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Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 22 de Maio de 2019. 
Dia de Santa Quitéria, São Casto, São Romão, e Santa Rita de Cássia. 

Dia do Anjo Mehiel, cuja virtude é o amparo. Dia do Apicultor, Dia 

do Talento, Dia do Economiário, e Dia Nacional das Vocações. 
Hoje aniversaria o músico e ator Charles Aznavour falecido em 2018 
faria 95 anos, o cantor Morrissey nascido em 1959, a modelo Naomi 
Campbell que chega aos 50 anos, o jornalista Tiago Leifer nascido em 
1980 e a atriz Sofhia Abrahão que faz 28  anos.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau costuma ser muito to-

lerante e compreensivo. Possui um senso comum refi nado e um 
ponto de vista liberal. É dotado de um corpo físico harmonioso 
e intelecto afi ado. Tende a considerar-se piloto de sua vida e 
gosta de coisas vistosas e objetos exóticos. É do tipo de pessoa 
que não sabe mentir e não aceita mentiras. É honesta e criativa. 
No lado negativo precisa evitar obstinação, pressa e a tendência 
de falar demais ou se envolver em discussões.

Magia dos sonhos
MONSTRO - Ver monstros no sonho pode indicar 
um estado de consciência dúbia. Que ataca, preju-
ízos comerciais e fi nanceiros. Vê-lo rompimento de 
relações amorosas e intrigas. Números da sorte: 13, 
29, 32, 65, 80 e 97

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

Esta quarta é o décimo oitavo dia da lunação. Marte em bom aspecto com Urano direciona a nossa ação e nos leva 
a agir de forma cuidadosa e realista.  As iniciativas que envolvam cuidado, proteção e afeto serão bem recebidas. 
 A Lua em bom aspecto com Netuno nos deixa mais compreensivos. Porém, a noite deve ser de tensão. A Lua faz 
conjunção com Saturno e Plutão que pode trazer à tona disputas de poder, manipulação, gerar cobranças e desân-
imo no fi nal do dia. As pessoas tendem a se sentir mais sobrecarregados com preocupações no fi nal desta quarta.
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Com o Sol na casa três, a casa 
das mudanças irá viver momentos 
inesquecíveis e realizar mudanças 
positivas nos seus ideais e sonhos. 
É preciso evitar o excesso na pa-
lavra do cotidiano que pode levar 
a aborrecimentos e desencontros. 
75/175 – Amarelo.

Novos valores e princípios passam a 
orientar a sua vida. Precisa manter 
o ritmo onde há insegurança para as 
questões mais sérias e compromissos 
de longa duração. Fim de tarde bom 
para criar intimidade e aninhar-se em 
uma conversa aconchegante ou fazer 
algo estimulante. 26/326 – Branco.

Pode encontrar difi culdades que 
serão vencidas com muita diplo-
macia e aquele jeitinho que só o 
geminiano tem. Boa disposição para 
reunir as pessoas em torno de um 
plano pessoal. Antes do aniversário 
há ainda indolência e preguiça, e 
possível insatisfação sentimental. 
21/621 – Azul.

Dê atenção a si mesmo, refl etindo 
e meditando mais enquanto o Sol 
está na casa doze. Afaste-se da agi-
tação social e encontrará respostas 
que procura em si mesmo. A noite 
aumenta a sensibilidade para melhor 
se adaptar ao ambiente e a energia 
dos outros. 22/522 – Verde.

Antes de agir precisa ter paciência, 
confi ança e o otimismo. Pode haver 
retraimento por meio de isolamento. 
Sentirá insegurança nas questões 
mais sérias. No trabalho, uma opor-
tunidade aparecerá e será mais fácil 
liderar com as mudanças necessárias. 
82/982 – Amarelo.

É importante aprimorar seus planos 
e encontrar soluções para os proble-
mas que o estão impedindo de agir. 
A vontade pessoal não prevalecerá 
podendo isso acarretar desentendi-
mento. Aproveite para analisar o que 
deve ser mais importante nesta fase 
e dedique-se a isso. 19/819 – Cinza.

Marte em bom aspecto com Urano di-
reciona a nossa ação e nos leva a agir 
de forma cuidadosa e realista.  Terá 
bom entendimento com todos, mas 
precisa ter cuidado nos negócios. A 
Depois das seis haverá emoções mais 
fortes, grande capacidade de análise 
e melhor percepção. 31/931 – Branco.

A Lua faz conjunção com Saturno e 
Plutão que pode trazer à tona dis-
putas de poder, manipulação, gerar 
cobranças e desânimo no fi nal do dia. 
Este é um dia equilibrado e bem posi-
tivo sobre o que já havia sido iniciado 
até agora. Mantenha o bem-estar no 
seu ambiente tanto material como 
emocional. 45/445 – Azul.

Aproveite para conviver mais com os 
amigos e a família, aceitando opiniões 
e pontos de vistas contrários aos 
seus. A compreensão do ponto de 
vista alheio dará grande harmonia 
e unirá às pessoas queridas. É hora 
de mudanças positivas nos ideais 
e sonhos que poderão se realizar. 
34/634 – Marrom. 

As pessoas tendem a se sentir mais 
sobrecarregados com preocupações 
no fi nal desta quarta. A vontade 
pessoal não deve ser manifestada 
abertamente. Mantenha o astral e se 
dedique a alcançar seus interesses 
pessoais, agindo em comum acordo 
com os outros. 72/772 – Azul.

Marte em bom aspecto com Urano 
direciona a nossa ação e nos leva a 
agir de forma cuidadosa e realista. 
Ótimo entendimento com a pessoa 
amada com troca intensa de afeto. 
As iniciativas que envolvam cuidado, 
proteção e afeto serão bem recebi-
das. 25/725 – Violeta.

Simpatias que funcionam
Conseguir bons negócios com seu poder de atração 

Arranje um pedacinho de imã. Pegue um perfume que 
você gosta. Banhe o imã com esse perfume, dizendo: 
“Por este imã, que irá atrair sempre ótimos negócios 
para mim e que irá repelir qualquer mal, eu ponho 
fé”. Feito isso, coloque o imã num bolso de sua roupa. 
Ele deve acompanhar você por toda a vida.

A Lua em bom aspecto com Netuno 
nos deixa mais compreensivos. 
Porém, a noite deve ser de tensão. 
À tardinha será bom criar um clima 
de intimidade, sendo bom manter 
conversas estimulantes. Os contatos 
pessoais terão facilidade através 
da comunicação e darão alegrias. 
82/482 – Branco.

Refl exões
SABEDORIA DOS ANJOS 

canalizada por Sharon Taphorn.

Recursos. Você pode fazê-lo! Você tem os talentos e as 
habilidades para fazer o que desejar, é só que você não acre-
dita em si mesmo e procura continuamente o apoio fora de 
si mesmo, e não no interior, para as habilidades emergirem. 
É uma lembrança que está ocorrendo e você tem o que é 
necessário para completar a tarefa. Nós não estamos dizendo 
para não pedir ajuda, estamos dizendo que quando você 
trabalhar no que é necessário, você irá atrair para você o que 
precisa, então comece agora mesmo. Pensamento para o dia 
de hoje: O Arcanjo Miguel diz: Você tem o que precisa para 
agir agora, o resto virá até você quando precisar. Confi e que 
é assim. 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

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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SOLICITAÇÃO DO ABONO PECUNIÁRIO
Empresa pode se negar a comprar 1/3 abono de férias, mesmo que todos 
os prazos para a solicitação desse abono sejam respeitados por parte 
do funcionário? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO PROCEDER QUANDO O FUNCIONÁRIO APRESENTA UM 
ATESTADO NO DIA EM QUE ESTAVA DE FOLGA PROGRAMADA 
ANTECIPADAMENTE?

Ao atestado médico que atesta afastamento exatamente no dia da 
folga do empregado, será válido para efeito de contagem do período 
de afastamento (limitado a 15 dias), contudo não será remunerado 
novamente, vez que o dia já foi pago na forma de folga.

EVENTOS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO E-SOCIAL
Qual o cronograma que o eSocial vai exigir informações PCMSO e PPRA 
(médico e engenheiro), e a obrigação do LTCAT? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ENVIAR INFORMAÇÕES SEM CERTIFICADO DIGITAL
Empresa com CNPJ ativo, mas não possui movimento, deve enviar 
informações ao eSocial somente pelo código de acesso? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIOS HÁ 
TRIBUTAÇÃO DE IRRF?

Entendemos que sim tendo por base os arts. 33, 34 e 681 do 
decreto n° 9.580/2018.

TRIBUTAÇÃO DE MÉDICOS RESIDENTES
Na tributação do INSS para médicos residentes há incidência da parte 
do funcionário e da empresa (20%), inclusive a parte de terceiros. 
Qual é a classificação tributária para médicos residentes no e-social? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Mais de 20 países já 
desenvolveram estra-
tégias nacionais para 

o tema, a partir do reconheci-
mento da sua importância. Na 
avaliação de pesquisadores, o 
Brasil deveria caminhar nessa 
direção e construir uma política 
nacional própria para essa área.

A posição foi apresentada no 
Seminário Inteligência Artifi -
cial na Transformação Digital, 
promovido ontem (21), em 
Brasília, pelo governo federal, 
em parceria com o Movimento 
Brasil Competitivo. O evento 
reuniu autoridades, acadê-
micos e desenvolvedores de 
soluções em IA para discutir 
os desafi os do campo no país. 
“É urgente pensarmos em uma 
estratégia nacional como outros 
países já fi zeram. Os Emirados 
Árabes, por exemplo, já têm 
um ministro para o tema”, disse 
o secretário de Tecnologia do 
Rio Grande do Sul, Luís Lamb. 

O representante da consul-
toria Gartner Claudio Chauke 
sugeriu que uma estratégia 
nacional começa com o mapea-
mento do que se quer com essa 
tecnologia. O diretor do Insti-
tuto de Tecnologia e Sociedade 
do Rio (ITS), Carlos Affonso 
Souza, deu exemplos de outras 
nações. A China decidiu investir 
pesadamente em pesquisa até 
2020 com o objetivo de ser líder 
do mercado de IA até 2030. Os 
Estados Unidos destacam na 
sua estratégia a importância 
do investimento em pesquisa 
e a observância da diversida-
de, estimulando a presença de 

A posição foi apresentada no Seminário Inteligência Artifi cial na 

Transformação Digital, promovido em Brasília.

Pesquisadores defendem 
uma política nacional de 

Inteligência Artifi cial
A inteligência artifi cial (IA) é uma tecnologia de ponta que deve impactar diversos setores da 
sociedade, da saúde à indústria, passando pela própria administração pública. 

distintos gêneros e raças na 
pesquisa e desenvolvimento 
dessas soluções.

O Brasil tem uma Estratégia 
Digital (E-digital), lançada 
em 2017, com diretrizes mais 
gerais para a transformação 
digital do país. No entanto, o 
Executivo ainda não formulou 
uma política específi ca para 
a pesquisa, desenvolvimento 
e uso de aplicações de inteli-
gência artifi cial.

A representante do Minis-
tério da Ciência e Tecnologia, 

Miriam Wimmer, pontuou que 
a Estratégia Digital do governo 
trata do tema de alguma forma, 
e coloca como ação necessária o 
estímulo à pesquisa, desenvol-
vimento e inovação, bem como 
a capacitação de profi ssionais 
de tecnologia em IA.

A diretriz também elenca 
como ação estratégica avaliar 
os potenciais impactos sociais 
e econômicos de tecnologias 
como a IA, propondo políticas 
que mitiguem seus efeitos 
negativos. Essa preocupação 

com os efeitos foi pontuada 
por todos os participantes. “O 
desenvolvimento de sistemas 
autônomos enseja questiona-
mentos sobre ética e direitos in-
dividuais relativos a revisões de 
decisões automatizadas [como 
a remoção de uma publicação 
no Facebook]. Entre os temas 
que aparecem com frequência 
estão transparência, determi-
nação humana, ética, direitos 
do consumidor, privacidade, 
equidade, segurança”, citou 
Wimmer (ABr).
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de pássa-
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aço para

transporte
de carga 
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teatral 
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tronáutico
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do Canadá

Condição
do item
vendido
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Museu de
Arte Mo-
derna do

Rio (sigla) 

Antonio
Vivaldi, 

compositor
italiano  

Resumo
escrito
após

reuniões 

Política nacional pú-
blica de saúde bucal

Indira Gandhi,
política indiana 

Suporte
de pneu 
Chácara;
fazendola 

Prêmio anual entregue
aos melhores profis-
sionais do Cinema e
da Televisão dos EUA

Inglês
(abrev.)
Homem
vaidoso 

Taxa do
Detran 

Sobre, em
inglês

Interjeição
típica de
mineiros 
Berros

Ou, em
inglês

Obstrui a
saída de

O cargo de
comissão
no serviço

público
(sigla)

Ocidental
(abrev.) 

Rocha,
em francês
(?) Homem
das Neves:
criatura

mítica da
região do
Himalaia
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