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Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA-FEIRA 26 de Junho de 2019. 
Dia de São Pelaio, São Antelmo, São Virgílio, São João dos Godos, Santa 

Perseveranda, e Dia do Anjo Haaiah, cuja virtude é a compaixão. Dia Inter-

nacional Contra o Uso e o Tráfi co de Drogas. Hoje fazem aniversário o 
cantor e compositor Gilberto Gil que faz 77 anos, o ator Chris O’Donnell, que 
nasceu em 1970, o ator Rodrigo Veronese que também completa 49 anos e a 
cantora e compositora Luíza Possi que nasceu em 1984.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau é aparentemente uma pessoa confi ante e 

capaz, mas no seu íntimo é sensível e um tanto inseguro. Com uma mente positiva 
e boa capacidade de organização, usa seu conhecimento de forma construtiva. É 
uma pessoa diplomática e persuasiva que costuma desenvolver habilidades no 
relacionamento formal, tal como na área da política, da diplomacia, das vendas 
e do jornalismo. Dotado de mente concreta, prefere as manifestações afetivas 
sem muita sutileza e com resultados diretos. Conciliador acredita fi rmemente 
na liberdade pessoal e não aceita a existência de um destino pré-estabelecido. 
No lado negativo tende a ser diplomático só quando tem algum interesse.

Magia dos sonhos
CAMISA – De mangas compridas, fortuna. Curtas, 

pobreza. Nova e limpa, riqueza. Suja e rasgada, problemas. 
Com pulgas, riqueza através do jogo. Branca, novos amores. 
Colorida, casamento ou noivado. Amarela, enfermidades. 
Números de sorte:  36, 47, 57, 59 e 75.

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

Esta quarta é o vigésimo quinto dia da lunação. A Lua em bom aspecto com Júpiter e Vênus aumenta a confi ança, 
otimismo e facilita as relações sociais, mas como a Lua também faz um aspecto negativo com Saturno será impor-
tante avaliar os desejos e impulsos. Saturno só nos permite realizar aquilo que damos conta. A Lua em mau aspecto 
com Plutão pode deixar a noite agitada. Mercúrio ingressa em Leão e até a metade de julho a comunicação vai 
estar mais fi rme e positiva. Vamos  ter nesta metade de semana maior autoconfi ança para enfrentar e solucionar 
os problemas. Será necessário apenas evitar a arrogância e não impor nossas ideias. 
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Na manhã desta quarta, Marte em 
bom aspecto com a Lua dá força para 
tomar iniciativas e ajudar a resolver 
tudo através de uma forma calma e 
da afável. Um dia de ampliação da 
sensibilidade, da emotividade e da 
atenção. Somente cuidado com o ciú-
me exagerado. 78/378 – Vermelho.

Algumas coisas podem não ter mais 
a mesma importância de antes, mas 
grandes negócios podem ser rea-
lizados se foram preparados. Verá 
as coisas do jeito que elas são junto 
com os defeitos alheios que junto 
com a carência de humor pode trazer 
desencontros e difi culdades nesta 
quarta. 65/165 – Azul.

A Lua em bom aspecto com Júpi-
ter e Vênus aumenta a confi ança, 
otimismo e facilita as relações so-
ciais., mas como a Lua também faz 
um aspecto negativo com Saturno 
será importante avaliar os desejos. 
Será necessário apenas evitar a 
arrogância e não impor suas ideias. 
41/241 – Branco.

Preserve mais sua vida pessoal dos 
envolvimentos profi ssionais. Com 
o Sol em seu signo haverá maior 
integração e disposição para alcançar 
os objetivos desejados. Dedique-se 
a realizar os planos que já foram 
bem pensados e planejados antes. 
24/224 – Cinza.

Tenha cuidado com a saúde que 
pode sofrer nesta fase mais delicada 
do ano. Diminui a capacidade para 
perceber falhas e defeitos alheios que 
junto com falta de humor. A Lua em 
mau aspecto com Plutão pode deixar 
a noite agitada nesta quarta-feira. 
22/422 – amarelo.

Mercúrio ingressa em Leão e até a 
metade de julho a comunicação vai 
estar mais fi rme e positiva. O modo 
agradável de tratar as pessoas tem 
que ser usado, já que as pessoas irão 
se tornar ásperas e fi car de mau hu-
mor no fi nal do dia. 29/329 – Verde.

Mantenha a alegria nos contatos 
sociais e sentimentais iniciados. 
Em tudo há sempre um lado bom 
e positivo, mesmo que seja algo 
aparentemente ruim. O dia dá lucros 
pelo trabalho e satisfação amorosa. 
Deve ter nesta metade de semana 
autoconfi ança para solucionar os 
problemas. 43/243 – Cores escuras.

Use de versatilidade, evitando 
imposições e atitudes radicais. Um 
dia de ampliação da sensibilidade, 
da emotividade e da atenção. Tome 
atitudes fi rmes e ousadas para obter 
resultado. O momento é bom para 
lançar produtos e iniciar projetos 
de rápido desenvolvimento. 23/623 
– Azul.   

As palavras mais duras podem per-
turbar sua rotina e causar atrasos 
nos planos. Terá que fazer valer à 
calma e a afabilidade. Diminui a 
capacidade para perceber falhas e 
defeitos alheios.  Precisa recuperar 
suas energias vitais e cuidar da saúde 
que pode sofrer. 62/662 – Amarelo.

Pode sentir-se muito inseguro e ser 
levado à irritação facilmente. Devido 
à carência de humor o dia pode tra-
zer desencontros e difi culdades. Se 
souber controlar a emoções resolverá 
grandes negócios. Enfrente com co-
ragem as difi culdades e irá superá-las 
com facilidade. 67/467 – Branco.

Começa a ver melhor falhas e defei-
tos alheios que junto com a carência 
de humor pode trazer desencontros . 
O momento é ótimo para concluir 
contratos e fazer negócios que já 
estejam em andamento. Deve ter 
nesta metade de semana maior 
autoconfi ança para solucionar pro-
blemas.12/612 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para depois de uma briga 

Pegue um copo, coloque três colheres de mel dentro e dei-
xe 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.

Com o Sol em Câncer haverá maior 
integração e disposição para al-
cançar os objetivos desejados. Um 
bom dia para dar início a empreen-
dimentos e ajudar para problemas 
de difícil solução sejam resolvidos. 
Procure ouvir opiniões para depois 
de decidir-se. 63/463 – Verde.
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SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn.

Purifi cação. Pensamentos de Purifi cação. A melhor maneira de 
começar de novo é purifi car seus pensamentos, acalmar sua mente, 
seu corpo e sua alma, e então, ter realmente certeza sobre o que é 
mais importante para você agora e, então, começar de novo. Tem 
havido muitas coisas mudando em seu mundo e isso sinaliza um 
tempo para se concentrar em seus novos objetivos e sonhos. A 
reconstrução nem sempre é fácil, mas pense nela como tendo uma 
lousa limpa sobre a qual criar e tenha uma ideia clara de como você 
gostaria que fosse a imagem antes de começar a pintar essa nova 
vida para si mesmo. Pensamento para hoje: Lembre-se de que tudo 
em que você focar se manifestará, então escolha pensamentos que 
estejam continuamente focados em aspectos positivos com resul-
tados positivos. E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. 

Os Anjos e Guias

 http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br

Refl exõesRefl exões

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 37

TCEM
TRAVALINGUA
CONTRARIOS

TUAORC
EINGLORIO

ASSADURAST
VAINDCE
ILEVADO

SORRISOEAR
LOLACRE
EUALOV

INVENTARIO
TUOILRL

ROLAMBEST
SABEDORIA

Série de 
sons como
"Três tris-
tes tigres"

Pizza (?),
receita de
sites de
massas

"Bonitos",
no falar 

de Portugal

O urubu,
para o
time do

Flamengo

Poema
curto da
Grécia
Antiga

"Agente",
em "ator"
(Gram.)

"O Homem
que (?)",
de Victor

Hugo

O éter,
por sua
natureza

(Fís.)

Ser con-
sequência
(de algo)

Movimento
comum no

Brasil
Colônia

Saliência
carnosa
da gar-
ganta 

Selo
plástico 

de malotes

"(?) Como
Vai", 

sucesso de
 Lô Borges

Giram
sobre si

Óleo, 
em inglês

Pedro (?),
criação
de Chico
Anysio

 Cheio 
de (?): 

presunçoso

(?)-seller:
livro de
grande

vendagem
Virtude
do rei 

Salomão
(Bíblia)

(?) científico: desig-
nação introduzida
por Lineu na Botâ-
nica e na Zoologia

Vaidoso,
em inglês
"O (?) do
Lagarto",
romance
de João
Ubaldo
Ribeiro

Travesso
(pop.)

Dígrafo de
"erro"

Orelha,
em inglês
Deus dos
dervixes

"Tratado",
em Otan
Filtrar

(o café)

Pronome
pessoal
Relação
dos bens
deixados
por uma
pessoa
falecida

Opostos

Afecção
cutânea
comum

em bebês
(pl.)

Coesa
O ato 

que não
enobrece

A Guerreira
da MPB

"Brincadei-
ras" que
já causaram mortes 
em universidades (BR)

2/si. 3/ear — oil. 4/best — vain. 5/úvula. 8/inglório.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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TRABALHADORES TERCEIRIZADOS
Empresa pretende contratar terceirizados, como proceder o registro no 
eSocial? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA QUE EXIGE QUE OS FUNCIONÁRIOS TRABALHEM UNIFOR-
MIZADOS, COMO PROCEDER NO CASO DA FUNCIONÁRIA GESTANTE?

Sendo um requisito necessário os empregados utilizarem uniformes, 
já que a empresa exige, torna-se necessário a empresa concedê-los 
indistintamente para todos os empregados, inclusive para a gestante.

FÉRIAS APÓS LICENÇA MATERNIDADE
Empresa pode fornecer o recibo de férias para a funcionária, logo 
após o encerramento da licença maternidade, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ACORDO PARA JORNADA DE 12X36
Empresa somente poderá aplicar a jornada 12x36 a seus funcionários, 
após previsão em convenção coletiva, caso não tenha, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE
Empresa que paga 50% do plano de saúde do funcionário, pode 
cancelar o convênio a qualquer momento, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra 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].

COMPENSAÇÃO DE VALORES RETIDOS
Como efetuar a compensação dos valores retidos em nota fiscais de pres-
tação de serviços? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® JUNHO/ 19
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

• • •Segundo dados do Empresô-
metro, empresa especia-
lista em inteligência de 

mercado, são mais de 1 milhão de 
negócios em atividade e formali-
zados, representando 5,53% de 
todas as empresas ativas do país.

A Região Sudeste conta com 
a maior concentração de vare-
jistas de roupas, com mais de 
460 mil empresas; somente São 
Paulo congrega mais de 250 mil. 
Na Região Sul, o Rio Grande do 
Sul tem no mercado mais de 80 
mil negócios. A Bahia conta com 
mais de 60 mil empreendimen-
tos nessa atividade. Somente 
nestes primeiros seis meses de 
2019, o crescimento em relação 
a 2018 foi de mais de 8%, e um 
total de mais de 72 mil novas 
empresas abertas.

“São negócios como a venda 
de roupas e acessórios que 
são mais procurados, pois são 
bens de uso comum, e é uma 
atividade pouco complexa, 
mas que precisa de dedicação, 
como qualquer outro negócio”, 
afi rma o CEO do Empresôme-
tro, Otávio Amaral. Mesmo 
que os números apontem que 
o comércio varejista de roupas 
e acessórios está crescendo, 
a atividade ainda sofre com a 

Somente São Paulo congrega mais de 250 mil varejistas de roupas.

Varejo de roupas e acessórios 
movimenta bilhões

O país conta com uma das maiores redes varejistas de roupas e acessórios do mundo
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informalidade que, com o alto 
nível de desemprego, levou 
muitos brasileiros a buscarem 
uma forma de obter renda, e 
uma delas é a venda de roupas.

“Essa área é bastante concor-
rida. Hoje, o comércio ‘porta a 
porta’ deu lugar à tecnologia, há 
um número grande de pessoas 
vendendo artigos de moda atra-
vés da internet, se utilizando de 
aplicativos de redes sociais, é 

algo que preocupa o empresário 
que tem uma loja física ou vir-
tual, que mantém empregados 
e tem custos mais elevados”, 
explica Amaral.

Mesmo assim, a perspectiva é 
de que o crescimento siga e que 
até 2020 os índices sejam pare-
cidos com o pico do setor em 
2014, segundo a Confederação 
Nacional do Comércio (CNC). A 
importância da atividade para a 

economia é inquestionável. Se-
gundo o balanço do Comitê da 
Cadeia Produtiva (Comtextil), 
em 2017 foram movimentados 
mais de 220 bilhões de reais, 
para se ter uma ideia foram 
vendidas mais de 6 bilhões de 
peças de vestuário, em média 
30 peças para cada brasileiro. 

 
Fonte e mais informações: 

(www.empresometro.com.br).

Um tribunal da cidade de 
Bolonha, na Itália, estabeleceu 
na última sexta-feira (21) que 
a Ferrari 250 GTO, de 1962, 
é ofi cialmente uma obra de 
arte. A Ferrari apresentou uma 
queixa para proteger o projeto 
de design do famoso carro de 
possíveis imitações.

Segundo a União Industrial 

Modelo é um dos mais famosos da história 

da fábrica de Maranello.

Ferrari 250 GTO é reconhecida 
como obra de arte

de Turim, essa é a primeira vez 
que um carro é protegido por 
direitos autorais, tornando-se 
ofi cialmente uma verdadeira 
obra de arte. O modelo é um 
dos mais famosos da Ferrari. 
O carro conta com uma velo-
cidade máxima de 280 km/h e 
é própria para duas pessoas 
(ANSA).
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A onda de calor que atinge a 
Itália nesta semana pode bater 
um recorde e ser a mais forte 
no mês de junho desde 2003, 
alertaram especialistas ontem 
(25).  A previsão é que entre 
amanhã (27) e sexta-feira 
(28) as temperaturas atinjam 
o ápice, passando de 33ºC em 
várias regiões do país. 

“Nas cidades do norte, 
podemos presenciar um re-
corde absoluto para o mês de 
junho. No sul, porém, o calor 
será mais contido”, disse o 
meteorologista Edoardo Fer-
rara. Os termômetros devem 

Temperaturas na Itália 
devem chegar a 40ºC 

nesta semana
subir mais no Piemonte, onde 
a previsão fala de 42ºC. Para 
Milão, Ferrara, Bolonha e 
Trieste, a estimativa também 
gira em torno de 40ºC. 

Na região da Toscana, como 
Florença e Prato, a previsão 
é de 39ºC, assim como na 
ilha da Sardenha. Na capital 
Roma, a temperatura deve 
fi car entre 37ºC e 38ºC. O 
calor está sendo provocado 
por um anticiclone do norte 
da África, que passa por Es-
panha, França, Alemanha, 
Holanda e Inglaterra, além 
da Itália (ANSA).


