-
mente depois do seu aniversário. 
81/781 – Branco.

As conferências e outras atividades 
ligadas à divulgação de conhecimen-
to tendem a obter bons resultados. 
Abrem-se novos caminhos, mas 
evite a desconfi ança e o pessimismo 
exagerado em assuntos de dinheiro. 
No trabalho, em breve terá oportu-
nidades, aguarde um pouco mais. 
67/567 – Amarelo. 

O dia não traz felicidade nas relações 
amorosas, mas em compensação dá 
bons lucros e êxito nos negócios. É 
importante aprimorar a questões 
em andamento e usar de bons sen-
timentos para encontrar soluções. 
Deixe as minúcias de lado e veja o 
que é importante. 28/928 – Verde.

No lar pode haver tendência a atritos 
e discussões na noite desta terça. Os 
relacionamentos só se fi rmam através 
do diálogo que pode ser decisivo nes-
te seu dia favorável da semana. Isso 
levará a um entendimento completo 
no amor e melhorará sua vida sexual. 
52/752 – Verde.

Faça aquilo que lhe agrada e traga 
satisfação, mas não inveje o que 
ainda não possui. Uma associação 
pode estar nascendo neste fi nal de 
mês, por isso prepare seu espírito 
suavemente, sem afl ições. No lar 
pode haver tendência a atritos e 
discussões. 43/443 – Azul.

É hora de expandir os horizontes ao 
sucesso e a realização profi ssional.  
Até o fi nal deste mês de maio, colherá 
os resultados daquilo que iniciou ou já 
realizou há alguns meses. Ouvindo e 
compreendendo, haverá harmonia e 
tranquilidade no lar junto da família. 
15/415 – Marrom.

O dia não é bom para o amor, mas 
em compensação dá chance de bom 
entendimento social.  As atividades 
mais práticas tendem a preocupar, 
é bom resolver tudo logo para não 
sofrer afl ições mais tarde. Continue 
lutando por seus interesses e moti-
vações e logo as alcançará. 53/153 
– Amarelo.

Um bom entendimento com a Lua 
em seu signo irá aprofundar uma 
relação sexual ou ajudará a evitar 
o sentimento de ciúmes de alguém. 
Toda a atividade ligada à divulgação 
de ideias e ao conhecimento tende 
a obter bons resultados. Melhore as 
condições no ambiente, renove seus 
sentimentos. 61/861 – Azul.

Simpatias que funcionam
Contra  pessoas fofoqueiras Se você tem uma vizinha 

fofoqueira, faça esta simpatia numa sexta-feira: Pegue 100g 
de pimenta-malagueta e coloque para ferver em 1 litro com 
água. Depois deixe esfriar e encha uma garrafa com o líquido. 
Feito isso, derrame um pouco desse preparado no portão da 
casa da vizinha fofoqueira. O que sobrar na garrafa, enterre 
com a mesma, em um jardim perto de sua casa ou em um 
vaso com a planta comigo-ninguém-pode. Nunca conte para 
ninguém sobre a simpatia.

Terá bons resultados do que tenha 
sido iniciado há pouco tempo nestes 
últimos dias maio. Saia da rotina 
usando o seu poder enorme de 
comunicação e o sentimento mais 
puro. Haverá tensão nos relaciona-
mentos devido a possibilidade de 
gastos a mais. 97/997 – Cinza.
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Filmes (?):
produto do

cinema
trash

Banda for-
mada pelos

irmãos
Gallagher

Desperta
do sono

Ana
Bolena,
rainha
inglesa

Instrumen-
to de sopro
com palhe-

ta dupla

Cintura
Relações
Públicas
(abrev.)

(?)
Santana,
come-
diante

Polêmico
filme com
Russell
Crowe

Sinais que
delimitam
citações
(Gram.)

Código do
Canadá, no
endereço
da internet

"Nem só
de pão (?)
o homem"

(dito)

O metano é
naturalmente
emitido em 
pântanos

Estado do
barriga-
verde
(sigla)

Desinência
do plural

Conta 
a história

Ilha governa-
da por Ulis-
ses (Ant.)
A religião 

protestante,
em relação
a figuras
santas

Peça da
roda

d'água
Filho

caçador de
Isaac e
Rebeca
(Bíblia)

Seu superávit estimula
o crescimento do PIB

(Econ.)Fosso para
o escoamento de água

Dois Estados da região
Nordeste

Itens do carrinho do
camareiro

Serviço Social da
Indústria (sigla)

Fúria
Foco do
peeling
facial

Higienizam
She-(?), a
irmã de 
He-Man 

Embarca-
ções para
a perfura-

ção de
poços de
petróleo

Chama de
grandes
incêndios

O do
Arquivo

Nacional é
muito usa-
do por his-
toriadores

(?) Venân-
cio: apre-
sentou o
programa 
"Mulheres"

Município
de Goiás

point do e-
coturismo,

possui
atrações
naturais
como o 

Vale da Lua

"Rodoviá-
ria", em

PRF
Parte do ovo

favorita
dos ma-

rombeiros

Meu, em
espanhol

Formato de
animação
japonesa

lançado di-
retamente
em DVD

Assim, em
espanhol

Letra que
forma o
objeto

direto pre-
posicional

Animal-
símbolo da
Austrália
Ditado

Chamariz

Órfão que 
vive em um
barril (TV)

Asno, em
inglês

2/mi. 3/así — ass. 4/nani. 5/ítaca. 11/alto paraíso.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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REGISTRO DE SÓCIO QUOTISTA
Sócio cotista que possui 5% do capital da empresa, poderá ser registrado 
como funcionário? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O PERCENTUAL QUE PODE SER DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO 
A TÍTULO DE VALE-ALIMENTAÇÃO, TICKET REFEIÇÃO ENTRE OUTROS?  

Esclarecemos que sendo a empresa inscrita no Programa de Ali-
mentação ao Trabalhador (PAT) desconto do trabalhador limita-se 
em 20% do custo da refeição. Caso a empresa não seja inscrita 
no PAT não poderá exceder 20% (vinte por cento) do salário 
contratual, conforme previsto no § 3º do citado art. 458 da CLT. 
Base Legal – Portaria SIT nº03/02, art.4º.

DEIXAR DE COMPARECER AO SERVIÇO
O falecimento da avó do funcionário dará direito de deixar de compa-
recer ao serviço de quantos dias, sem prejuízo do salário? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DO MEI
MEI quando paga a guia mensal equivale como tempo de contribui-
ção para aposentadoria. Pode ser recolhido guia avulsa? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

REGRA PARA O ABONO PECUNIÁRIO
Funcionários já gozou 15 dias de férias e restam 15 dias para completar. 
Qual é a regra para abono pecuniário, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESCONTO DO AVISO PRÉVIO
Funcionário que pede demissão e apresentar carta de outra empresa 
que pretende trabalhar, tem direto de não ser descontado o aviso 
prévio? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

GUARDA DE DOCUMENTOS
Qual o tempo que a empresa é obrigada a guardar documentos Trabalhis-
tas e Previdenciários? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Plano Nacional de Demências 
em fase de desenvolvimento

Demência é a perda progressiva das capacidades cognitivas, como memória, atenção e aprendizagem 

Na prática, é um conjunto 
de sintomas que afetam 
diretamente a qualidade 

de vida da pessoa, levando à 
perda da independência na re-
alização das atividades diárias.  

Mais recorrente em idosos, 
essa condição de perda da fun-
ção cerebral tem repercussões 
profundas sobre o indivíduo 
doente, seus familiares, cuida-
dores e sociedade. 

Com prejuízos de ordem 
física, psicológica e fi nanceira, 
sua conscientização deve ser 
encarada como prioridade de 
saúde pública.  

Atualmente, o número de 
pessoas vivendo com demên-
cias no mundo é de aproxima-
damente 35,6 milhões, segundo 
a OMS. No entanto, à medida 
em que a população mundial 
envelhece, espera-se que esse 
número dobre até 2030 e mais 
do que triplique em 2050. 

Estima-se que, hoje, o custo 
anual destinado à demência 
seja de 

US$ 818 bilhões, o equiva-
lente a mais de 1% do PIB 
global. Tal valor inclui custos 
médicos diretos, assistência 
social e cuidados informais. 
Entretanto, com as taxas de 
natalidade decadentes e os ín-
dices de longevidade atingindo 
níveis cada vez mais altos, esse 
valor tende a ser cada vez mais 
signifi cativo.  

Dessa forma, países de so-
ciedade mais envelhecida, 
como Portugal, Reino Unido, 
França, Alemanha e Noruega, 
já possuem um Plano Nacional 
de Demências, que visa ao 
desenvolvimento, por parte do 

O número de pessoas vivendo com demências no mundo é de aproximadamente 35,6 milhões, 

segundo a OMS.

governo, de estratégias para 
conter o impacto provocado por 
elas, bem como ao aumento da 
conscientização da população. 
Para Paulo Bertolucci, chefe do 
setor de Neurologia do Com-
portamento e professor titular 
da disciplina de Neurologia da 
EPM/Unifesp, o Brasil já se en-
contra atrasado nesse processo.  

“Organizar um Plano Nacio-
nal de Demências para o Brasil 
trata-se de uma necessidade 
imediata. Precisamos enca-
rar essa problemática. Caso 
contrário, iremos vivenciar a 
falência do sistema público de 
saúde, pois estamos falando de 
patologias de longa duração”, 
afi rma Bertolucci. E acrescen-
ta: “Essas doenças implicam um 
cuidador, seja um profi ssional 

contratado ou um parente que 
precisou parar de trabalhar. 
Alguém vai ter que arcar com 
esses custos”.  

No momento, o Plano brasi-
leiro, que teve suas discussões 
iniciadas em outubro de 2015, 
durante o 8o Congresso Pan
-americano de Alzheimer, no 
Rio de Janeiro (RJ), ainda está 
sendo redigido. Leonardo Cruz 
de Souza, neurologista e coor-
denador do DC de Neurologia 
Cognitiva e do Envelhecimento 
da ABN, afi rma tratar-se de um 
debate extenso e complexo que 
envolve representantes da Aca-
demia, da área da saúde, além 
de outros órgãos de classe, e 
da sociedade civil. 

 “A intenção é que seja de-
senvolvido da maneira mais de-
mocrática possível para todos”, 
explica o neurologista. “Para 
um Plano Nacional de sucesso, 
deve ser debatida a formação de 
recursos humanos e fi nanceiros. 
Precisamos prever diagnóstico, 
tratamento, questões jurídicas e 
adaptação da cidade, entre ou-
tros fatores. Além disso, o ideal 
é que estudantes e residentes 
de Medicina tenham aulas que 
contemplem essas pautas desde 
cedo”, pondera. 

Quanto à importância dessa 
discussão, Cruz de Souza acres-
centa: “O número de idosos tem 
crescido exponencialmente. É 
primordial que nos preparemos 
em questões de saúde pública 
e também fi nanceiras para isso. 
Temos de aprender a sustentar 
essa nova economia”. 

Jerusa Smid, vice-coorde-
nadora do DC de Neurologia 
Cognitiva e do Envelhecimento 
da ABN, tem papel fundamen-
tal nessa conversa. “Defende-
mos e esperamos que o Plano 
Nacional de Demências seja 
fi nalizado e implementado no 
Brasil em breve. Dessa forma, 
participamos das discussões 
que envolvem o assunto e 
promovemos o debate duran-
te congressos e encontros da 
Academia”, pondera Jerusa. 

E conclui: “Traçar estratégias 
de prevenção primária e de 
atendimento dos casos desde o 
nível básico até o nível terciário 
do sistema de saúde é primor-
dial para resultados efetivos do 
Plano. Assim como medidas de 
convivência social, acesso faci-
litado ao tratamento e criação 
de instituições de longa perma-
nência para pacientes que não 
têm onde fi car” (Fonte: ABN).   
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REINÍCIO. Inspiração Diária de Kate Spreckley

Existir em um estado de consciência contínua nos permite aproveitar 
as ondas de oportunidade e observar o fl uxo e refl uxo dos eventos. 
Atualmente, as energias que chegam da Lua Cheia estão eletrifi cando 
nossos campos de energia e reiniciando nossos sistemas de energia. 
Pode ser um processo desconfortável à medida que integramos essa 
energia intensa. 

Neste momento, sua missão mais verdadeira é desfazer padrões habi-
tuais de sua consciência humana e começar a construir um novo mundo. 
É importante que você confi e em sua própria sabedoria intuitiva para 
atravessar esse tempo caótico. Não siga os caminhos do seu passado. 
Preste atenção e reconheça a orientação que você está recebendo, os 
eventos sincrônicos, os sinais e símbolos que estão lhe mostrando a ação 
a ser tomada. Saiba que todas as coisas são possíveis e que existe um 
potencial infi nito dentro de você. Muito Amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za/

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br


