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Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 18 de Junho de 2018. 
Dia de São Gregório Barbarigo, São Armando de Bordéus, Santa Isabel 

da Alemanha, Santa Marina, São Leôncio, e Dia do Anjo Caliel, cuja virtude 
é a inteligência. Dia do Químico e Dia do Imigrante Japonês. Hoje 
aniversaria o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso que completa 
87 anos, o cantor e compositor ex-Beatle Paul MacCartney que nasceu 
em 1942, a cantora Maria Bethânia que faz 72 anos e o ator e humorista 
Hélio de La Peña que completa 59  anos.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau costuma ser forte e comba-

tivo durante os momentos de adversidade. Gosta de tudo muito bem 
defi nido e evita agir antes de ter uma visão sufi cientemente clara da 
situação. Têm um forte senso de justiça e uma fé inquebrantável. Possui 
carisma e senso dramático, precisa expressar e sentir que a vida pode 
ser divertida. Como tem grandes sonhos, precisa usar a autodisciplina 
para transformá-lo em realidade. Quanto mais desenvolver sua intuição, 
mais fáceis serão as decisões em sua vida. No lado negativo pode ser 
impaciente, teimoso e temperamental.

Magia dos sonhos
ABORTO – Aviso de deslizes na vida. Insegurança nos pla-

nos e perigo de cometer faltas graves. Para sonho de homem, 
é um agouro de fracasso naquilo que o interessa no momento 
seja amor ou dinheiro. Para mulher, adverte que deve cuidar 
da saúde. Números de sorte: 06, 26, 28, 31, 41 e 56.

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

Esta terça é o décimo sétimo dia da lunação. A Lua plena em Capricórnio aumenta a nossa determinação. Nesta terça se forma o 

aspecto que dá expansividade e otimismo do Sol em conjunção com Júpiter. Por isso a este é um daqueles dias em que vai se sentir 

de bem com a vida. Seu otimismo e entusiasmo pelas coisas estão em alta, e sua confi ança também. A busca por novas ideias e novos 

conhecimentos também podem se manifestar ao longo desse ciclo. Preste atenção apenas para não incorrer em excessos, pois esse 

é um risco desse aspecto. Não tente abraçar o mundo com as pernas, nem pegar mais do que você pode carregar. Otimismo e até 

pessimismo demais também não é bom.
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A certeza e fi rmeza naquilo que 
pretende neste seu dia favorável 
da semana é que fará seus planos 
darem os primeiros resultados. No 
fi nal do dia envolva-se com o que 
estiver fazendo. Dedicação o torna 
mais feliz ao lado das pessoas com 
quem se relaciona. 85/485 – Verde.  

Nesta terça se forma o aspecto que 
dá expansividade e otimismo do Sol 
em conjunção com Júpiter. Por isso 
a terça-feira é um daqueles dias em 
que vai se sentir de bem com a vida. 
A intensa energia deste dia ajuda a 
dar curso à ambição. 53/253 – Azul.

Seu otimismo e entusiasmo pelas 
coisas estão em alta, e sua confi ança 
também. Seja cuidadoso com as pa-
lavras, meça-as bem para não criar 
áreas de atrito por causa de bens e 
dinheiro. O ciúme e o sentimento de 
posse assumem um papel negativo. 
42/642 – Bege.

Não tente abraçar o mundo com as 
pernas, nem pegar mais do que você 
pode carregar nesta fase em que o Sol 
ainda não chegou ao seu signo. Na 
dúvida, só faça aquilo que foi defi nido 
antes. Otimismo demais também 
não é bom até o dia do aniversário. 
32/832 – Branco.

Compreensão e improvisação são 
atitudes boas com a proximidade 
do Sol da casa doze. Se surgir 
algum imprevisto poderá resolver 
tudo mantendo a calma e a cabeça 
fria. Procure mudar sua maneira 
de pensar e agir, mesmo que seja 
irrefl etidamente. 56/856 – Amarelo.

A irritabilidade e as tensões só 
aliviam no fi nal desta semana e até 
lá é preciso manter a calma diante 
de situações difíceis. Poderá tomar 
atitudes ousadas, tudo que exija 
energia e aumente sua persistência 
e coragem. Inclinação à sensualida-
de e prazer nos relacionamentos. 
41/241 – Verde.

Ótima terça-feira para todos os 
relacionamentos, ao amor e ao bom 
gosto. Os acontecimentos tendem a 
ser metódicos dentro de sua rotina. 
Pense antes de agir para não se ar-
repender. A energia deste dia ajuda a 
dar curso a alguma de suas ambições. 
22/422 – Verde.

A busca por novas ideias e novos 
conhecimentos também podem se 
manifestar ao longo desse ciclo. 
Terá muita energia para conquistar 
a atenção das pessoas e receber 
ajuda para o que pretende. Precisa 
usar a sensibilidade e as emoções 
evidentes e usar o coração ao agir. 
44/644 – Azul.

Pode haver algum tipo de prejuízo se 
não aceitar a real possibilidade que 
terá nesta semana. O sentimento de 
posse ainda assume um papel que 
pode se tornar negativo pelos exces-
sos. Fique atento aos sentimentos, irá 
conhecer pessoa que será marcante 
em sua vida. 84/984 – Marrom.

Não faça no trabalho alterações de 
última hora, mas siga adiante o que 
tem feito. É melhor seguir aquilo que 
foi planejado antes. Estará um pouco 
mais maleável nos relacionamentos 
e na intimidade. Mantenha o senso 
prático ao tratar de assuntos profi s-
sionais. 67/867 – Branco.

Bom dia para começar coisas novas 
e aproximar-se de pessoas dando 
início a novas relações. É tempo de 
alargar os horizontes percebendo 
como sua vida está e como ela 
pode fi car se começar a agir. Evite 
os excessos que se cometem se 
deixando levar pelos sentimentos. 
57/857 – Azul.

Simpatias que funcionam
Para Arrumar Emprego Urgente  

Uma chave que já não seja mais usada; um copo, Água, 
Açúcar, Papel e Caneta. Para realizar todo este processo 
corretamente, você deve começar por escrever o nome da 
empresa desejada e o seu endereço num papel. Depois em-
brulhe uma chave qualquer nesse papel e por fi m coloque-o 
dentro de um copo com água e açúcar. Deixe-o num lugar 
alto durante 7 dias e depois disso retire a chave do copo 
e passe-a no seu corpo. Finalize indo à igreja e colocando 
a chave aos pés de um santo enquanto reza o Pai Nosso.

Questões fi nanceiras ainda estão 
um tanto difíceis de ter solução. O 
humor fi ca mais estável e propício 
às boas relações afetivas e sociais. 
Terá que tomar decisões importan-
tes, mas aguarde o momento certo. 
Pode tomar atitudes destruidoras 
daquilo que vem conquistando. 
28/728 – Amarelo.
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GERMINANDO UMA NOVA VIDA.

Estamos no meio de um processo evolutivo extenso, complexo 
e exigente. As energias que chegam continuam a nos limpar e a 
nos libertar de vidas de dor, desconexão e desequilíbrio. Às ve-
zes, o ritmo dessa transformação parece insuportavelmente lento 
e interminável à medida que suportamos a intensidade dessas 
energias que chegam. Cada camada, cada nível e cada aspecto da 
nossa existência está mudando à medida que as sementes de uma 
nova vida e de uma nova era germinam dentro de nós. Você está 
curando e liberando o padrão habitual de sua consciência humana 
para possibilitar a criação de um novo coração e alma guiados pela 
realidade. Muitos sabem e sentem que a mudança é necessária, mas 
falta energia, vontade ou desejo de fazer o que é necessário. Os 
eventos e transformações necessários à mudança da vida já foram 
iniciados e se desenvolverão à medida que você aprender a estar 
plenamente consciente e totalmente incorporado em sua forma 
física. Entregue-se a esse processo e afunde-se lentamente em sua 
forma física. Muito amor. Kate Spreckley

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

 Tradução:Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br
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Embarca-
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vela, feitas
de madeira

Fibra de 
enchimen-
to de tra-
vesseiros

Vírus
detectado
pelo teste

Elisa  

Pórtico de
templo
japonês

Tipo de
refeição
noturna

ideal
O planeta

mais
distante 
do Sol

O dia
dedicado

ao
trabalho

Ingrediente
principal
da ome-

lete
Espaço 

para recre-
ação, nas
escolas

Peça onde
se encaixa

a porca

Ary Toledo,
humorista
brasileiro

Pequena
pomba da
caatinga

Hospeda;
acomoda

Lavadeira
(Zool.)

Cérebro,
em inglês

Funda-
mento do
capita-
lismo

Logo, em
inglês

"(?) Man",
filme 

com Tom
Cruise

Sufixo de
"audaz"

Metal da
liga do
bronze

(símbolo) 

Interjeição
de alívio

Formato
da costela
Saudação
popular

Região mineira onde
nasce o rio São

Francisco

Averigua;
investiga

Superior de
convento

Cortejo de
veículos
Veste do
dentista

Rugido 
do leão
Porém;
contudo

Cuidados
(?), tra-
tamento

Opção do pacote de
animação
de festas
infantis 

Imaginar;
inventar

"Gás", em
GNV

Apreciador
de esporte

radical
A 20ª letra

Que legal!
Nem, em

inglês 
(?) of
Spain,

capital de
Trinidad e

Tobago

Pouco espessa 
(a barba)

Expedição de caça
comum na África

(?) Fleming, criador 
do 007 (Lit.)

Cantor que gravou "É"
e "Grito de Alerta"

Feminino
(abrev.)

Misticismo
judeu

Colheitas
Material
genético
da célula

3/nor. 4/port — rain — soon. 5/brain — paina. 6/juriti. 8/saveiros. 10/paliativos.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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RECOLHER PARCIALMENTE O INSS
Empresa pretende recolher parcialmente a GPS do INSS contendo 
apenas com o valor retido dos funcionários, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO PROCEDER COM OS ATESTADOS MÉDICOS DE FUNCIONÁRIOS 
COM ACOMPANHAMENTO DE FILHOS AOS MÉDICOS?

Informamos que o empregado poderá deixar de comparecer ao 
serviço sem prejuízo do salário por 1 (um) dia por ano para acom-
panhar filho de até 6 (seis) anos em consulta médica, conforme 
art.473, XI da CLT (alterado pela lei nº13.257/16). Desta forma, 
para acompanhar filho de até 6 anos de idade em consulta média 
tem o empregado direito a 1 dia por ano.

COMPENSAR SALDO DO REEMBOLSO
Empresa precisa compensar o saldo do reembolso do salário-
-maternidade efetuado para a funcionária, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

UTILIZAR A MOTOCICLETA PARA SUAS ATIVIDADES
Funcionária na função de promotora de vendas que utiliza a própria 
motocicleta para efetuar suas atividades tem direito ao adicional de 
periculosidade, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ANOTAÇÃO INDEVIDA NA CTPS
Empresa efetuou anotação indevida de alteração de função na carteira 
do funcionário, entretanto não exerceu a nova função, temos que 
elaborar o PPP em virtude de ter solicitado aposentadoria, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRAZOS PARA ENTREGA DO E-SOCIAL
Quais são os prazos iniciais e finais e as penalidades pelo não cumpri-
mento do prazo de entrega do eSocial? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

As idealizadoras do NutriCare, Ingrid, Larissa, Mariane e Luiza. 

Maria Paula Andrade/Jornal da USP

O usuário pode realizar suas 
próprias medições corpo-
rais e fazer o controle da 

saúde mais facilmente. O Nutrica-
re indica se o usuário está acima 
ou abaixo do peso e se apresenta 
fatores de risco para complica-
ções metabólicas, como diabete 
e doenças cardiovasculares.

O app é baseado em quatro ín-
dices nutricionais: IMC (Índice 
de Massa Corporal), IAC (Índice 
de Adiposidade Corporal), CC 
(Circunferência da Cintura) e 
RCQ (Relação Cintura-Quadril). 
A partir de medidas como altura, 
peso e circunferência da cintura 
e do quadril, ele reúne as infor-
mações do usuário, cruzando os 
valores e comparando com da-
dos preestabelecidos pela OMS.

Há um link para fazer o 
download e imprimir em papel 
A4 a fi ta métrica (para medir a 
circunferência da cintura e do 
quadril) e o estadiômetro (para 
medir altura) – tudo para facilitar 
que o usuário faça suas próprias 
medidas sem necessidade de 
aparelhos e objetos muito espe-
cífi cos. “A pessoa vai precisar da 
fi ta e do estadiômetro, disponível 
no próprio aplicativo, e uma 
balança. São equipamentos bem 
simples”, ressalta Mariane Helen 
de Oliveira, uma das idealiza-
doras do projeto. O NutriCare 
também oferece instruções de 
como realizar as medidas, com 

Aplicativo permite fazer sua 
própria avaliação nutricional
Fazer sua própria avaliação nutricional pelo celular. O aplicativo criado por estudantes de Nutrição e 
nutricionistas da Faculdade de Saúde Pública (FSP) da USP, é voltado a adultos e idosos

imagens e texto explicativo.
Ele está disponível apenas 

para dispositivos Android e 
qualquer pessoa pode baixá-lo 
gratuitamente. Como ainda pas-
sa por fase de testes, não está 
disponível na loja de aplicativos. 
Para baixá-lo, basta enviar um 
e-mail para (celanpop@gmail.
com) requisitando o envio. “Pre-
tendemos disponibilizar para a 
loja de aplicativos assim que 
fi nalizarmos os testes”, conta 
Ingrid Brandimiller Gottsfritz, 
aluna do segundo ano do curso 
de graduação em Nutrição e 
também idealizadora do projeto.

Desde o último levantamento, 
não houve nenhum retorno ne-
gativo dos usuários com relação 
a possíveis defeitos. O usuário 

pode indicar problemas e novas 
sugestões na própria plataforma. 
Todo o aplicativo foi montado 
em cima de uma plataforma de 
blocos, o MIT App Inventor 2. Por 
ser uma ferramenta em blocos, 
não possui uma linguagem de 
programação muito específi ca, 
tornando todo o processo de 
criação mais intuitivo. 

Entre os próximos passos 
do grupo está incrementando 
a ferramenta com um serviço 
de probabilidade de risco para 
doenças crônicas. “Vamos 
começar a trabalhar nesses 
cálculos para programá-lo no 
aplicativo e ser um diferencial”. 
Com isso, além da pessoa ter um 
diagnóstico, ela vai saber (caso 
permaneça nesta situação) qual 

seu risco de ter alguma doença 
ou como o risco aumenta para 
determinadas enfermidades.

Além disso, também estão 
trabalhando na segunda parte 
do NutriCare: fazer o diagnós-
tico em crianças, o que é mais 
complicado e demanda mais 
trabalho. Isso porque, no caso 
infantil, é necessário calcular 
valores mensais. Com isso, a 
computação de dados é maior. 
O aplicativo foi apresentado 
no Nutrition 2019, congresso 
internacional realizado anu-
almente nos Estados Unidos, 
entre 8 e  11 de junho, em 
Baltimore. O Nutrition é um 
importante congresso na área 
da nutrição da Sociedade Ame-
ricana de Nutrição.
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A chamada Indústria 4.0, 
ou 4ª Revolução Industrial, é 
quando se engloba tecnologias 
para automação. Espera-se 
que com ela pelo menos 30 
novas profi ssões sejam criadas 
ao longo dos anos, benefi cian-
do 8 diferentes áreas. Alguns 
dos setores que sofrerão tais 
mudanças são: automotivo, 
alimentos e bebidas, constru-
ção civil, têxtil e vestuário, 
tecnologia da informação e 
comunicação, máquinas e 
ferramentas, químico e petro-
químico, petróleo e gás. 

Uma pesquisa realizada pela 
Price Waterhouse Coopers 
(PwC), mostrou que somente 
9% das empresas estão em ní-
vel avançado de digitalização. 
Com isso, a expectativa é que 
até 2020 este percentual pas-
se para 72%. De acordo com 
um levantamento da Agência 
Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial (ABDI), ao adotar 
os conceitos da Indústria 4.0 
na matriz produtiva brasilei-
ra seria possível gerar uma 
economia de R$ 73 bilhões 
anualmente. 

Em sintonia com as 30 no-
vas profi ssões que podem ser 
criadas, a ABDI acredita que a 
manutenção de equipamentos 
seja a mais capaz de se bene-
fi ciar. A redução dos custos e 
reparos pode chegar a R$ 35 
bilhões ao ano. O coordena-
dor de Indústria 4.0 da ABDI, 
Bruno Jorge, explica que estas 
tecnologias têm impactos dife-
rentes nos diversos empregos. 

“Um médico normalmente 
usa exames por imagens como 
diagnóstico para certas doen-
ças. A análise dessas imagens 

poderá ser realizada por algum 
sistema de visão de máquinas, 
mas o diagnóstico continuará 
sendo feito pelo especialista. 
Ou seja, nas diversas profi ssões 
haverá um impacto diferencia-
do das tecnologias da Indústria 
4.0, como a inteligência artifi -
cial”, comenta Bruno Jorge. Os 
ganhos de efi ciência produtiva 
são equivalentes a uma eco-
nomia de R$ 31 bilhões, e os 
R$ 7 bilhões restantes cor-
respondem a diminuição nos 
gastos com energia (AI/ABDI). 

Indústria 4.0 pode gerar economia de até R$ 73 bilhões


