
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 06 de Junho de 2019. 
Dia de São Norberto, e Dia do Anjo Lelahel, cuja virtude é o idealismo. Dia 

Santo de Guarda e Dia do Sagrado Coração de Jesus. 

Hoje aniversaria o Dalai Lama do Tibet que faz 84 anos, o tenista Bjorn Borg 
que chega aos 63 anos, a atriz Staci Keanan que nasceu em 1975 e a modelo  
Yasmin Brunet que completa 31  anos.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau sempre reunirá forças e condições para 

enfrentar a ação das pessoas de má-fé. Tenaz e insistente em seus propósitos 
podem obter o êxito pelo esforço e pela correta utilização de seus talentos. A 
grande possibilidade de tornar-se uma pessoa admirada o leva a uma liderança 
positiva e respeitosa.   Tem um jeito jovial e divertido que o acompanhará até 
o fi nal de sua vida. Deve sempre aceitar as responsabilidades e manter a au-
todisciplina. Carismático e amável é otimista e amoroso, precisa das pessoas e 
tem muitas ideias e inspiração. No lado negativo pode ter difi culdade em fazer 
escolhas e tomar decisões.

Magia dos sonhos
AUTOMÓVEL – Desejo de viagens ou aventuras. 
Vontade de Ter um automóvel. A maneira de dirigi-
lo indica se você é uma pessoa disciplinada ou 
indisciplinada.Números de sorte: 03, 35, 36, 40, 41 e 42.

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

Esta quinta é o sexto dia da lunação. O dia deve começar tenso, e até com algumas surpresas.  A Lua em mau aspecto 

com Plutão pode gerar crises. No fi nal da manhã será possível buscar a harmonia e a conciliação. A Lua faz um bom 

aspecto com Vênus que favorece as interações sociais e melhora os relacionamentos sociais e amorosos.  A Lua vai 

fi car fora de curso entre 11h11 e 16h17 quando ingressa no signo de Leão, o que vai deixar o astral mais leve e ani-

mado no fi nal da tarde e na noite desta quinta-feira. Ainda mais que  Lua e Vênus formam um aspecto que fortalece 

os vínculos sadios e mais estáveis dando segurança afetiva e relativo equilíbrio dos gastos.
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A Lua faz um bom aspecto com 
Vênus que favorece as interações 
sociais e melhora os relacionamentos 
sociais e amorosos. Junto da pessoa 
amada terá um ótimo dia sendo afá-
vel e cortês com todos, mas a noite 
deve evitar discussões que poderão 
mudar a rotina e a forma de amar. 
95/395 – Vermelho.

Um bom convívio e prazer ao lidar 
com as pessoas. Lua e Vênus formam 
um aspecto que fortalece os vínculos 
sadios e mais estáveis, dando se-
gurança afetiva. O Sol na casa dois 
dá aumento de ganhos e chance de 
lucros em atividades comerciais e 
fi nanceiras.  82/382 - Azul

A Lua vai fi car fora de curso entre 
11h11 e 16h17 quando ingressa no 
signo de Leão, o que vai deixar o 
astral mais leve e animado no fi nal da 
tarde e na noite desta quinta-feira. 
Está vivendo um momento em que 
deve aproveitar bem as chances e 
começar a colocar a sua vida em 
ordem. 89/989 – Branco.

A Lua em mau aspecto com Plutão 
pode gerar crises. No fi nal da manhã 
será possível buscar a harmonia e a 
conciliação. Aproveite para preparar 
atitudes inovadoras e promotoras 
do bem social. Espere para agir ou 
começar algo novo depois que passar 
seu aniversário. 41/641 – Verde.

Durante o dia um bom convívio e 
prazer ao lidar com as pessoas dando 
segurança afetiva e relativo equilíbrio 
dos gastos. Porem cuidado, muitos 
relacionamentos podem perturbar 
sua rotina e tirar a tranquilidade 
e criar discussões, por isso saiba 
escolher suas companhias. 78/478 
– Amarelo.

Uma oportunidade profissional 
surgirá através de uma conversa 
com alguém, podendo conciliar as 
coisas em seu ambiente a tarde. Lua 
e Vênus formam um aspecto que 
fortalece os vínculos sadios e mais 
estáveis dando segurança afetiva 
e relativo equilíbrio dos gastos. 
25/625 – Cinza.

O entendimento deve ser maior nos 
relacionamentos, tanto social como 
íntimo. Pode ocorrer algum atrito 
com pessoa querida. Através da con-
fi ança o trabalho em grupo se torna 
mais vantajoso que a iniciativa isolada 
ou individual. Comece a mudar o 
seu modo de pensar. 83/483 – Cinza.

A Lua vai fi car fora de curso no fi nal 
da manhã até depois da metade da 
tarde quando ingressa no signo de 
Leão, o que vai deixar o astral mais 
leve e animado no fi nal da tarde e na 
noite desta quinta-feira. Necessida-
de de mudanças profundas em seu 
modo de pensar e agir. 43/343 – Azul.

Bom para compras e investimentos 
em longo prazo já preparados antes. 
A criatividade dá o tom no campo 
amoroso e social. Use bem sua ca-
pacidade de articular e a diplomacia 
nas ações que sempre facilitam a 
sua vida e aumentam seu sucesso. 
83/583 – Verde.

Analise uma situação antes de agir. 
Precisam manter os compromissos 
programados antes durante o resto 
da semana. No fi nal da manhã será 
possível buscar a harmonia e a con-
ciliação. A Lua em Leão vai deixar o 
astral mais leve e animado no fi nal da 
tarde e na noite desta quinta-feira. 
63/563 – Azul.

O dia deve começar tenso, e até com 
algumas surpresas. A Lua em mau as-
pecto com Plutão pode gerar crises. 
Não disperse, mantenha seu ritmo de 
vida e o foco naquilo que pretende. A 
Lua hoje faz bom aspecto com Vênus 
que favorece a relação amorosa, as 
compras e os investimentos de longo 
prazo. 84/484 – Verde.

Simpatias que funcionam
 Para depois de uma briga fazer as pazes Pegue um 
copo, coloque três colheres de mel dentro e deixe por 
uma noite debaixo da cama do casal. No dia seguinte, 
complete-o com aguardente de boa qualidade e deixe 
por mais uma noite debaixo da cama. Na manhã 
seguinte, coloque na geladeira e deixe até anoitecer. 
Prepare um jantar do jeito que ele gosta e, como 
aperitivo, ofereça um cálice dessa bebida, depois 
espere pelos resultados.

Aproveite o bom aspecto da Lua e 
Vênus que aumenta a criatividade e 
o prazer ao lidar com todos. Procure 
usar de cortesia e ser mais afável 
com quem ama. Evite extravagân-
cias que prejudicam sua intimidade 
e afastam as pessoas queridas e 
amigos. 67/667 – Cinza. 
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A COLETA. Kate Spreckley.

O atual processo evolutivo da Terra não é uma experiência 
opcional. Ninguém está imune às transformações e mudanças 
que estão ocorrendo. Se você está vivo e neste planeta, neste 
momento você está aqui para se curar, crescer e evoluir. Como 
isso se desenrola é um processo exclusivamente individual que 
envolverá eventos e transformações que mudam a vida. Agora 
é a hora de se reunir, reunir sua energia e se preparar para o 
que vem a seguir. Você está sendo levado a um profundo estado 
de receptividade que trará a cura, a expansão e o crescimento 
evolutivos mais profundos. Como resultado, você obterá maior 
acesso à nova consciência que está surgindo. É essa consciên-
cia que lhe permitirá trazer paz, harmonia e unidade aos seus 
mundos interno e externo. Muito amor.  

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

 Tradução:Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br
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QUINTA-FEIRA, 06 DE JUNHO DE 2019

COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS
No e-social, os débitos previdenciários declarados via DCTF-Web são 
compensáveis com outros créditos tributários? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

NO PAGAMENTO DAS FÉRIAS, A EMPRESA PODE REALIZAR O DES-
CONTO DA PARCELA REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO?  

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, mas entende-se 
que pelo fato de a remuneração de férias ser uma antecipação de 
salário, mediante autorização do empregado, poderá ser o empréstimo 
consignado ser descontado das férias.

PLANO DE SAÚDE NO E-SOCIAL
Quando a empresa deve enviar o plano de saúde no eSocial, quando 
tiver desconto no holerite da participação do funcionário como código 
da rubrica 9219? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRAZO PARA RECONTRATAÇÃO
Qual o prazo para recontratação de ex-funcionário para trabalhar 
no mesmo CNPJ ou como PJ? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA ESTÁ OFERECENDO PARA FUNCIONÁRIO PARTE DO REEM-
BOLSO DA FACULDADE (80%), COMO PROCEDER?

Não existe nenhum impedimento para esse procedimento, toda-
via, como se trata de bolsa de estudos, solicite ao colaborador 
que comprove que se encontra matriculado na instituição de 
ensino superior e que apresente o comprovante da mensalidade 
para efeito de Folha de Pagamento.

IMPLANTAR JORNADA NOTURNA
Empresa pretende implantar a jornada de trabalho 12 x 36 noturna, 
exercendo carga horária de 19:00 às 07:00, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Segundo o Atlas da Vio-
lência 2019, divulgado 
ontem (5) pelo Instituto 

de Pesquisa Econômica e Apli-
cada (Ipea) e o Fórum Brasi-
leiro de Segurança Pública, o 
Brasil teve 65.602 homicídios 
em 2017, um número absoluto 
4,9% maior de que em 2016. O 
indicador aumentou puxado 
pelo crescimento dos crimes 
cometidos nas regiões Norte 
e Nordeste.

Para o presidente do Ipea, 
Carlos Von Doellinger, o estudo 
traz tendências preocupantes 
sobre a violência no país. Como 
economista, ele destacou que 
a violência também eleva os 
custos de se produzir no país, 
exigindo gastos públicos e pri-
vados que representam 5,9% do 
Produto Interno Bruto de 2016. 
“Isso é uma coisa impressionan-
te e mostra o peso que temos 
que carregar” disse Doellinger, 
que sublinhou que além de se 
discutir o custo tributário e 
burocrático de se produzir no 
país, é preciso levar em conta 
esse peso da violência. “É a face 
mais cruel”, lamentou.

O Ipea aponta a disputa de 
facções sediadas no Sudeste 
como um dos possíveis fatores 
que explicam o crescimento da 
violência no Norte e Nordeste. 

País registrou 65,6 mil assassinatos no período. 

Taxa de homicídios no Brasil 
cresceu 4,2% em 2017

A taxa de homicídios no Brasil aumentou 4,2% de 2016 para 2017, chegando ao recorde de 31,6 
mortes para cada 100 mil habitantes

Duas grandes facções do Rio e 
de São Paulo buscam o controle 
dos mercados varejistas locais 
de substâncias ilícitas no Norte 
e no Nordeste, assim como o 
controle das rotas para o trans-
porte das drogas. A diretora 
executiva do Fórum Brasileiro 
de Segurança, Samira Bueno, 
destacou que o Brasil ocupa 
uma posição geográfi ca que o 
coloca entre os países produ-
tores de cocaína – Colômbia, 
Peru e Bolívia – e os mercados 
da África e Europa. Para con-
trolar essa rota, as facções do 
Sudeste criam laços com fações 
regionais do Norte e Nordeste.

“Isso também se dá no con-
texto de fortalecimento das 
facções locais. Eles vão se 
associando às facções locais 
porque são elas que conhecem 
as rotas”. De 2016 para 2017, 
15 unidades da Federação 
tiveram queda na taxa de ho-
micídios e 12 tiveram aumento 
– em sete delas, a alta foi maior 
que 10%. O Ipea destaca que 
o país vive dois movimentos 
diferentes, com uma redução 
da taxa em estados como São 
Paulo, Paraná e Minas Gerais, 
e um aumento no Norte e no 
Nordeste, com destaque para 
o Ceará, onde a taxa cresceu 
48,2% no período analisado. 

O aumento do número de 
homicídios fez o Ceará superar 
São Paulo em números abso-
lutos, apesar de o estado do 
Sudeste ter uma população cin-
co vezes maior. No estado nor-
destino, 5.433 pessoas foram 
mortas em 2017, enquanto, em 
São Paulo, o número caiu para 
4.631. A população jovem (15 
a 29 anos) foi a principal vítima 
de homicídios no Brasil, com 
35.783 mortos em 2017, sen-
do 94,4% do sexo masculino. 
Enquanto a taxa de homicídios 
geral está em 31,6 por 100 mil 
habitantes, a de jovens chega 
a 69,9 assassinatos para cada 
100 mil habitantes.

Em nove unidades da Federa-
ção, essa taxa passa de 100 mor-
tes por 100 mil habitantes: Rio 
Grande do Norte (152,3), Ceará 
(140,2), Pernambuco (133), 
Alagoas (128,6), Acre (126,3), 
Sergipe (125,5), Bahia (119,8), 
Pará (105,3) e Amapá (100,2). 
O Ceará também tem o maior 
crescimento da letalidade entre 
os jovens, com um aumento 
de 60% na taxa de homicídios. 
Os assassinatos foram a causa 
de 51,8% das mortes na faixa 
etária de 15 a 19 anos. Entre 20 
e 24 anos, o percentual  chega 
a 49,4%, e, entre 25 e 29 anos, 
a 38,6% (ABr).
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A ex-modelo norte-americana Katheryn 
Mayorga retirou voluntariamente a denún-
cia de estupro contra o craque português 
Cristiano Ronaldo, da Juventus, informou 
ontem (5) a agência “Bloomberg”. De 
acordo com a publicação, Mayorga abriu 
mão da queixa volutariamente em maio 
no tribunal estadual de Nevada, em Las 
Vegas, nos Estados Unidos. No entanto, 
não há informações se a ex-modelo fez 
um acordo com CR7, que sempre negou 
as acusações.

No início do ano, a polícia norte-ameri-
cana até ordenou que o atleta fi zesse um 
exame de DNA para investigar o caso. Os 
advogados da ex-modelo, Leslie Stovall e 

Peter Christiansen, não comentaram sobre 
a retirada da acusação. A polícia de Las 
Vegas, que reabriu a investigação, também 
não fez nenhuma declaração. Mayorga 
denunciou que foi abusada sexualmente 
pelo atacante da Juventus em um hotel de 
Las Vegas, em 12 de junho de 2009, depois 
de ter conhecido CR7 em uma boate.

Segundo o processo, Ronaldo teria su-
bornado a vítima com um pagamento de 
US$ 375 mil para que o escândalo não se 
tornasse público. A mulher, por sua vez, 
relatou que aceitara a quantia por medo 
de acontecer alguma coisa com ela e sua 
família. O camisa 7 da Velha Senhora, 
por sua vez, sempre negou as acusações 

Modelo retira acusação de estupro 
contra Cristiano Ronaldo

Craque português Cristiano Ronaldo, 
da Juventus.
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e disse, nas redes sociais, que não ressal-
taria um “espetáculo midiático montado” 
e que a denúncia “vai contra tudo o que 
sou” (ANSA).


