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Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 17 de Maio de 2019. Dia de São Pascoal Bailão, São Bruno 
de Würzburg, Santa Basília e Dia do Anjo Harael, cuja virtude é a 
coragem. Dia Mundial das Comunicações e, em São Paulo, 

Dia do Trabalhador Rural Volante. Hoje aniversaria o ator Bill 
Paxton que completa 64 anos, a atriz e escritora Nicole Puzzi que 
faz 63  anos a jornalista e atriz Mônica Martelli nascida em 1968 e o 
jogador de futebol  Christian Bolaños que nasceu em 1984.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau costuma ser respeitoso em re-
lação às normas sociais e familiares. Normalmente bem-humorado, 
pode desenvolver dons de cura através de métodos espirituais ou 
psíquicos. Possui mente inquiridora e em geral aprecia os modos 
refi nados, independentemente de sua posição social. Tem uma forte 
ambição, o desejo de ter prestígio e coisas luxuosas o motivam a 
agir. Este dia indica que o nativo tem um talento natural para lidar 
com as pessoas, bem como a capacidade de se divertir. No lado 
negativo pode se tornar muito ciumento.

Magia dos sonhos
JOGAR- Dados, herança. Em rodas giratórias descoberta. 
Em caça níquel, decepção. Em máquinas eletrônicas, êxito 
demorado. Cartas, perda de prestígio e posição. Xadrez, 
está perdendo seu tempo naquilo que faz. Perder no jogo, 
novo amor. Ganhar, perda da pessoa amada. Números da 
sorte: 03, 26, 42, 71 e 98

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

Esta sexta é o décimo quarto dia da lunação. A Lua faz um aspecto negativo com Urano que pode trazer muita 

instabilidade emocional e levar a mudanças de planos.  A Lua está próxima da fase Cheia nos faz entrar em contato 

com as nossas sombras do passado. É possível que ocorram imprevistos durante todo o dia. Somente à noite teremos 

mais chances de encontrar calma e harmonia. A Lua faz um bom aspecto com Netuno que nos ajuda a entrar em 

contato com a nossa intuição e pode levar a muitas curas através da maior sensibilidade.

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
)

O modo de comunicar-se com o 
mundo a sua volta melhora, e tudo 
fi ca mais fácil de ser alcançado atra-
vés de mudanças que sejam feitas 
agora que o Sol está indo para a casa 
três, a das mudanças. Haverá mais 
afeto e compreensão e a noite será 
ótima  para decisões importantes. 
68/768 – Verde.

Controle seus impulsos que podem 
causar rupturas na carreira profi s-
sional, pois o momento pode ser 
conturbado. Poderá ter reações 
rápidas e agressivas contra quem não 
é a seu favor. Espere um pouco para 
resolver assuntos que dependam da 
sua praticidade. 01/901 – Azul.

As novidades trazem motivações 
que melhoram disposição para a 
relação sexual. Haverá maior faci-
lidade para expor seus sentimentos 
a tarde, através da vontade e da 
palavra. A Lua está próxima da fase 
Cheia nos faz entrar em contato 
com as nossas sombras do passado. 
56/356 – Amarelo.

Este dia é muito benéfi co, mas nele 
deve evitar as viagens. As relações 
fi cam tumultuadas, necessitando de 
momentos de refl exão e meditação. 
O sistema nervoso abalado necessita 
que medite e relaxe um pouco mais 
para conseguir o que deseja em 
breve. 29/729 – Branco.

Não se precipite, evitando a con-
fi ança e o otimismo exagerados. 
Discordâncias podem abalar as 
relações. No trabalho, surgem novas 
oportunidades, espere uns dias mais 
e tudo se consolidará desde que 
continue acreditando e persistindo 
em seus desejos. 23/623 – Amarelo.

Leve adiante as questões em anda-
mento e encontrará soluções com 
calma e sem atritos. As relações fi -
cam ligeiramente abaladas e podem 
diminuir a disposição sexual. Evite 
viagens e última hora e contenha 
suas ações no começo do dia, a tarde 
comunique-se mais. 51/851 – Verde.

De manhã o clima fi ca bem mais 
pesado com tendência à impaciência 
e à irritabilidade.  Soluções positivas 
podem ser alcançadas através do 
diálogo no trabalho a tarde. No amor 
e em assuntos relacionados à vida 
social e amorosa também virão boas 
novas. 68/768 – Verde.

Aumenta o otimismo na hora do 
almoço e a tarde melhora o humor 
o que o torna mais expansivo e fa-
lador. Cultive a calma e faça aquilo 
que lhe traga satisfação e alegria de 
viver. Tensões tiram a disposição e 
abalam o sistema nervoso da manhã. 
98/398 – Azul.

Continue persistindo para alcançar o 
que deseja, mantenha a persistência 
e acabará conseguindo o que quer. 
Se compreender o ponto de vista 
alheio, haverá harmonia no amor. 
No fi nal da noite e pode surgir um 
confl ito entre vontade e objetivos. 
52/452 – Amarelo.

É possível que ocorram imprevis-
tos durante todo o dia. Somente 
à noite teremos mais chances de 
encontrar calma e harmonia. Não 
se prenda a preocupações materiais 
e fi nanceiras, mas encontre saídas 
para resolver questões que estejam 
preocupando e levando a melancolia. 
59/459 – Verde.

Um relacionamento pode seu 
rompido ou uma amizade abalada 
por palavras ou pela reserva de 
sentimentos. Fique mais perto dos 
familiares e do ambiente do lar, evi-
tando atritos por discordâncias que 
levam a melancolia e provocam até 
mesmo separações. 43/743 – Violeta. 

Simpatias que funcionam
Para atrair um amor

Para viver um grande amor, ferva 3 litros de água e, quando 
estiver borbulhando, coloque 3 cravos brancos na panela 
e deixe ferver por mais 3 minutos. Espere esfriar e jogue 
essa água do pescoço para baixo, depois de ter tomado seu 
banho normalmente. Vista-se de branco, saia e amarre 1 
botão de rosa branca com 1 fi ta de cetim branca em uma 
árvore de sua preferência.

Terá bons resultados em suas ações 
profi ssionais nestes últimos dias 
maio. A parte da manhã será mais 
pesada e irritante, mas depois do 
meio dia restaura suas energias. 
Tome cuidado para evitar brigas 
nas relações sociais, senão haverá 
alguma ruptura e até separação. 
03/603 – Cinza.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
PADRÕES PERFEITOS DA LUZ, 

Inspiração diária de Kate Spreckley.

Com o atual ciclo de evolução da Terra, uma consciência mais 
profunda de nossa unidade coletiva e união com toda a vida está 
nos estimulando a criar uma conexão fi rme entre a energia sutil 
e brilhante da alma e a realidade física e tangível da Terra. Como 
resultado, nossa evolução pessoal está acelerando a dissipação 
dos aspectos egóicos mais profundos de nossa natureza humana 
e revelando o lugar legítimo de nossa alma como a força guiado-
ra por trás de nossas vidas. Quando o poder da energia da sua 
alma começar a vibrar dentro do seu ser, você descobrirá uma 
nova e mais profunda compreensão do seu poder pessoal, de sua 
autoridade e integridade. Isso trará os requisitos de sua alma 
para um foco nítido, permitindo que as necessidades de seu ego 
desapareçam. Você se torna totalmente presente e vivo no mundo 
da forma, enquanto totalmente imerso na sabedoria da sua alma. 
Clareza, consciência e expansão, então, surgem e você é capaz 
de recriar sua vida de acordo com isso. Muito amor, Kate. https://

www.spiritpathways.co.za/ Tradução: Regina Drumond regi-

namadrumond@yahoo.com.br
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EMPREENDER
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Sucesso de
Tom Jobim
e Vinicius 
de Moraes

Ginga,
martelo,

bênção ou
rasteira

A arte 
de fazer

brioches e
ciabattas

Importante
prova para
o Ensino
Médio

(?)
Ortigão,
escritor

português

"Partido",
em "PC 
do B"

(?) Grimal-
di, atriz

de "Apoca- 
lipse" (TV)

Osvaldo
Aranha,

diplomata
e político

Tecido
usado em

roupas
de verão

O ferimen-
to que

apresenta
pus

Dia (?):
marco da
Segunda
Guerra

Danilo
Gentili, 

apresenta-
dor de TV

Forma en-
genheiros 
do Exército

(sigla)

Única
letra com
cedilha

Pouco, 
em francês

(?) do T:
Nota do
Tradutor

Lábio,
em inglês

"(?) que
a vaca
tussa":
nunca! 

(?) Peixoto,
repórter
da Rede
Globo

Ettore (?),
cineasta
italiano

502, em
romanos
Religião
(abrev.)

Cidade 
da Síria
Mau, em

inglês

James 
(?), ator
Mês das
crianças

O termo que não se
espera ouvir em uma

conversa formal

Fazer;
realizar

Divisão de 
espetáculos

Céticos; 
descrentes

Sódio
(símbolo) 

Caricaturista e escritor carioca,
foi um dos fundadores do 

jornal "O
Pasquim"

Alvo de
trote na

faculdade
Sistema

de impres-
são com
formas

em relevo

Navio das
Grandes 
Navega-

ções 

Estado do
cão que
vive nas

ruas

3/bad — lip — peu. 5/alepo — chulo — scola. 9/tricoline. 11/panificação.
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Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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CONTRATAR TERCEIRIZADOS
Empresa enquadrada como simples nacional pode contratar fun-
cionários como terceirizados? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúddo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DEVE ABONAR ATESTADO MÉDICO POR CIRURGIA 
PLÁSTICA, COMO PROCEDER?

Informamos que a legislação é omissa neste sentido, porém, entende-
-se que pelo fato de a empregada estar incapacitada para o trabalho a 
empresa deverá aceitar e abonar o atestado.

RESUMO DE ENTREGA DAS OBRIGAÇÕES 
Empresa de lucro presumido, solicita resumo referente a obrigação de 
entrega da: EFD REINF e DCTF WEB? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAÇÃO DE TRAINEE
Na contratação pelo sistema trainee, precisa estar estudando na área, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

COOPERATIVA DE TRABALHO NO RAMO DE RECICLAGEM, ONDE OS 
COOPERADOS QUE SÃO OS SÓCIOS, DEVEM PAGAR ADICIONAL DE 
INSALUBRIDADE NA SUA RETIRADA PRÓ-LABORE?  

O pagamento de insalubridade, previsto no art. 192 da CLT se aplica aos 
empregados da empresa e não aos contribuintes individuais, portanto, 
entende-se que não é devido este pagamento aos cooperados da empresa.

PEDIU DEMISSÃO COM NOVO EMPREGO
Funcionário pediu demissão e não vai cumprir o aviso por ter apresen-
tado carta de novo emprego, a empresa pode descontar o viso, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

OPÇÃO DE CONTA SALÁRIO
Empresa é obrigada a oferecer a opção de conta salário a seus 
funcionários, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •O estudo, apoiado pela 
Fapesp, foi desenvolvi-
do com 40 adolescentes 

com idades entre 10 e 17 anos 
e comparou resultados de tes-
tes cardíacos entre grupos de 
obesos e com excesso de peso. 
Os resultados foram publicados 
na revista científi ca Cardiology 
in the Young.

“Já sabemos que adolescen-
tes obesos têm alto risco de 
desenvolver, mais futuramente, 
uma doença cardiovascular 
como hipertensão; dislipide-
mia, que inclui aumento nos 
triglicérides e aumento no co-
lesterol HDL no sangue; desen-
volver diabetes, AVC, infarto. 
Mas quando comparando essas 
variáveis fi siológicas entre o 
grupo obeso e com sobrepeso 
a resposta deles foi idêntica”, 
disse Vitor Engrácia Valenti, 
professor da Unesp de Marília 
e coordenador da pesquisa. 

Segundo o pesquisador, os 
resultados chamam atenção 
para a necessidade de cuidados 
desde o ganho de peso inicial 
dos adolescentes. “Quando 
começam a perceber a questão 
de alimentação, de exercício 
físico, sedentarismo, quando 
percebem que o fi lho já está 
começando a entrar um pou-
co no sobrepeso, começa a 
perceber gordura na barriga, 
que ele tem difi culdade para 
realizar algum tipo de esforço 
é importante levar o fi lho ao 
cardiologista, nutricionista, 
endocrinologista. E fazer ações 
preventivas”, disse.

A Pesquisa de Vigilância de 
Fatores de Risco e Proteção 
para Doenças Crônicas por 
Inquérito Telefônico (Vigitel), 
de 2017 e feita pelo Ministério 
da Saúde, aponta que quase 
um em cada 5 (18,9%) brasi-
leiros são obesos e que mais 
da metade da população das 

Os resultados chamam atenção para a necessidade de cuidados desde 

o ganho de peso inicial dos adolescentes. 

Adolescentes com sobrepeso têm risco 
elevado de doença cardiovascular

Adolescentes com sobrepeso apresentam o mesmo risco de doença cardiovascular que jovens obesos, 
mostra pesquisa da Unesp em Presidente Prudente e Marília

capitais brasileiras (54%) estão 
com excesso de peso. Valenti, 
a partir de dados da Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS), 
chega a conclusão de que o país 
tem cerca de 35% de crianças 
com sobrepeso e 15% obesas.

Os pesquisadores dividiram 
os 40 adolescentes em dois 
grupos com meninos e meninas 
na mesma proporção e com 
diferentes valores de escore-z 
– escala usada no diagnóstico 
nutricional de crianças e ado-
lescentes, baseada no número 
de desvios padrão acima ou 
abaixo da média da população 
na mesma idade. Eles foram 
submetidos a um protocolo de 
exercício físico moderado, de 
caminhada por 20 minutos em 
uma esteira sem inclinação, 

que exigia 70% da frequência 
cardíaca máxima estimada para 
a faixa de idade.

A variabilidade da frequência 
cardíaca dos adolescentes foi 
medida antes e depois do exer-
cício para avaliar a velocidade 
de recuperação cardíaca na 
sequência da atividade física. De 
acordo com os pesquisadores, 
essa medida permite analisar o 
risco de uma pessoa apresentar 
uma complicação cardiovascu-
lar imediatamente após uma 
atividade física e também esti-
mar o risco de ter uma doença 
cardiovascular no futuro.

Nos primeiros segundos 
de um exercício físico, há 
uma redução da atividade do 
sistema nervoso parassimpá-
tico, que é responsável por 

estimular ações que relaxam 
o corpo, como desacelerar os 
batimentos cardíacos. Após os 
primeiros 50 a 60 segundos do 
esforço físico, há um aumento 
da atividade do sistema ner-
voso simpático – estimulando 
ações de resposta a situações 
de estresse, como a aceleração 
dos batimentos cardíacos, por 
meio dos efeitos da adrenalina.

Segundo Valente, estudos 
anteriores demonstraram que, 
quanto maior o tempo que esse 
sistema nervoso autônomo de-
mora para se estabilizar após o 
exercício e, consequentemente, 
recuperar a frequência cardía-
ca normal, maior também é a 
predisposição para o desenvol-
vimento de uma doença cardio-
vascular ou metabólica (ABr).
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