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Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 07 de Junho de 2019. 
Dia de Santa Tereza de Soubirán, Santa Ana de São Bartolomeu, São Antônio 

Gianelli, São Pedro de Córdova e companheiros, e Dia do Anjo Acaiah, cuja 
virtude é a realidade. Dia da Liberdade de Imprensa. 

Hoje aniversaria a atriz Carla Marins que nasceu em 1968, o jogador de futebol 
Cafu que completa 49 anos, a atriz Cláudia Rodrigues que nasceu em 1971, a 
atriz Flavia Alessandra que faz 45  anos e o ator Bruno de Luca nascido em 1982.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau é versátil, ambicioso e voltado para 

o sucesso, tendo desempenho melhor em posição de liderança em vez de se 
desgastar em trabalhos físicos. É perspicaz, inteligente e tem um forte sexto 
sentido. A generosidade pode ser uma das suas maiores qualidades. Também 
pode desenvolver a capacidade de ver os vários lados de uma questão com 
grande rapidez de raciocínio e ação. Pode ser compreensivo com os outros, 
mesmo que não concorde com eles. Sua tenacidade, sempre que mantida e 
observada, pode levá-lo à concretização da maioria de seus planos, mesmo 
os mais ousados.

Magia dos sonhos
PARTO - Sem estar grávida, boas novas no amor. Sendo casada, 

notícias importantes quanto a dinheiro. Estando grávida, difi culda-
des no parto. Dar a luz, revelações lhe serão feitas. Êxito no parto 
é sinal de sucesso, mas se malsucedido, perigo para você. Números 
da sorte: 07, 24, 33, 69, 85 e 99

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

Esta sexta é o sétimo dia da lunação. A  Lua em um mau aspecto com Urano pode gerar atrasos, instabilidade e le-

var a mudança de planos. Mas durante todo o dia será possível encontrar alternativas e soluções criativas para os 

problemas que enfrentarmos. Mercúrio em bom aspecto com Urano promove boas ideias. A noite será favorável para 

os contatos sociais, festas e diversão.  A Lua e o Sol em harmonia trazem vitalidade, leveza e renovam as energias 

no fi nal desta sexta-feira.
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Está pouco prático para tratar de as-
suntos profi ssionais e sociais. Junto 
da família e amigos terá um ótimo 
começo de fi nal de semana sendo 
mais afável e cortês com todos. Com 
a Lua entrando crescente haverá 
mais segurança e satisfação pela 
aquisição de algum bem material. 
95/395 – vermelho.

É preciso manejar habilmente os 
seus negócios, pois existe tendência 
a discordâncias e discussões no fi nal 
do dia. O Sol na casa dois dá aumento 
de ganhos e chance de lucros em ati-
vidades comerciais já em andamento. 
O bom aspecto do Sol favorece a 
sensação de bem-estar.  82/382 - Azul

Está vivendo um momento em que 
deve aproveitar bem as chances 
e começar a colocar a sua vida 
em ordem. O dia é muito bom aos 
empreendimentos novos, negócios 
importantes e a cooperação dos ami-
gos confi áveis. Precisa de bem-estar 
e autoconfi ança na noite de sexta! 
89/989 – Branco.

O Sol em Gêmeos aumenta a sua 
vitalidade física e mental. Estará 
mais apegado as raízes e tradições e 
dará maior ênfase à família, às bases 
emocionais e ao lar. Logo terá novas 
motivações, renovadoras em sua 
vida, mas aguarde o seu aniversário. 
41/641 – Verde.

O dia agrega e aproxima as pessoas 
do ambiente social, por isso é ótimo 
para promover encontros e encan-
tar-se com eles. Trocar informações, 
bater papo, aprender sobre novos 
assuntos, é o que interessará mais.  
No fi nal do dia será bom fazer algo 
diferente e romântico à dois. 78/478 
– Amarelo.

Uma oportunidade nova surgirá 
através de uma conversa com al-
guém, podendo conciliar as coisas 
em seu ambiente. O dia dos na-
morados se aproximando propícia 
um encontro e dá facilidade para 
sentir satisfação na intimidade. É 
tempo de começar algo duradouro. 
25/625 – Cinza.

O entendimento deverá estar pre-
sente em todos os relacionamentos. 
Pode ocorrer atrito com pessoa 
querida e é preciso manter a calma 
para superar tudo. O seu modo de 
pensar deve mudar, para alcançar 
satisfação e felicidade nas relações 
sociais. 83/483 – Cinza.

Nesta sexta qualquer empreen-
dimento que seja acordado deve 
ser feito de forma garantia e sólida 
com clareza absoluta. Há hoje a 
ampliação da sensibilidade e da 
emotividade. Começará a ver a vida 
diferente e pode encontrar até um 
amor se estiver só. 43/343 – Azul.

Precisa cuidar da saúde e diminuir 
o ritmo em suas atividades nesta 
sexta. O dia não é bom para mudar 
nada, mas é bom para aproximar-se 
do ambiente, da família e da pessoa 
amada. Use bem sua capacidade de 
articular e a diplomacia nas ações 
que sempre facilitam a sua vida. 
83/583 – Verde.

Mercúrio em bom aspecto com Urano 
promove boas ideias. A noite será 
favorável para os contatos sociais, 
festas e diversão. Analise uma situa-
ção antes de agir para não fracassar. 
Precisa manter seus compromissos, 
até viagens que foram programadas 
antes. 63/563 – Azul.

Neste fi nal de lua Nova  as relações 
iniciadas tendem a ser duradouras e 
confi áveis. Maior bem-estar e auto-
confi ança. Não disperse, mantenha 
o ritmo de vida para evitar prejuízos 
por mudança de rumo. Precisará 
alcançar estabilidade emocional na 
relação a dois nesta sexta. 84/484 
– Verde.

Simpatias que funcionam
 Para atrair sorte

Faça uma oração ao seu anjo da guarda pedindo que ele mande 
para longe todos os obstáculos que rondam a sua casa e o seu na-
moro. Jogue 1 punhado de sal grosso atrás das portas da sua casa e 
carregue 1 trevo-de-quatro-folhas, de qualquer material, dentro da 
sua bolsa. Quando estiver em um lugar tranquilo da sua casa, segure 
o amuleto com a mão direita e faça uma oração pedindo proteção 
e muita sorte para a sua vida. Carregue sempre esse amuleto com 
você na sua bolsa ou em um lugar que ninguém veja.

Lua em um mau aspecto com Urano 
pode gerar atrasos, instabilidade e 
levar a mudança de planos. Aumento 
da afetividade se usar de cortesia 
sendo afável com os outros. Evite 
extravagâncias que prejudicam e 
afastam as pessoas que você ama. 
77/677 – Cores claras.
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Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 42

TCS
CONSELHEIRO
AQUARIOMC

UCMUDAR
REPELIRA

DRANIBAT
HEADAÇUDE

ROUROES
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HAVANARA
EDSIGOOD
ROBERTASA
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Queiroz

1.100, em
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Morcego,
em inglês

Lago
formado

por repre-
samento

Dança 
do (?),

tradição
árabe
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dissolvi-
do pelo

mercúrio

Impresso
que 

acompanha
o remédio

Praça das
antigas
cidades
gregas

Cubo
numerado
usado em

jogos
Áreas (?):
destinam-
se à agro-
pecuária

O estado
mais rico
da Índia

Sim, em
espanhol

"(?)
morning":
bom dia,
em inglês

Banho
turco

Fusão de
vogais

Tragos de
bebida

Juntar

Sergipe
(sigla)

Preparada
no forno

Argila 
vermelha
Segurar,

em inglês

Afastar;
rechaçar
Cabeça,

em inglês

(?) de sangue,
iguaria portuguesa

Medida provisória con-
cedida por juiz (pl.)

A pecha atribuída a
integrantes de

grupos como os
"black blocks"

Filósofo grego
condenado à morte

em 399 a.C.
Recurso da poesia

Medida imposta à
população de países
em estado de sítio

A vocação do padre

O mais
famoso
charuto

do mundo
Cantora que
interpretou

Carmen
Miranda
no encer-
ramento

dos Jogos
do Rio 2/sí. 3/bat — goa. 4/good — head — hold — ocra — rani.

Canalizada por Sharon Taphorn.

Expansão. Abra as suas asas e prepare-se para voar. É hora 
de mostrar ao mundo do que você é feito. Você tem liberado 
e deixado ir, purifi cando seus pensamentos e sentimentos 
e agora é o momento da lagarta se preparar para sair de 
seu casulo e deixar a transformação continuar em sua nova 
forma. Permaneça positivo enquanto tudo se revela. Se 
você se encontrar em alguns momentos conturbados, olhe 
para a luz, e se preencha de luz. O pior está atrás de você, 
apenas lembre-se de continuar resplandecendo a sua luz. 
Pensamento para hoje: Prepare-se para mostrar ao mundo a 
sua magia. Você veio aqui para coisas maiores. 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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SEXTA-FEIRA, 07 DE JUNHO DE 2019

TERCEIRIZAR SUA ATIVIDADE
Empresa do ramo de supermercado pode terceirizar seus funcionários, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO TEM PRAZO PARA SOLICITAR O FRACIONAMENTO 
DAS FÉRIAS? 

O fracionamento de férias NÃO é um direito a ser requerido pelo 
empregado, mas ao inverso, se trata de uma solicitação do empre-
gador, que poderá ou não ser aceita pelo empregado, conforme 
artigo 134 § 1º da CLT. O empregado poderá apenas e desde que 
respeitado o prazo estabelecido em lei, solicitar seu abono pecu-
niário que corresponderá a 1/3 do direito.

AUXÍLIO FINANCEIRO PARA EDUCAÇÃO 
Empresa pretende conceder a funcionária, auxílio financeiro para paga-
mento de parte da mensalidade da escola de filho menor, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESCISÃO NO REGIME INTERMITENTE
Na rescisão de funcionário no regime intermitente, quais verbas que 
devem ser pagas, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO AFASTADO POR MOTIVO DE DOENÇA, PODE SER DES-
CONTADO O VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO E O VALE TRANSPORTE 
QUE JÁ FORAM PAGOS ANTERIORMENTE?  

Esclarecemos que não há previsão legal específica expressa, 
contudo, a partir do 16º dia de afastamento o contrato de tra-
balho fica suspenso, assim, orienta-se não haver qualquer tipo 
de desconto durante este período, devendo aguardar o retorno 
apto do empregado para efetivar o desconto.

INÍCIO DA ENTREGA DA DCTFWEB
Qual o prazo para início da entrega da DCTFWeb. Os débitos serão 
inclusos na DCTF? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •As comemorações fo-
ram acompanhadas pelo 
presidente dos Estados 

Unidos, Donald Trump, e nu-
merosos veteranos da Segunda 
Guerra Mundial - dezenas deles 
presentes no Dia D, data que 
marcou o início do fi m do do-
mínio nazista na Europa.

Cerca de 12 mil pessoas 
participam da cerimônia no 
cemitério de Omaha Beach, 
em Colleville-sur-Mer, uma 
das praias do desembarque. 
Embora o evento seja realizado 
no território francês, May foi a 
anfi triã da celebração. Durante 
seu discurso, a primeira-minis-
tra britânica agradeceu Macron 
por sua contribuição na criação 
do monumento memorial. May 
ainda prestou homenagem à 
“coragem” e “devoção” dos sol-
dados que desembarcaram em 6 
de junho de 1944. “Nenhum sol-
dado, nenhum piloto, nenhum 
marinheiro sabia se fi caria vivo 
quando o sol se pusesse”.

Macron, por sua vez, falou 
brevemente em inglês para rei-
terar a força dos “elos únicos” 
entre a França e o Reino Unido, 
apesar do Brexit, que não foi 
citado. “Aconteça o que acon-
tecer, estaremos sempre lado 
a lado, porque é nosso destino 
comum”. O presidente francês 
ainda ressaltou a gratidão de 
seu povo pelo sacrifício dos 
soldados britânicos para liber-
tar seu território. “Os debates 

Data marca o desembarque de soldados em Normandia 

durante a 2ª Guerra Mundial.

Líderes comemoram 75º aniversário 
do desembarque na Normandia

O presidente da França, Emmanuel Macron, e a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, iniciaram 
ontem (6) as celebrações do 75º aniversário do desembarque na Normandia, o maior já feito em toda a história

EP
A

do presente não tiram nada 
do nosso passado comum e do 
nosso futuro comum”, reforçou.

No cemitério, Macron pe-
diu aos Estados Unidos que 

“renovem sua amizade com 
a França” e que sejam fi éis à 
promessa “de Normandia: não 
esquecer nunca que quando os 
povos livres se unem podem 

enfrentar todos os desafi os”. 
O líder ressaltou que o país 
comandado por Trump “se 
torna gigante quando luta pela 
liberdade dos outros”. Ele, 
inclusive, pediu para o norte-a-
mericano recuperar a direção 
do multilateralismo, responsá-
vel por permitir a libertação da 
Europa do nazismo.

“A vitória contra a barbárie 
teria sido impossível sem os 
Estados Unidos. E foi obtida 
graças a que as forças armadas 
estavam unidas”, acrescentou. 
Já Trump também prestou 
homenagem aos veteranos do 
Dia D. “Nossa dívida é eterna. 
Hoje os americanos abraçam 
o povo francês e agradecem 
pelo tributo aos nossos mor-
tos”, ressaltou o republicano. 
Enquanto isso, em uma entre-
vista à BBC, o príncipe Charles 
lembrou que o Reino Unido 
perdeu “um número incontável 
de pessoas especiais” entre 
os soldados que deram suas 
vidas naquela ocasião e que 
todos estão “ em dívida “ com 
a memória e famílias. 

Por sua vez, a Rússia pediu 
a todos para não “diminuir” o 
papel da União Soviética na 
derrota de Adolf Hitler. Durante 
anos, o presidente Vladimir 
Putin e as autoridades russas 
denunciaram o “esquecimento” 
que abrange as 27 milhões de 
mortes soviéticas na Segunda 
Guerra Mundial (ANSA).

O Ministério dos Bens 
Culturais da Itália anunciou 
que enviará, para exposição 
no Brasil, uma série de itens 
arqueológicos dos parques de 
Pompeia e Ercolano, em fun-
ção do incêndio que devastou 
o Museu Nacional, no Rio de 
Janeiro, em setembro passa-
do. A iniciativa foi divulgada 
após uma reunião do ministro 
dos Bens Culturais da Itália, 
Alberto Bonisoli, com o em-
baixador do Brasil em Roma, 
Antonio Patriota. 

Itália enviará itens arqueológicos de Pompeia ao Brasil
Durante o encontro, Boni-

soli “manifestou solidariedade 
com todo o povo brasileiro” 
por causa do incêndio no 
Museu Nacional. As chamas 
atingiram inclusive uma co-
leção arqueológica trazida 
ao Brasil por Teresa Cristina 
de Bourbon-Duas Sicílias, 
nascida em Nápoles, como 
dote de seu casamento com 
o imperador Dom Pedro II.

“O ministro fi cou feliz em 
comunicar ao embaixador 
que, enquanto aguarda a re-

construção do Museu, o Minis-
tério dos Bens Culturais, com 
colaboração do Museu Arque-
ológico Nacional de Nápoles e 
dos Parques Arqueológicos de 
Pompeia e Ercolano, enviará, 
por um período prolongado, 
uma seleção de achados pres-
tigiosos que serão expostos 
no Consulado-Geral Italiano 
no Rio”, diz uma nota ofi cial.

O objetivo desse projeto, 
segundo Bonisoli, é permitir 
que o público brasileiro “vol-
te a usufruir do patrimônio 

cultural de proveniência 
italiana perdido no incêndio” 
no Museu Nacional. O envio 
das peças arqueológicas deve 
ser realizado até o fi m do ano, 
assim que o Consulado-Geral 
da Itália no Rio adequar seu 
espaço para receber a exposi-
ção. Além disso, Bonisoli ofe-
receu uma colaboração para 
restaurar uma estatueta koré 
(estátua feminina grega em pé 
e com postura rígida) trazida 
por Teresa Cristina e destruída 
no incêndio (ANSA).


