
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 13 de Junho de 2019. 
Dia de São Gerardo de Claraval, Santa Aquilina, Santo Antônio de Pádua 

(de Lisboa), e Dia do Anjo Jezalel, cuja virtude é a aceitação. Santo Antônio, 

conhecido pela tradição católica como santo casamenteiro e como 

auxiliador na procura de objetos perdidos. Dia das Coisas Perdidas 

e Dia do Turista. 
Hoje aniversaria o ator Antônio Pitanga que faz 80 anos, o ator Richard 

Thomas que nasceu em 1951, o comediante Tim Allen que completa 66  anos e 
a atriz Isadora Ribeiro que nasceu em 1965.

O nativo do dia
O nativo deste dia e grau de Gêmeos costuma ter uma mente lógica e con-

creta. Têm grande facilidade em sintetizar os fatos e entender rapidamente o 
conjunto dos acontecimentos. Normalmente iniciam na juventude as leituras 
que nutrem a paixão pela aventura que pode incluir uma viagem real a terras 
distantes. Têm tendência ao aprendizado, a compreensão do próximo e a fi de-
lidade conjugal. É normalmente fi el na amizade e relações amorosas e aceita 
a vida como ela se apresenta. No lado negativo tende a se perder em sonhos 
sobre lugares remotos e aventuras.

Magia dos sonhos
CAMA – De casal é sinal de felicidade do cônjuge. Estar 

deitado com pessoa do sexo oposto, sorte no jogo durante três 
dias. Estar deitado, doenças. Ver outra pessoa deitada, união 
ou casamento próximo. Números de sorte:  08, 10, 20, 33 e 54.

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

Esta quinta é o décimo terceiro dia da lunação. A Lua ingressa desde a 01h04 desta manhã em Escorpião e deixa o astral 

mais intenso. Muita profundidade e contato com emoções mais densas. A Lua faz um aspecto negativo com Urano que nos 

leva a quebrar padrões e inovar. Podem ocorrer mudanças de planos e instabilidade que tendem a gerar insegurança. Sol e 

Júpiter estão num aspecto que irá favorecer um clima de otimismo e confi ança que predispõe às aventuras. Quanto a dinheiro 

é melhor estar atento com os gastos, pois pode haver despesas inesperadas.
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A Lua está em Escorpião dando 
brilho e facilidade para se sobressair 
nas situações rotineiras. Sair do 
ambiente em que vive e entender o 
próximo o torna melhor, uma pessoa 
mais sensível e que sabe partilhar 
com seu próximo. Um dia em que 
terá mais força e motivação. 67/867 
– Amarelo.

A Lua ingressa desde a 01h04 desta 
manhã em Escorpião e deixa o astral 
mais intenso. Muita profundidade e 
contato com emoções mais densas. 
Faça viagens e passeios de última 
hora que serão felizes. Nas suas 
atividades dentro da rotina é preciso 
saber partilhar tarefas. 27/327 – Azul.

O bom aspecto entre o Sol e Júpiter 
irá favorecer um clima de otimismo 
e confi ança para se aventurar. Busca 
daquilo que é confi ável e tradicional 
com muita vitalidade e otimismo. 
Evite desistir de um projeto, pois 
agora pode acertar se persistir mais. 
56/756 – Branco.

Com o Sol em aspecto com Júpiter 
o otimismo pode ser demasiado fu-
gindo da realidade da vida como ela 
se deixando arrastar pelas ilusões. 
Evite fugir dos seus problemas, 
encaro-os de frente, pois a solução 
chegará após o aniversário. Busca 
daquilo que é confi ável e tradicional. 
45/445 – Verde.

Vai começar a fase mais delicada 
do ano, até que o Sol esteja em seu 
signo deve ser levado com harmonia 
e equilíbrio. Mantenha a rotina de 
manhã e a tarde planeje tudo o que 
irá fazer em breve.  Resolva aquilo 
que esteja pendente nesta quinta. 
16/716 – Amarelo.

Aproveite para sair da rotina e viver 
sua vida intensamente conhecendo 
pessoas, fazendo amigos. A Lua em 
Escorpião dá muita disposição e 
chance de se sobressair nas situa-
ções rotineiras. O dia não é bom para 
tratar de assunto de dinheiro, adie 
se possível. 84/584 – Verde. 

A Lua faz um aspecto negativo com 
Urano que nos leva a quebrar padrões 
e inovar. Podem ocorrer mudanças 
de planos e instabilidade que tendem 
a gerar insegurança. Assim, procure 
harmonizar a vida sentimental e afe-
tiva para encontrar o entendimento 
junto de quem ama. 25/425 – Cinza.

Sol e Júpiter estão num aspecto 
que irá favorecer um clima de oti-
mismo e confi ança que predispõe 
às aventuras. Terá realizações de 
maior signifi cado em seu trabalho, 
mas não queira fazer tudo sozinho. 
O período é de volta às raízes, apego 
à família e à tradição. 76/576 – Azul.

Com o Sol indo para a casa sete no 
dia 22 pode pensar em realizar so-
ciedades e parcerias que já estejam 
sendo planejadas. Estes serão dias 
de busca pela segurança emocional 
e de respostas intensas a infl uência 
do meio. Evite prometer mais do 
que possa cumprir. 56/756 – Branco.

A Lua ingressa desde a 01h04 desta 
manhã em Escorpião e deixa o astral 
mais intenso. Muita profundidade e 
contato com emoções mais densas. 
 Precisa tomar algumas decisões da 
forma mais prática possível abrindo 
mão de algo para poder ganhar o que 
deseja. 23/423 – Azul.

Lua em Escorpião pode levar a 
gastos exagerados e perigo de pre-
juízos fi nanceiros. Evite que suas 
ambições acabem criando ilusões 
que o levarão a sofrer depois. Veja 
a vida de forma positiva, mas sem 
exageros, mantendo certa rotina nas 
ações para que não venha a sofrer 
perdas. 85/385 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para ganhar dinheiro

Esta simpatia para ganhar dinheiro deve ser feita durante 
três dias seguidos para que se comecem a ver resultados.

Acenda 3 velas brancas num pratinho de vidro, com um 
fundinho de água com açúcar e ofereça cada uma delas aos 
anjos Gabriel, Miguel e Rafael. Faça todos os seus pedidos e 
coloque o prato com as velas num local que seja mais alto que 
você mesmo. No fi nal dos 3 dias, deverá colocar, à frente de 
sua casa, uma faixa dizendo: Obrigada aos 3 anjos protetores 
pela graça conseguida. Depois, jogue tudo no lixo e use o prato 
depois de lavado

O Sol e Júpiter num bom aspecto dá 
otimismo exagerado em assuntos 
materiais. Quanto a dinheiro é me-
lhor estar atento com os gastos, pois 
pode haver despesas inesperadas. 
Por isso, não se iluda, nem tudo 
que parece ser é bom de verdade, 
as aparências enganam. 76/576 – 
Cores claras.
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CONSCIÊNCIA CÓSMICA. Kate Spreckley

A humanidade, como um todo, se perdeu na criação de um am-
biente econômico aparentemente seguro que substituiu o ambiente 
espiritual que experienciamos há milhares de anos. As questões 
de por que estamos aqui e qual é o nosso propósito divino foram 
deixadas de lado e reprimidas para permitir o estabelecimento de 
um estilo de sobrevivência mais “confortável”. Usamos a motivação 
para esse estilo confortável de sobrevivência como uma razão para 
viver, para nos sentirmos completos, esquecendo gradualmente o 
nosso propósito original e individual de ser.Como resultado, uma 
mudança profunda está ocorrendo para mudar como a humanidade 
continua a existir neste planeta. A mudança não pode ser evitada e 
a transformação de todos os aspectos da vida humana ocorrerá. À 
medida que você passa por muitas mudanças vibracionais e trans-
formações resultantes, você se moverá além do padrão mantido 
na consciência coletiva e na vasta extensão de sua consciência 
cósmica.Muito amor.

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

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br 
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QUINTA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 2019

TRABALHAR NOS FERIADOS
Empresa pode trabalhar nos feriados municipais e estaduais, sem 
pagamento de hora extra, apenas acordar o descanso em outro dia, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO COM FÉRIAS VENCIDAS APOSENTOU-SE POR 
INVALIDEZ, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que tendo em vista a suspensão contratual, a concessão 
dessas férias somente ocorrerá quando do retorno apto do empregado 
para as atividades ou quando da rescisão contratual.

ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR
Empresa que não possui funcionário pode contratar estagiários de nível 
superior ou nível médio profissional, sendo a supervisão do estágio 
ser efetuada por um dos sócios? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DE FUNCIONÁRIA PARA ESTAGIÁRIA
Empresa pode atender solicitação de funcionária para ser transferida 
para a vaga de estagiária, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COM ALTERAÇÃO DA IN RFB Nº1884, DE 17/04/2019, QUE DISPÕE 
SOBRE A DCTFWEB PARA O GRUPO 2, FOI ALTERADA A ENTREGA?

Esclarecemos que as alterações trazidas pela IN RFB nº1.884/19 já estão 
valendo. Desta forma, entende-se que se o faturamento da empresa 
no ano de 2017 foi até R$4.800.000,00, para fins de DCTFWeb está 
empresa passa a ser 3º grupo e tem a obrigação da entrega a partir 
do fato gerador outubro de 2019.

AVISO PRÉVIO NÃO TRABALHADO
Durante o aviso por pedido de demissão, o funcionário obteve novo 
emprego, deixando de cumprir os dias restantes do aviso, a empresa 
pode descontar os dias não trabalhados? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

A data está sendo cele-
brada com diversas 
exposições. Em uma 

delas, O Google, em parceria 
com a Fundação Anne Frank, 
lançou ontem (12) uma mostra 
online que possibilita o públi-
co ver bem de perto a casa 
onde a adolescente viveu, em 
Amsterdã, na Holanda. Com 
a tecnologia Street View, é 
possível ver todos os cômodos 
da residência, até o quarto que 
a jovem dividia com a irmã, 
Margot. A exposição também 
mostra fotos, vídeos e docu-
mentos sobre Frank.

Já o jornal alemão “Bild”, 
publicou ontem (12) uma 
entrevista com Jacqueline van 
Maarsen, a melhor amiga de 
Frank em Amsterdã. Atual-
mente com 90 anos de idade, 
Maarsen destacou a “alegria” 
da jovem e disse não ter sido 
fácil ser amiga de Frank. “Não 
foi fácil ser sua amiga. Anne 
era a mais extrovertida de 
nós, eu a mais silenciosa. Ela 
explodia de alegria pela vida”, 
contou Maarsen, que conheceu 
a autora do “Diário de Anne 

Jovem judia é conhecida por ter escrito 

o “Diário de Anne Frank”. 

Anne Frank ganha homenagens 
no dia que completaria 90 anos
Há exatamente 90 anos, na cidade de Frankfurt, na Alemanha, nascia Anne Frank, a adolescente de 
origem judaica morta na Segunda Guerra Mundial, que fi cou popularmente conhecida por ter escrito um 
dos documentos mais importantes da perseguição dos nazistas aos judeus, o “Diário de Anne Frank”

A
N

SA

Frank” em uma escola judaica 
em 1941.

Maarsen também lembrou 
que as meninas brincavam com 
o jogo de tabuleiro Monopoly 
e “Anne queria que eu [Maar-
sen] não jogasse com ninguém 
além dela”. “Ela sabia que os 
alemães não a queriam como 

judia e uma vez me disse: ‘Eu 
pessoalmente perguntarei à 
rainha se ela pode me tornar 
holandesa’”, revelou a amiga de 
Frank. Já sobre o famoso diário 
da amiga, Maarsen afi rmou que 
“ela estava apenas escrevendo 
sua própria história, a história 
de uma jovem”. No entanto, 

“sabemos que foi a história do 
mundo que ela documentou”.

A adolescente judia morreu 
no campo de concentração de 
Bergen-Belsen, em fevereiro 
de 1945, aos 15 anos de idade. 
A última anotação de Frank 
em seu diário foi no dia 1º de 
agosto de 1944, três dias antes 
dos nazistas descobrirem seu 
esconderijo e prenderem a 
família da jovem. Maarsen, por 
sua vez, sobreviveu à guerra 
por ter um pai judeu e uma 
mãe católica.

Já no Brasil, a data foi re-
lembrada com um evento no 
Memorial da Imigração Judaica 
e do Holocausto, em São Pau-
lo. A holandesa Nanette Blitz 
Konig, que foi colega de classe 
de Frank em Amsterdã, foi 
homenageada. Segundo ela, a 
jovem “era muito inteligente e 
gostava de escrever”. Na Itália, 
o dia foi celebrado em Veneza 
com uma leitura pública de 
algumas páginas do famoso 
diário de Frank, que já vendeu 
milhões de exemplares desde 
1947, ano que foi lançado 
(ANSA).

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Aline Cristina Sartorelli - Ofi cial

O pretendente: RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: desenvolvedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/05/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Valci Batista dos Santos e de 
Lucilene Ferreira da Silva. A pretendente: SILVANA BRANDÃO GRENHANIN, 
profi ssão: designer de interiores, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 26/08/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Waldomiro Grenhanin e de Orlete Brandão Grenhanin.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO GOMES DA SILVA, profissão: zelador, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Palmares, PE, data-nascimento: 15/02/1983, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Severino Gomes da Silva e 
de Marta Alves Ferreira da Silva. A pretendente: PAMELA DA SILVA, profissão: 
gerente operacional, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 22/06/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vilma 
Maria da Silva.

O pretendente: ADEMILSON JOSÉ DE FIGUEIREDO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Aroeiras, PB, data-nascimento: 29/01/1978, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de José Joaquim de Figueiredo e de Maria de Lourdes Soares. 
A pretendente: SOLANGE DE MATOS CARDOSO, profi ssão: desempregada, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Granja, CE, data-nascimento: 18/09/1978, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ernesto Xavier Cardoso e de Noemy Julia Matos.

O pretendente: EDISON APARECIDO CAMPOS DE MORAES, profi ssão: analista de 
sistema, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1952, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Liduvino Campos de Moraes e de Nair 
Mazolini de Moraes. A pretendente: NANCI MENDES DA SILVA ANESI, profi ssão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1965, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ismael Mendes da Silva e de Amerina Silva Santos.

O pretendente: ÍTALO HENRIQUE DE REZENDE, profi ssão: cirurgião dentista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1982, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Aparecido de Rezende e de Eliana de Carvalho Rezende. A 
pretendente: JULIANA CESAR DE OLIVEIRA, profi ssão: bancária, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1978, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de José Cesar de Oliveira Filho e de Anesia Monteiro Cesar de Oliveira.
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