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Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 05 de Junho de 2019. Dia de São Bonifácio (apóstolo 
dos Germanos), São Fernando de Portugal, Santa Círia e Dia do Anjo 
Mahasiah, cuja virtude é a generosidade. Dia Mundial do Meio 

Ambiente e da Ecologia, Dia Internacional do Cacau e Dia 

Universal de Deus. Hoje aniversaria o cantor e compositor Erasmo 
Carlos que nasceu em 1940 faz 79 anos, a cantora Wanderléia chega 
aos  73 anos e o ator Mark Wahlberg, que nasceu em Boston em 1971.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau tem um caráter forte e deter-
minado, é independente, confi ante, refi nado e sociável. Pode ser uma 
pessoa dramática, mas realista, sabendo combinar negócios e prazer. 
Tem facilidade para aprender e gosta de comunicar aos demais seus 
conhecimentos. Possui um irresistível impulso para fugir à estagnação 
e mudar sempre, em todas as áreas da vida. O raciocínio lógico lhe 
será sempre produtivo, mas não deverá negar a tendência à percepção 
mágica das coisas que lhe inspira constantemente. No lado negativo 
deve evitar ser voluntarioso ou obstinado, pois poderá se tornar pouco 
comunicativo.

Magia dos sonhos
BERÇO – Se estiver vazio: desgostos passageiros. 
Com um bebê: discussões em família. Com dois ou 
muitos bebês: espere gravidez em família. Se o quarto 
estiver escuro é sinal de problemas futuros. Números 
de sorte:  06, 21, 24, 30, 32 e 51.

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

Esta quarta é o quinto dia da lunação. A Lua em conjunção com Marte pode nos deixar mais irritados e impacientes. 

Vamos lutar por nosso espaço e para evitar confl itos será importante não invadir a privacidade do outro. A noite 

deve ser mais calma e tranquila. A Lua faz um bom aspecto com Netuno que nos deixa mais compreensivos. A Lua 

também faz um aspecto negativo com Saturno e apesar dos obstáculos, vamos buscar manter o equilíbrio e começar a 

estabilizar as emoções. Podemos nesta quarta-feira resgatar oportunidades perdidas e recuperar algo que perdemos. 
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Aumentam as chances de obter 
resultados em atividades na rotina 
diária com a ampliação da autossufi -
ciência e da confi ança. As mudanças 
podem ser consolidadas, resgatando 
oportunidades perdidas e recupe-
rando algo que perde. 78/378 – Bege.

A habilidade para crescer lhe dá 
novas chances de lucros e ganhos 
inesperados. Use a versatilidade 
no agir, simpatia ao se relacionar e 
descubra um novo caminho. O Sol 
na casa dois dá aumento de ganhos 
materiais através da facilidade para 
negociar. 63/263 – Azul.

Deve lutar por seu espaço e para 
evitar confl itos será importante não 
invadir a privacidade do outro. A 
confi ança e a boa relação com as pes-
soas irão ajudar a resolver situações 
difíceis. Precisa zelar pela reputação 
e cuidar dos compromissos com 
seriedade. 41/341 – Amarelo.

Pode não prestar atenção ao assinar 
contratos, papéis e documentos 
importantes nesta fase que é a mais 
delicada do ano. Logo terá novas 
motivações e a renovação de sua 
vida, confrontando os sistemas já 
estabelecidos. Saiba esperar até 
seu aniversário para agir. 56/756 
– Branco.

É tempo de se afi rmar, dando um 
novo sentido à sua vida e tornando 
seus sonhos reais. Acredite naquilo 
que quer conquistar, algum de seus 
desejos pode se realizar até o fi nal 
desta semana. Evite mandar, pois 
esta atitude gera fragilidade em 
compromissos que assumir.  52/152 
– Cinza.

Este dia é bom para refazer as 
energias e até recuperar as forças 
que tenham diminuído desde o fi nal 
de semana. Controle a tendência 
de criticar as ideias dos demais. A 
atitude crítica e a superfi cialidade 
nos conhecimentos gera difi culda-
des. 37/437 – Verde.

Poderá sentir-se mais seguro para 
realizar algo novo, com as mudanças 
se afi rmando. O seu modo de pensar 
deve mudar para que possa alcançar 
o que deseja. Não imponha suas con-
dições evitando a autossufi ciência e 
confi ança demasiada nesta quarta. 
21/721 – Verde.

A noite deve ser mais calma e 
tranquila. A Lua faz um bom as-
pecto com Netuno que nos deixa 
mais compreensivos. O poder de 
concentração fi ca prejudicado, a 
mente estará levada a distrações e 
devaneios. Logo começará a ver as 
coisas mudarem completamente em 
sua vida. 11/511 – Azul.

Dê maior atenção aos relacionamen-
tos, aproximando-se das pessoas 
queridas e dos seus familiares. 
Agora crescem versatilidade no agir, 
simpatia ao se relacionar e super-
fi cialidade no conhecimento. Use 
bem sua capacidade de observação 
e descobrirá a solução de problemas. 
89/589 – Marrom.

É o momento de manter a calma 
ao agir para conseguir o que 
pretende em breve. Cuidado, em 
compromissos mais sérios e na 
busca pelo poder e pelo domínio 
terá problemas de relacionamento. 
Zele pela reputação e cuide dos 
compromissos com seriedade. 
65/365 – Azul.

O dia dá emoções e sensibilidade aos 
sentidos e uma boa relação com as 
artes e à beleza. Com o passar das 
horas crescem versatilidade no agir e 
simpatia ao se relacionar. Alcançará 
estabilidade emocional consolidando 
as mudanças que já foram feitas 
antes. 36/736 – Azul.

Simpatias que funcionam
Contra mau-olhado - Esta é uma das simpatias mais 
antigas e efi cientes contra o mau-olhado. Você pode 
repeti-la todas as vezes que achar necessário. Pegue 
33 pedrinhas de sal grosso, um copo que nunca tenha 
sido utilizado (novo) e água. Pegue as 33 pedrinhas 
de sal grosso e jogue dentro do copo novo. Acrescente 
água fi ltrada (ou fervida). Deixe no sereno por três 
noites. Molhe com essa água os quatro cantos de cada 
cômodo da sua casa.

Diga o que sente pelas pessoas aber-
tamente, usando sua inspiração. 
Evite as extravagâncias que preju-
dicam sua vida social e difi cultam as 
relações com os outros. Cuidado já 
que a difi culdade de comunicação 
gera conclusões precipitadas nesta 
quarta. 88/788 – Branco. 
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O ataca-
dista, em 

relação ao
varejista

Período de
um bilhão
de anos

Etapa do
fabrico 
do CD

(?) Plate,
clube de
futebol

argentino

Abreviatu-
ra do livro
bíblico de
Ezequiel

"(?)
Louco",
sucesso
da MPB

(?) das 
Águas, pro-
va de mo-
tociclismo

Elemento
que forma
a base da
palavra

"In (?) 
we trust",
inscrição
no dólar

Abranda-
do; ame-
nizado

Casca 
de pão

Saldo (?):
o que

resta de
um débito

"Local" de
gravação
de dados 
na internet

Fruto
usado no
fabrico de

licores

Condição 
do príncipe

Páris
(Lit.)

"(?) tu,
Brutus?",
frase de
César

Radiação
que pode
causar o 

melanoma

Shin (?),
órgão de 

inteligência
de Israel

Suporte de câmeras
fotográficas
profissionais

Segundo (símbolo)

Tipo de
gramática
Inovação
teológica
do faraó 

Aquenáton
no Egito
Antigo

Bairro
de BH

Produto do
Sri Lanka

Veículo que leva
visitantes à estátua
do Cristo Redentor,
no Rio de Janeiro

Taça erguida pelo
capitão da seleção,
Carlos Alberto, ao

fim da Copa de 1970

Grupo de canto
orfeônico

Plano de (?),
documento de pilotos

Base de
montanha
Tipo de mo-
tor da F1

(?) de seringas: prá-
tica de toxicômanos

que favorece a disse-
minação do vírus HIV

Discórdia

Certo
(abrev.)

Prometido

Acenar,
em inglês

3/bet — éon — god — nod. 5/river — tirol. 7/troiano.

SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn.

Confi ança. É um bom momento para começar a criar uma nova 
realidade. À medida que você continuar a passar pelas mudanças e 
transformações vibracionais, descobrirá que partes do velho você não 
são mais adequadas e esse é o momento perfeito para rever, e então 
defi nir suas intenções em relação aos seus objetivos e sonhos. Não pense 
pequeno, ou acredite que você não é digno, pois nada poderia estar 
mais longe da verdade. Veja isto como um renascimento na nova energia 
em que você já está vivendo, é que apenas alguns de vocês ainda estão 
aprendendo a andar de novo. Seja paciente consigo mesmo e com os 
outros enquanto você passa por esse processo. Libere as expectativas 
sobre o resultado, apenas mantenha seu foco no agora e siga o fl uxo. 
Um caminho mais fácil está diante de você. Pensamento para hoje: 
Eleve os seus padrões e ouse fazer as coisas de maneira diferente. É 
hora de criar uma nova realidade e manifestar a vida dos seus sonhos. 
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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QUARTA-FEIRA, 05 DE JUNHO DE 2019

ENTRAR COMO SÓCIA QUOTISTA
Funcionária foi demitida e entra como sócia quotista, empresa 
pode fazer a rescisão como dispensa para liberar o FGTS, pode ser 
encarrado como fraude ao FGTS? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O PRAZO DE ENTREGA DA DCTFWEB PARA AS EMPRESAS DO 
SIMPLES NACIONAL?  

Esclarecemos que para empresas do 3º grupo a DCTFWeb terá início a 
partir do mês de outubro de 2019. Base Legal – IN RFB nº1.787/18, art.13.

UTILIZAR O CBO COMO ORIENTADOR
Empresa possui a função de auxiliar de depósito, entretanto o CBO 
requer formação equivalente ao nível médio completo, como proceder 
se o candidato não possuir essa formação? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ADOÇÃO DO BANCO DE HORAS
As horas consideradas para o banco de horas são somente as depois 
do expediente, os minutos antes do horário entram no banco de horas, 
existe tempo de tolerância, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO
Salário substituição é devido em caso de afastamentos de 05 dias, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

ATESTADO DURANTE O AVISO PRÉVIO
Funcionário que está cumprindo o aviso prévio apresentou atestado 
de 15 dias, porém o aviso terminará após esses 15 dias de atestado, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR SERVIÇO PARA PRESERVAR O PATRIMÔNIO
Qualquer empresa pode contratar um vigia ou vigilante para trabalhar 
com arma de fogo, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

A  Academia de Arte e Ci-
ências Cinematográficas de 
Hollywood anunciou os indica-
dos a receberem uma homena-
gem na 11ª edição do Governors 
Awards. Entre os nomes está o 
da diretora e roteirista italiana 
Lina Wertmüller. Além de Wert-
müller, a Academia também 
homenageará o cineasta David 
Lynch, ator Wes Studi e a atriz 
Geena Davis, que receberá o 
prêmio Jean Hersholt Humani-
tarian Award entregue por seu 
ativismo e contribuição com 
causas humanitárias. 

A italiana, de 90 anos, por 
sua vez, será reconhecida com 
o prêmio Honorário mais de 40 
anos depois de ter se tornado 
a primeira mulher indicada ao 
Oscar de melhor direção. A 
honraria é dada em homenagem 

‘Pasqualino Sete Belezas’ foi um dos fi lmes de Lina. 

Gerald Erebon mora no 
vilarejo de Archers Post, 
no centro do Quênia, 

onde é conhecido como “Mario, 
o mzungu”, que na língua local 
signifi ca alguém com “fi siono-
mia europeia”. Após uma vida 
de silêncio, ele decidiu revelar 
sua história e cobrar um reco-
nhecimento da Igreja Católica.

“Sim, sou fi lho de um missio-
nário italiano”, contou Gerald, 
em entrevista à ANSA. Com 
uma infância marcada pelas 
brincadeiras dos amigos, que o 
chamavam de “fi lho do padre” 
por causa de sua fi sionomia 
diferente, o queniano encon-
trou seu suposto pai com a 
ajuda da associação Coping 
International, que luta pelo 
reconhecimento de fi lhos de 
sacerdotes católicos.

O homem, hoje com 84 anos, 
seria um padre da entidade 
italiana Missionari della Con-
solata, organização missionária 
atuante no Quênia. Ele, no 
entanto, nega a paternidade. 
“Sempre me empenhei em 
esclarecer, mas ele sempre me 
disse não saber de nada”, decla-

Gereld Erebon vive no Quênia e quer ser reconhecido ofi cialmente. 

Homem que diz ser fi lho de padre 
italiano faz apelo ao Papa

Um jovem queniano de 30 anos e que diz ser fi lho de um padre italiano fez um apelo para o papa 
Francisco ajudar no reconhecimento de suas origens

rou o superior-geral da ordem, 
padre Stefano Camerlengo.

“Hoje ele tem 84 anos, e 
submetê-lo a um teste de DNA 
me parece uma opção absurda, 
mas, no fi m das contas, ele 
decidiu fazê-lo para esclarecer, 
só que a associação [Coping 
International] apresentou uma 

denúncia ao Vaticano. Foi des-
respeitoso comigo e mostrou 
uma falta de confi ança. Então, 
a partir de hoje, respondo ape-
nas à Santa Sé”, acrescentou o 
superior-geral.

A Coping International diz 
que o Vaticano abriu um in-
quérito para apurar o caso, 

que poderia envolver violência 
sexual, já que a mãe de Gerald 
tinha 16 anos no momento do 
parto. “Desde a infância eu 
sabia que a pessoa com quem 
minha mãe tinha se casado 
não era meu pai, que meu pai 
era um padre chamado Mario. 
Minha vida sempre foi muito 
dura. Cresci me sentindo na 
família errada. Sentia vergonha 
por ser diferente de todas as 
outras crianças”, disse Gerald.

Em seguida, ele fez um apelo 
ao papa Francisco: “Gostaria 
de falar com ele. Ele deveria 
conhecer a realidade de ser fi lho 
de um padre católico. O trauma, 
a raiva e a dor que muitos de nós 
enfrentamos”. O queniano está 
convencido de que é fi lho do 
padre Mario e exige o reconheci-
mento de seus direitos, inclusive 
a cidadania italiana. Ele cursava 
uma universidade com apoio 
fi nanceiro dos missionários, mas 
a ordem cortou a contribuição. 
Atualmente, Gerald tem uma 
página na web para angariar fun-
dos para seus estudos. “Espero 
que alguém possa me ajudar”, 
declarou (ANSA).
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Cineasta italiana Lina Wertmüller receberá Oscar honorário

A
N

SAa “distinção extraordinária em 
realizações na vida, contribui-
ções excepcionais para o estado 
das artes e ciências cinemato-
gráfi cas, ou para um serviço 
excepcional para a Academia”.

Conhecida por se concentrar 
em questões políticas e sociais, 
Wertmüller entrou na lista da 
Academia em 1977 pela produ-
ção “Pasqualino Sete Belezas”. 
Entre os principais destaques 
de sua carreira estão “Amor e 
Anarquia” (1973) e “Por Um 
Destino Insólito” (1974). A ceri-
mônia de entrega da premiação 
será realizada no próximo dia 
27 de outubro.

Os nomes foram escolhidos 
por 54 membros do Conse-
lho de Governadores, o qual 
representa todos os ramos 
da Academia.  “[Os prêmios] 

reconhecem indivíduos que se 
dedicaram a uma vida inteira de 
realizações artísticas e trouxe-
ram excelentes contribuições 
para nossa indústria”, afi rmou 

o presidente John Bailey. No 
próximo ano, a cerimônia do 
Oscar, principal premiação de 
cinema, será realizada no dia 9 
de fevereiro (ANSA).


