
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 30 de Maio de 2019. 
Dia de Santa Joana D’Arc, Santa Amélia, São Fernando III, São 

Batista Verani e Dia do Anjo Mumiah, cuja virtude é a espiritualidade. 
Dia do Geólogo, Dia do Decorador e Dia dos Bandeirantes. Hoje 
aniversaria o guitarista Tom Morello que completa 55 anos, o jogador 
de futebol Steven Gerrard que chega aos 39 anos e a modelo e atriz 
Yoona que nasceu em 1990.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau é uma pessoa versátil falante 

e sociável.  Em geral não faz restrições a ciência de seu tempo, mas 
segue as tradições espirituais de todas as épocas. Costuma ser bastante 
hábil em ver além das aparências e gosta de partilhar o que percebe, 
principalmente se isto ajudar as pessoas. Aprecia o conhecimento das 
leis, sejam elas científi cas humanas ou divinas, e geralmente têm vida 
longa. Tem um senso de humor natural. No lado negativo se sentir 
hostilidade tende a fi car mal-humorado  e irritado.

Magia dos sonhos
HOMEM – Bonito, alguém a ama em segredo. Alto, boa sorte. Ca-

reca, abundância. Gordo, perigos. Nu, cuidado com pessoa falsa. Com 
barba, aumento na família. Baixo, novos amores. Louro, reconciliação. 
Moreno, intrigas. Rico, prejuízos. Pobre, felicidade. Morto, desastre. 
Mata-lo, terá vida longa. Que o persegue, vitória sobre situações 
difíceis. Um homem destacado, abundância. Um político, felicidade. 
Velho, sorte no jogo durante a fase da Lua em que sonhou. Números 
de sorte: 11, 21, 24, 38 e 61

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

Esta quinta é o vigésimo sexto dia da lunação. A Lua em bom aspecto com Mercúrio tende a dar mais clareza e 

iniciativa para resolver mal-entendidos. Entretanto ainda teremos que lidar com alguns obstáculos.  A Lua em 

mau aspecto com Saturno pode nos deixar um tanto desanimados. Mas não podemos perder as esperanças. A Lua 

em aspecto positivo com Júpiter traz confi ança e determinação, apesar das difi culdades que podemos enfrentar 

durante toda a quinta-feira.
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O Sol em Gêmeos, a casa três ajuda a 
reorganizar e a mudar a sua vida. As 
atitudes baseadas nos sentimentos 
e emoções podem ser perigosas. A 
Lua em mau aspecto com Saturno 
pode o deixar um tanto desanimado. 
Mas não pode perder as esperanças. 
78/578 – Verde.

A Lua em bom aspecto com Mercúrio 
tende a dar mais clareza e iniciativa 
para resolver mal-entendidos. Pro-
cure encontrar os parceiros certos 
para os seus negócios. Aproveite 
para aumentar seus contatos sociais 
e acreditar nas suas possibilidades. 
21/621 – Branco.

O dia não é bom para assuntos de 
dinheiro e profissionais. Existe 
perigo de alguma dispersão por 
isso o dia não é bom para tentar se 
organizar. Estabilidade emocional e 
senso de ordem e direção aumentam 
ajudando a ter novas ideias depois 
do aniversário. 94/294 – Bege. 

Com a Lua na fase minguante a noite 
terá chance de sucesso em suas 
atividades e poder de decisão. Mas 
tudo que fi zer agora deve ter sido 
antes bem preparado. Curta a família 
e fi que perto daqueles que estão ao 
seu lado, evitando criar situações 
difíceis na vida social. 62/462 – cinza.

Pode haver a sensação de desânimo 
que precisa combater nesta fase. 
Tome todo o cuidado em suas ações 
tanto no amor e nos negócios para 
não sofrer, pois o dia é de carência e 
de afetividade maior. A estabilidade 
emocional aumenta a noite. 84/284 
– Amarelo.

Muita felicidade se acreditar e 
agir de forma determinada e com 
objetivos defi nidos, tudo bem pla-
nejado. Lute pelo amparo diante 
da difi culdade deste momento de 
fortes instintos. Muita prudência 
na escolha de suas companhias, que 
atrapalham sua vida no começo de 
junho. 42/342 – Verde.

Dedique-se aquilo que realmente 
importa principalmente as suas 
relações sociais e amorosas. Com a 
Lua minguante as emoções podem 
descontrolar seu bom senso. De 
noite terá a boa sensação de que os 
objetivos estão sendo alcançados. 
73/473 – Cinza.

A Lua em aspecto positivo com 
Júpiter traz confi ança e determi-
nação, apesar das difi culdades que 
podemos enfrentar durante toda a 
quinta-feira. O otimismo e o roman-
tismo são ampliados melhorando 
as emoções e os sentimentos. Irá 
recuperar sua energia e terá muita 
disposição para amar. 54/854 – Azul.

Precisa enfrentar as difi culdades 
que se apresentem e as coisas irão 
melhorar muito neste próximo mês 
de junho. Em qualquer coisa, haja só 
na certeza e com confi ança absoluta. 
Na dúvida não tome decisões impor-
tantes em tudo que lhe diga respeito. 
89/489 – Cinza.

A Lua em fi ca fora de curso à noite 
perto das nove e ativa as emoções, 
mas poderá terminar o dia com 
a sensação de ter conseguido re-
sultado que deseja. Pode superar 
quaisquer ressentimentos no fi nal 
desta lua minguante nesta quinta-
feira. 65/865 – Verde.

Desde cedo à sensibilidade à fl or da 
pele aconselha, a saber, lidar com as 
pessoas. No fi nal da noite, bom perí-
odo para recuperar o lado emocional 
e superar os problemas enfrentados 
recentemente . Terá chance de gran-
des alegrias. 54/354 – Bege.

Simpatias que funcionam
Para realizar um sonho de amor

Escreva em 1 papel um dos seus maiores desejos da sua vida afe-
tiva. Dobre e coloque em um lugar onde ninguém o veja. Durante 13 
dias seguidos, sempre às 6 horas da tarde, faça uma oração especial 
e espontânea a Santa Terezinha do Menino Jesus, explicando a ela a 
razão do seu pedido. Se dentro de alguns dias receber alguma fl or, 
quer dizer que seu desejo será realizado. Mas lembre-se, ninguém 
pode saber sobre a sua magia e é preciso ter paciência, pois só Deus 
sabe o que é melhor para nós. Depois, jogue o papel no lixo.

Sua sensibilidade aumenta e pode 
acabar criando algumas preocupa-
ções que na verdade não existem. 
A Lua em sua fase minguante esta-
biliza as emoções mais fortes que o 
assaltam de manhã.  Com o Sol na 
casa da família participe mais no 
ambiente doméstico. 77/177 – Azul.
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FLUXO CÓSMICO por Kate Spreckley.

Uma mudança distinta na energia da Terra está trazendo à tona 
novos níveis de percepção espiritual e criatividade, o que está 
ajudando a levar o planeta a uma nova direção. Nossa consciência 
está sendo infundida com as sementes de novos propósitos, novas 
percepções e novos entendimentos. À medida que cultivamos essas 
sementes, aproveitamos a energia de nossa alma para manifestar a 
nova realidade da Terra. As mudanças que ocorrem agora exigem 
que você permaneça na verdade de sua autenticidade, para agir 
com integridade, humildade e gratidão. Considere os passos dados 
em direção aos novos potenciais e oportunidades que surgem ago-
ra. Trabalhe com o fl uxo de energias cósmicas e você achará mais 
fácil direcionar a essência de sua alma para suas manifestações 
físicas, criando assim uma realidade que seja pacífi ca, amorosa e 
equilibrada. Muito amor.

https://www.spiritpathways.co.za/
 Tradução Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br
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QUINTA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2019

SERVIÇO PRESTADO PELO SÓCIO
Em se tratando de serviços de construção civil e correlatos, quando 
prestados única e exclusivamente pelo sócio, ou proprietário, haverá 
retenção de 11%? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O PRAZO PARA QUITAÇÃO DE RESCISÃO POR TÉRMINO DE 
CONTRATO DE APRENDIZAGEM, SERÁ DE 10 DIAS?

Afirmativo, conforme previsto no § 6° do Artigo 477 da CLT com-
binado com o § 1° do Artigo 23 da IN SRT/MTE 15/2010, o critério 
foi adotado pela Reforma Trabalhista, assim, considerar 10 dias 
contados do termo final do contrato.

MANTER O ABONO DE 10 DIAS
Com a reforma trabalhista que permite que as férias sejam dívidas em 
até 3 períodos, empresa pode manter o abono em 10 dias? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

VERBAS RESCISÓRIAS
Na rescisão de aposentado por invalidez, quais são as verbas rescisórias? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EVOLUÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE
Qual o período mínimo ou máximo para o contrato intermitente, 
devemos pagar os benefícios do ticket refeição, como proceder para a 
demissão? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRATAMENTO DAS VENDAS CANCELADAS
Como deve ser o tratamento das vendas canceladas na EFD-REINF? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRAZO PARA READMISSÃO APÓS ACORDO
Na rescisão de contrato de trabalho por acordo entre as partes, 
qual o prazo para readmissão? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® MAIO/ 19
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

• • •

Manifestação pelo Dia Internacional da 

Mulher, em São Paulo. 

O app, chamado “Security Care” e 
desenvolvido por uma empresa ho-
mônima, funciona como uma espécie 

de “tornozeleira digital” para garantir a segu-
rança de pessoas que recorreram a medidas 
protetivas contra a violência de gênero.

Funciona assim: tanto a vítima quanto o 
agressor, por determinação judicial, instalam 
o aplicativo em seus celulares. Se o homem 
chegar a uma distância de 500 metros da 
mulher, ela receberá um alerta, assim como 
cinco pessoas cadastradas em uma “rede de 
proteção” e as autoridades responsáveis.

“Se a mulher é vítima de agressão, ela 
vai para medida socioprotetiva junto com 
o agressor. Ela ganha de presente o botão 
do pânico, mas o agressor mata e não quer 
nem saber”, diz Edson Pinheiro, relações 

Aplicativo substitui ‘botão do pânico’ para mulheres

Segundo ele, já houve audiências no Mi-
nistério da Justiça e na Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) para implantar 
o aplicativo no combate à violência de 
gênero no país. “O delegado ou juiz pode 
determinar que o agressor use o aplicativo, 
como uma tornozeleira eletrônica. Existe 
uma série de recursos que as autoridades 
constituídas podem absorver e colocar em 
prática”, acrescenta Pinheiro.

De acordo com ele, o Security Care também 
alerta a mulher, as pessoas em sua rede de 
proteção e as autoridades quando o agressor 
desliga o celular ou desativa o GPS. Além 
disso, conta com reconhecimento facial para 
que o homem tire “selfi es” diárias para com-
provar que não largou o smartphone (ANSA).

públicas da Security Care, que apresentou 
o app durante a última edição da feira inter-
nacional de segurança Exposec, organizada 
pela Cipa Fiera Milano, em São Paulo.

A
N

SA

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br

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

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

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

Aline Cristina Sartorelli - Ofi cial

O pretendente: DAGUO JIANG, comerciante, divorciado, natural da China, nascido 
aos 24/10/1974, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Dong Dewang 
e de Chen Saiying. A pretendente: LIJUN WANG, comerciante, divorciada, natural 
da China, nascida aos 30/07/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Chunxing Wang e de Zhixiu Deng.

O pretendente: CARLOS EDUARDO DE CARVALHO COSTA, analista de T.I., 
solteiro, natural de São Paulo - SP, nascido aos 06/06/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Lourenço Carlos da Costa e de Maria Camila Graziano 
de Carvalho Costa. A pretendente: MAYARA APARECIDA DA ROCHA, gestora em 
recursos humanos, solteira, natural de São Paulo - SP, nascida aos 12/10/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Nogueira da Rocha 
e de Albertina Aparecida Nascimento da Rocha.

O pretendente: LUCAS VINICIUS GOES REIS, frentista, solteiro, natural de São 
Paulo - SP, nascido aos 22/04/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Ezequiel de Jesus Reis e de Luciana Maria Goes. A pretendente: GABRIELA 
CORREA DSE MELO, autônoma, solteira, natural de Itaborai - RJ, nascida aos 
19/09/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Sampaio 
de Melo e de Zenilda Correa Faria.

O pretendente: ALEGRE ADRIANO DOS SANTOS, marceneiro, solteiro, natural 
de Piraju - SP, nascido aos 30/11/1973, residente e domiciliado neste Subdistrito - 
SP, fi lho de José Alipio dos Santos e de Elza Bertolo Santos. A pretendente: LUCIA 
TELMA SANTOS MASCARENHAS, do lar, solteira, natural de Itaberaba - BA, 
nascida aos 30/04/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Daniel da Silva Mascarenhas e de Maria Valdelice Santos Mascarenhas.

O pretendente: FERNANDO TUMENAS BORGES, dentista, divorciado, natural de 
São Paulo - SP, nascido aos 06/10/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, filho de José Hamilton Borges e de Marlene Aparecida Tumenas Borges. A 
pretendente: MARIA PAULA DE BARROS CANTUSIO, internacionalista, solteira, 
natural de Campinas - SP, nascida aos 17/09/1983, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, filha de Augusto Cantusio Neto e de Marilda Pereira Barros 
Cantusio.

O pretendente: RODOLFO LYRIO SEVECENCO, inativo, divorciado, natural de 
São Paulo - SP, nascido aos 29/12/1972, residente e domiciliado neste Subdistrito - 
SP, filho de Rodolfo Sevecenco e de Tania Regina Lyrio Sevecenco. A pretendente: 
VALÉRIA MARIA PAULA CAVALHEIRO, auxiliar de produção, solteira, natural 
de São Paulo - SP, nascida aos 20/03/1976, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, filha de Antonio José Eduardo Cavalheiro e de Francisca Flavia 
Fritz Cavalheiro.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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: FELIPE OLIVEIRA, profissão: logista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/10/2000, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Rita Aucilanda Oliveira. A pretendente: 
REBECA MAGALHÃES DE MOURA, profissão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/05/2002, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Roberto Ananias de Moura e de Ilda Pereira Magalhães.

O pretendente: MAURICIO BARBOSA DE SOUZA, profissão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Brasilia, DF, data-nascimento: 03/09/1963, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Milton Barbosa de Souza e de Estelina 
Ramos de Souza. A pretendente: DILMA NOGUEIRA NERI, profissão: professora, 
estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Odivaldo Nogueira da Silva e 
de Maria da Silva.

O pretendente: THALES WILLIAM DOS SANTOS RODRIGUES, profissão: 
vendedor, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/06/1997, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos 
Rodrigues e de Luciene Cordolino dos Santos. A pretendente: DANIELLE 
CHRISTINA DOS REIS FERREIRA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1998, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Selma dos Reis Ferreira.

O pretendente: LUCAS WELLINGTON GOMES MARANESI, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de David Maranesi e de Luciana 
Gomes da Silva Maranesi. A pretendente: EVELYN FERNANDA LOPES SOARES, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 20/07/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Reinaldo Lopes Soares e de Vania Lair Soares.

Um novo aplicativo apresentado recentemente pode funcionar como alternativa aos “botões do pânico” 
usados em casos de violência contra a mulher
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