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Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 11 de Junho de 2019. 
Dia de Santa Adelaide, Santa Paula Frassinetti, São Parísio, São Barnabé 

Apóstolo, e Dia do Anjo Laoviah, cuja virtude é o amor. Dia da Marinha Bra-

sileira, Dia da Televisão, e Dia do Educador Sanitário. Hoje aniversaria o 
ator, diretor e produtor Reginaldo Faria que faz 82 anos, o treinador de futebol 
Mano Menezes que nasceu em 1962, a atriz Isabela Garcia que chega aos 52  
anos e a jornalista Carla Vilhena nascida em 1968.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau cresce e evolui espiritualmente através do 

afeto e da atenção que dispensa aos que o rodeiam. Isto lhe possibilita serenidade 
para enfrentar os desafi os e, portanto, boas possibilidades de sucesso em seus 
empreendimentos pessoais. Deve lembrar-se de que é crescendo individualmente 
que enriquece sempre os seus relacionamentos sociais e amorosos. Tem um 
forte desejo de ser honesto, consegue ser sutil e direto ao mesmo tempo. No 
lado negativo precisa superar a tendência de se irritar, pois isso pode arruinar 
o seu charme e afastá-lo dos outros.

Magia dos sonhos
CARÍCIA – Dada ou trocada: afeto correspondido, 

benefícios que lhe agradecerão. Feita por mulher jovem: 
prazer seguido de mágoa. Acariciar alguém: ventura. Se 
acariciado (a) por crianças: alegrias. Números de sorte:  
18, 31, 33, 55, 56 e 57.

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

Esta terça é o décimo primeiro dia da lunação. A Lua plena em Libra favorece o início de relacionamentos que se pretendem 

sejam duradouros. Será favorável realizar tarefas ou estudos em lugares mais agitados, tanto sociais como familiares. Bom 

dia para trabalhos na rua ou que precisem de muitos deslocamentos. O melhor é se dedicar atenção as pessoas e conquistar a 

admiração daqueles com quem convive, no trabalho e na vida social. Com a Lua plena em Libra bom para o início de relacio-

namentos que se pretendem sejam duradouros.  Logo alcançará o que deseja, mas precisa agir de uma forma prática e direta. 
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Estará mais sensível e cheio de 
sentimentos que podem levar a 
desentendimentos durante esta 
terça-feira. Com a Lua em Libra 
deve dedicar atenção as pessoas e 
conquistar a admiração daqueles 
com quem convive, no trabalho e na 
vida social. 56/956 – branco.

Dia para manter a rotinas e evitar 
mudanças em seus projetos que 
podem sofrer difi culdades. Viagens 
e passeios de última hora podem ser 
feitos durante todo o dia. De todo 
modo, fi cará mais fácil estimular o 
desejo e apimentar o romance na 
intimidade. 72/372 – Azul.

Mesmo fazendo valer sua vontade 
veja se está correto ao tomar uma 
atitude, e não tenha pressa para 
decidir-se nada, já que esta será a 
grande inimiga. Não deve desistir 
de um projeto que dará certo após 
o aniversário. No trabalho, a capa-
cidade de liderança cresce e o ritmo 
acelera. 53/553 – Amarelo.

Veja a realidade da vida como ela 
realmente é e prepare-se para boas 
novas que devem chegar logo. Evite 
fugir dos seus problemas, pois as 
soluções virão de forma prática de-
pois que o Sol entrar em seu signo. 
Priorize as tarefas de curto prazo, 
que dependem apenas de você.  
96/696 – Cinza.

Irá melhorar a convivência com as 
pessoas mantendo a calma e a paciên-
cia diante das difi culdades. Veja se 
os objetivos estão sendo cumpridos 
e faça valer sua vontade. Mas é bom 
estar atento para não atropelar o par-
ceiro ao tomar atitudes impensadas. 
42/342 – Amarelo.

Controle os fortes sentimentos que 
estão sendo despertados, evitem 
a melancolia e a tristeza. A Lua 
em Libra assuma compromissos 
que exijam decisões importantes. 
Procure ser mais meticuloso nas 
suas escolhas, mas sem exagerar. 
65/665 – Verde. 

Dose as emoções, estabilizando as 
relações para que tudo caminhe mui-
to bem e consiga o que quer. Tenha 
atenção com o que diz respeito a sua 
vida sentimental e afetiva. O dia é 
ótimo para a vida social e fi cará mais 
fácil estimular o desejo e o romance. 
35/235 – Bege.

O dia deve ser levado dentro da ro-
tina, mantendo a alegria e otimismo. 
Não deixe de valorizar a ajuda de 
alguém, pois precisa de apoio aos 
seus planos para que possam se 
realizar. Esteja certo que sozinho 
poderá muito pouco, precisa da 
ajuda dos outros. 89/489 – Violeta.

Evite prometer aquilo que não pode 
cumprir, para não se arrepender mais 
tarde por suas palavras. A Lua libria-
na ajuda nas relações e amizades e 
para a coqnuii9sta de novos amigos. 
Use de força de vontade e muita 
disposição para festejar no fi nal do 
dia com quem ama. 57/757 – Marrom.

O meio deste ano será de novida-
des através de contatos sociais e 
profissionais que prometem ser 
intensos. O momento é bom para os 
negócios em andamento e a solução 
de problemas antigos. Mantenha ro-
tina evitando questões importantes. 
52/952 – Cinza.

Controle seus impulsos e procure 
viver a vida do jeito que ela se 
apresenta sem ilusões. Com a Lua 
plena em Libra bom para o início de 
relacionamentos que se pretendem 
sejam duradouros.  Logo alcançará 
o que deseja, mas precisa agir de 
uma forma prática e direta. 92/692 
– Violeta.

Simpatias que funcionam
ARRUMAR NAMORADO LOGO Coloque a imagem 

do Santo Antônio debaixo de sua cama, durante três noites 
seguidas, e antes de dormir imagin e o teu corpo rodeado 
por uma luz rosada. Na manhã do quarto dia, prepare um 
banho de casca de maçã com uma colherada de mel. Você vai 
conhecer rapidamente uma pessoa muito especial. Comece 
no dia de Santo Antônio ou no dia 13 de qualquer mês.

Procure dar mais afeto para a pessoa 
amada e não queira que prevaleça 
sua vontade. A atenção dada às pes-
soas lhe será retribuída. Receberá 
em breve o que der aos outros em 
dobro, por isso mostre solidariedade 
para com seu próximo e ganhe mais. 
12/112 – Branco.
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semelhan-

te ao
inhame

Atriz cario-
ca casada
com Tony
Belotto

(?) variado:
cardápio de
refeições
caseiras

Qualidade
do objeto
valioso no

leilão

Chá, em
inglês

Nome
frequente

entre
iranianos

Os partici-
pantes da

festa

Erico Ve-
rissimo,
escritor
gaúcho

Rondônia
(sigla)

(?)
abaixo:
desabar

Prática
alimentar
em spas

Lembrar 
a dívida

"As (?) de
Avalon",
saga dos

anos 1980 

Riqueza
mineral
do Chile

A mulher
da rela-

ção extra-
conjugal

Catedral
da (?),
atração

paulistana

Formato
do sorriso
do Smiley

(web)

Letra-
símbolo

da vitória

Raça zebu

Possibilidade comen-
tada por Maju, no 

"Jornal Nacional" (TV)
Estouro 

Tipo de
vinho

Endereço
(abrev.)

(?)-Codi, centro de
tortura onde morreu
o jornalista Vladimir

Herzog (1975)

Reflexo
acústico
Veteriná- 
ria (abrev.)

Insígnia;
emblema

Possuir

Pedido de
socorro
utilizado
de 1906 
a 1999

Jardim, em inglês

Fato mais importante
de um período

Escova,
em inglês
Amor de
Julieta

Navio de 
cabotagem

(BR)

Deficiên-
cia do

fumante
em

qualquer
esporte

Jogo com
revólver
que pode
ser fatal

Incólumes
(?)

Farrow,
atriz de 

"Simples-
mente
Alice"
(Cin.)

3/tea. 4/cará. 5/brush. 6/garden. 9/malu mader. 15/previsão de chuva.

MERGULHO NA BELEZA.

Inspiração diária de Kate Spreckley

Em tempos de mudanças e transformações profundas, é importante 
ter tempo para se interiorizar, respirar no momento e remover todas 
as distrações para que a clareza possa surgir. Essa clareza pode ser 
clareza de pensamento, de sentimento ou, ainda, clareza sobre qual 
deve ser o nosso próximo passo. Isso nos dá a oportunidade de avançar 
de maneira relaxada e ancorada. A energia que chega é imprevisível 
e volátil, intensifi cando a necessidade de mudança e transformação, 
interna e externamente. A energia potente deste tempo está iniciando 
um novo ciclo de vida signifi cativo e o fi m de qualquer desconexão entre 
suas realidades internas e externas. Não deixe suas dúvidas dissuadi-lo 
ou mantê-lo ligado ao passado. Esta é a hora de mergulhar na beleza 
do desconhecido e descobrir o grande potencial do seu eu plenamente 
realizado. Um novo propósito está disponível para você agora. Não 
resista às mudanças abruptas que podem ocorrer de repente em sua 
vida. Confi e na fl uidez da vida. Lembre-se de que a mudança se refere 
ao fl uxo e refl uxo dos ciclos de vida. Muito amor. Kate

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

 Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br
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TERÇA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2019

DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO MENSAL
Empresa pode efetuar a distribuição antecipada dos lucros mensal-
mente aos sócios, existe limites, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SÓCIO DE EMPRESA SEM ATIVIDADE PODE RECOLHER O INSS COMO 
AUTÔNOMO NESSE PERÍODO, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que poderá ser feito o recolhimento previdenciário na 
qualidade de autônomo desde que de fato exerça atividade como 
autônomo pois poderá ser pedido provas de prestação de serviço como 
autônomo junto a Previdência Social.

PRAZO PARA CONVOCAÇÃO DO INTERMITENTE
Qual o prazo legal para convocação do funcionário contratado em 
regime intermitente e suas respectivas multas? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ENTREGA DA EFD-REINF DO CONDOMÍNIO
Qual o prazo para entrega da EFD-Reinf do condomínio com retenção 
de INSS sobre serviços tomados? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PRETENDE ALTERAR O HORÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DE 
44 HORAS PARA 36 HORAS, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que qualquer alteração contratual deverá ser feito um 
adendo ao contrato de trabalho e na ficha de trabalho. Portanto, esta 
mudança de horário deverá constar no contrato e na ficha de trabalho.

ACIDENTE DURANTE EXPERIÊNCIA
Funcionário na função de motorista durante a experiência sofre 
acidente pelo motivo de embriaguez comprovada no teste do 
bafômetro e foi encaminhado para o INSS, como proceder com o con-
trato? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

São Paulo aparece entre as cidades inovadoras “emergentes”.

A pesquisa global Innova-
tion Geographies da JLL 
(Jones Lang LaSalle)  

mostrou que as cidades mais 
inovadoras e com maior con-
centração de talentos do mundo 
apresentaram crescimento 
econômico e desenvolvimento 
imobiliário mais rápido e mais 
vigoroso na última década.

Para realizar o estudo, a 
JLL, uma das uma das maiores 
consultorias imobiliárias do 
mundo, analisou 109 cidades 
ao redor do mundo e separou 
em rankings das que possuem 
ecossistemas de inovação mais 
sofi sticados e aquelas de capi-
tal humano com maior talento 
para inovação, utilizando indi-
cadores como investimentos 
em empresas de tecnologia, 
número de patentes, níveis de 
escolaridade, empregos ligados 
à tecnologia, atração de capital, 
entre outros. 

A cidade de São Francisco 
lidera entre as mais inovadoras 
do mundo, seguida pelo trio 
asiático: Tóquio (2º lugar), 
Cingapura (3º) e Pequim (4º). 
Na sequência, entre as 10 pri-
meiras, vêm: Londres, San José, 

São Paulo no ranking das 
cidades mais inovadoras

Foram analisadas 109 cidades ao redor do mundo separadas em rankings das que possuem ecossistemas 
de inovação mais sofi sticados e aquelas de capital humano com maior talento para inovação
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Paris, Nova Iorque, Boston e 
Seul. Já no ranking entre as 10 
cidades que mais concentram 
talento inovador, Londres apa-
rece na liderança, seguida por: 
São Francisco, Washington, San 
Jose, Seattle, Boston, Sydney, 

Paris, Oslo e Melbourne.
São Paulo aparece entre as ci-

dades inovadoras “emergentes”, 
categoria que indica que a região 
apresenta desempenho rela-
tivamente forte em inovação, 
mas está atrasada em talentos. 

A capital paulistana é a única 
da América do Sul a fi gurar no 
ranking que inclui também as 
metrópoles de Osaka e Dubai 
entre as emergentes.

 
Fonte e mais informações (www.jll.com.br).

O quadro “Salvator Mundi”, atribuído a 
Leonardo da Vinci e vendido a um com-
prador misterioso pelo valor recorde de 
US$ 450,3 milhões em novembro de 2017, 
estaria em um iate de luxo do príncipe 
herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed 
bin Salman, também conhecido pela sigla 
“MbS”. A informação é do site Artnet, que 
cita duas fontes “envolvidas na transação”.  
O governo da Arábia Saudita não confi rmou 
o paradeiro da pintura, que seria destinada 
a uma fi lial do Museu do Louvre em Abu 
Dhabi, mas está desaparecida desde que 
deixou a casa de leilões Christie’s, em 
Nova York. 

“Salvator Mundi”, que retrata Jesus Cris-
to com uma bola de vidro na mão, estaria 
como decoração no iate Serena, de 134 
metros de comprimento. Segundo o Art-

net, o quadro fi cará na embarcação até a 
Arábia Saudita concluir um centro cultural 
na região de Al-Ula. A tela foi adquirida de 
forma anônima, mas diversas reportagens 
já identifi caram que o comprador é um 
príncipe saudita ligado a MbS, líder “de 
facto” do país. 

No fi m do ano passado, o departamento 
de cultura de Abu Dhabi cancelou sem dar 
explicações uma exposição de “Salvator 
Mundi”, e o jornal The New York Times 
especula que o próprio Bin Salman teria 
desistido de emprestar a obra. Outra 
hipótese é que o proprietário tema o es-
crutínio do público e de especialistas, já 
que a atribuição do quadro a Da Vinci é 
contestada - há estudos que dão sua autoria 
para o ateliê do gênio renascentista, e não 
para ele isoladamente (ANSA).

“Salvator Mundi” foi leiloado em 2017 por 

US$ 450,3 milhões. 

“Salvator Mundi” estaria em iate de príncipe saudita
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