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Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 01 de Julho de 2019. 
Dia de São Araão, São Teodorico, São Júlio, São Domiciano, e Dia do Anjo 
Lecabel, cuja virtude é a cautela. Dia do Revendedor de Refrigeração 

e Dia do Voluntário Social. O nome de julho foi dado a este mês em 
homenagem a Júlio César, Imperador Romano. Hoje aniversaria o cantor e 
compositor Alceu Valença, que chega aos 73 anos, a cantora Marisa Monte 
que nasceu em 1967, a atriz Pamela Anderson que também faz 52  anos e a 
ginasta Jade Barbosa nascida em 1991.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau é uma pessoa individualista, inovadora 
e corajosa, além de possuir muita energia e autoconfi ança. Cheio de ideias 
originais você muitas vezes mostra aos outros o caminho a seguir. É mais 
formal no que diz respeito à manutenção da saúde e da forma física. Gosta 
de seguir métodos estabelecidos e comprovados para alcançá-las e mantê-
las. Procura sintetizar a sofi sticação da tecnologia moderna com a paz e o 
dia-a-dia bucólico do campo ou das montanhas. Não se sente à vontade no 
trabalho em ambientes fechados, nem com os horários rígidos demais.

Magia dos sonhos
PÉS - Cortados, aborrecimento. Doendo, difi culdades. Descalços, 
difi culdades fi nanceiras. Limpos, novos amores. Sujos, doença. 
Grandes, vida longa. Pequenos, preocupação passageira. Ser 
mordido no pé por cobra ou outro animal, viagem. Lava-los, irá 
superar difi culdades. Cortar os dois, infi delidade. Ter diversos, 
sorte no jogo durante a fase da Lua em que sonhou. Números da 
sorte: 07, 13, 27, 40, 72 e 99

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

Esta segunda é o vigésimo nono dia da lunação. A Lua em Gêmeos aumenta a movimentação e inclusive ajuda a 

começar a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porém, com A Lua fora de curso as 18h49 aumenta a dispersão e a 

desorganização com as tarefas o que poderá provocar certo desânimo. Já quase às 22h25 a Lua em Câncer torna 

o fi nal do dia ótimo para os relacionamentos se fi rmarem e darem maior satisfação. Como estamos vivendo a fase 

minguante da lua é melhor não começar nada novo e aguardar alguns dias para fazer isso na próxima lunação.
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Aumenta o aconchego e o conforto 
no lar com o Sol transitando na casa 
quatro, a da família. Pode realizar 
mudanças radicais pela manhã, mas 
ouça opiniões antes de agir. Em 
Gêmeos a Lua o torna mais sociável, 
criativo e desembaraçado até o fi nal 
da tarde . 41/641 – Verde.

Através do convívio intimo melhora a 
relação com a família, pois há inspi-
ração para renovar-se. As infl uências 
são muito positivas nos pensamen-
tos e nos ideais a alcançar. A livre 
iniciativa vive um momento muito 
favorável com a Lua em Gêmeos. 
63/563 – Branco.  

Desde cedo nesta manhã a Lua 
em seu signo e dá expansividade, 
com um bom e alto astral e ajuda 
a realizar várias coisas. Qualquer 
difi culdade começa a ser superada 
através do reconhecimento de seu 
trabalho. Cuide melhor de si mes-
mo e não se precipite nas atitudes. 
25/925 – Amarelo.

O Sol em seu signo aumenta a boa 
disposição para algo novo. Mas se 
não aniversariou pode ainda sofrer 
por doenças, preocupações, insônias 
e aborrecimentos familiares. Fará 
contatos intensos e amizades mais 
íntimas que serão importantes em 
sua vida.  27/727 – Cinza.

Podem surgir brigas provocadas por 
atitudes possessivas e ciumentas em 
relação à pessoa amada. Controle sua 
tendência em comandar e querer 
dar a última palavra e irá superar 
os problemas. Plano mental em alta, 
com um índice maior de inteligência 
e percepção. 34/234 – Amarelo.

Mudanças realizadas recentemente 
podem estar abalando a sua vida 
afetiva e sexual. Desde manhã cedo 
haverá busca pelo que é agradável e 
dê satisfação. Durante toda a tarde 
a desorganização com as tarefas 
poderá provocar certo desânimo e 
desalento. 23/623 – Branco.

As crises estão terminando, mas 
antes fi que livre daquilo que não 
seja mais útil, do que já não dá 
mais. A Lua em Gêmeos ajuda a ser 
agradável para tratar daquilo que 
exija diplomacia. Aposte em algo 
novo e até inédito, use a inspiração 
para focalizar e realizar um desejo. 
55/355 – Verde. 

Um momento em que deve cuidar 
de sua imagem perante as pessoas 
com quem trabalha. Desde cedo 
pela manhã poderá empreender 
assuntos importantes, inovadores 
ou pioneiros. Mantenha a calma 
diante de imprevistos naquilo que 
deseja conquistar. 93/293 – Azul.

Lua em Gêmeos favorece a vida 
afetiva e social e os entretenimentos. 
Controle a pressa para suas realiza-
ções e não tome atitude impensada. 
A noite será ótima para os relaciona-
mentos se fi rmarem e darem maior 
satisfação, mas sem mudanças na 
rotina, permaneça no seu ambiente. 
09/109 – Amarelo.

Poderão viver bons momentos num 
ambiente positivo e de alto astral 
no seu lar junto dos familiares. Lua 
em Gêmeos o torna mais sociável, 
criativo e desembaraçado. Mas a lua 
geminiana na fase minguante pode 
levar a dispersão e a certo desanimo 
nesta quarta-feira. 45/445 – Azul.

A Lua em Gêmeos torna o momento 
ideal para inovações e atitudes pio-
neiras. Talvez tenha que errar para 
aprender como agir corretamente 
diante de uma situação inesperada. 
Saiba esperar o momento certo para 
agir sem precipitar-se a noite com a 
Lua fora de curso. 49/449 – Violeta.

Simpatias que funcionam
Para superar difi culdades fi nanceiras
Você está passando por difi culdades fi nanceiras? Seu dinheiro 
nada rende? Então, confi ra esta maravilhosa simpatia para acabar 
com suas difi culdades fi nanceiras e conquistar a prosperidade 
em sua vida! Faça numa segunda-feira, as 10  da manhã ou 22 
horas. Ingredientes – 03 velas brancas. – 01 copo com água. – 
02 colheres (sopa) de mel. Acenda as 03 velas brancas em 03 
segundas-feiras seguidas para o Arcanjo Miguel, Rafael e Gabriel. 
Deixe do lado direito das velas, um copo com água e 02 colheres 
de mel. Jogue em água corrente quando as velas se apagarem.

Muita segurança, tranquilidade e 
harmonia no seu ambiente ajudam 
na realização de seus planos. A 
atração pela boa comida, o conforto 
do lar e uma ânsia pelo aconchego 
fazem parte do astral do dia. Antes 
de falar, pense bem, não vá com-
prometer as suas condições de vida. 
95/495 – Verde. 

São Paulo, sábado a segunda-feira, 29/06 a 01/07 de 2019 Página 7 

AS FORÇAS DA CRIAÇÃO.

O Crescimento e o desenvolvimento profundos ocorrem quando 
reconhecemos nossa conexão com toda a criação. Quando observa-
mos essa conexão, somos capazes de ver como as forças elementais 
da água, terra, ar e fogo formam a base da realidade física em que 
existimos. E como esses elementos são refl etidos em nossas emoções, 
nossos corpos, nossas mentes e nossos espíritos. Durante séculos, a 
humanidade explorou o que signifi ca estar em separação, o que nos 
desconectou do mundo natural. Como resultado, esquecemos que a 
fonte primária e a força motriz de toda a criação ocorrem quando as 
forças elementais são ativadas e unifi cadas. A ativação ocorre dentro 
de nós quando unifi camos nosso coração, corpo, mente, espírito e 
alma. Trabalhar para unifi car esses aspectos dentro de si mesmo cria 
uma consciência mais profunda do seu poder criativo interior e do 
seu propósito nesta vida. Estabelecê-los como uma força unifi cada 
lhe permite ancorar melhor as energias cósmicas que chegam, o que, 
por sua vez, estabiliza e o apóia na co-criação da nova realidade da 
Terra que se revela. Reserve agora um momento para se ancorar na 
Terra e unifi car seu corpo, coração, mente, espírito e alma. Muito 
amor. Mensagem diária de Kate Spreckley

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

Tradução: Regina Drumond 

reginamadr umond@yahoo.com.br
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Pleonasmo

Rua
(abrev.)

Valente;
corajoso

Esporte 
de Torben

Grael

Padece no
Paraíso
(dito)

"(?) Dança,
Eu Danço",

filme
dos EUA

Grupo
social

como os
curdos
Período 
de ação 

da
Inquisição

Corta 
com os
dentes

Tipo de
material
atraído

pelo ímã

A vogal 
do pingo

Sem
instrução

País natal
do jogador
de futebol
M. Salah

Pronome 
despreza-
do pelo
egoísta

Anistia
Interna-
cional
(sigla)

Continente
da Rota 
da Seda

Fase que
antecede 
a deca-
dência

Registro
escrito de
ato oficial

(?) e escre-
ver: habili-
dades do 
letramento

Entrave
às ativi-
dades do
camelô

Considerar
inválido

Nação (?),
status da
Palestina
na ONU

Cada 
setor do
hospital

Profissão
de Lúcio
Mauro

Atração das praias 
de Guarapari (ES)

Rock (?) roll, gênero musical

Cantora
que gravou
os suces-
sos "Mu-
curipe" e
"Como
Nossos
Pais"

Banho-(?), processo
de cozimento 

Local da Índia onde 
se fala o português

Atenuante de
assassinato (jur.)
Espírito noturno e
brincalhão (Folc.)

Emaranhada
Dilma Rousseff,
primeira mulher

presidente do Brasil

Olha
fixamente
Atração de
Pompeia

Sal, em
inglês

Interjeição
mineira

Passado,
em inglês 

5, em
romanos

Não, em
italiano

(?)
Nastácia:
cozinhou
para São

Jorge 
(Lit. inf.)

Cair em
(?): ficar
obsoleto
O pentea-
do muito
usado por 
mulheres
negras

Toma 
uma pro-
vidência

3/and — non. 4/past — salt. 6/ignaro. 8/enredada.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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SEGUNDA-FEIRA, 1º DE JULHO DE 2019

SÓCIO AFASTADO POR AUXÍLIO DOENÇA
Sócio está sendo afastado por auxílio doença com atestado, como 
informar na SEFIP e no eSocial, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

O REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DEVE SER ASSEGURADO AO 
FUNCIONÁRIO AFASTADO PELA PREVIDÊNCIA?

Informamos que ao empregado afastado do emprego, são asseguradas, 
por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, 
tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa. Sendo 
assim, terá o empregado direito ao reajuste da convenção coletiva. 
Base Legal – Art. 471 da CLT.

RESCISÃO DE CONTRATO INTERMITENTE
Para rescindir funcionário com contrato de trabalho intermitente, 
quais as verbas rescisórias devem ser pagas, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FÉRIAS FRACIONADAS
Empresa pode comprar 10 dias das férias do funcionário e saldo de 20 
dias, tirar em 2 parcelas de 15 e 5 dias? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR SERVIÇO DE “FREELANCER”
Empresa do segmento de lanchonete, pretende contratar “freelancer” 
para trabalhar em várias funções, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DE PLANO INDIVIDUAL DE SAÚDE
Empresa pode pagar o plano de saúde individual da funcionária, sem 
que seja considerado salário indireto, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Movimentos, texturas, aromas e sabores 

podem ser integrados ao ouvir e ver. 

É indicado que sejam reali-
zadas para que o desen-
volvimento das crianças 

seja maior e mais completo. As 
atividades sensoriais possibili-
tam que as crianças conheçam o 
mundo ao seu redor a partir de 
novas texturas, cores, cheiros 
e sabores.

Atividades sensoriais ajudam 
no desenvolvimento cognitivo, 
linguístico, emocional e social 
dos pequenos. Desde o nas-
cimento até os cinco anos de 
idade, as crianças têm uma 
grande capacidade de absorver 
e reter novas informações como 
se fossem uma “esponja”.

São muitas as informações que 
chegam pelo tato, olfato, visão, 
audição, gustação, movimentos 
e posições do corpo. E todos 
esses sentidos começam a se 
desenvolver desde a vida ute-
rina. Mas é na primeira infância 
que eles se mostram essenciais 
para defi nir a vida adulta. Já está 
comprovado que desenvolver 
atividades sensoriais nos pri-
meiros anos de vida aceleram 
a aprendizagem e estimulam a 
criatividade das crianças.

“Jogos, brincadeiras e outras 

Atividades sensoriais 
na primeira infância 

aceleram aprendizagem 
Brincadeiras sensoriais são tão importantes na infância, especialmente nos primeiros anos de vida

atividades sensoriais estimu-
lam a inteligência, ajudam na 
criatividade e permitem que 
os alunos aprendam mais e 
melhor. Isso ocorre porque o 
cérebro tem a oportunidade de 

acionar diferentes canais para 
a entrada de conhecimento, 
contemplando todos os estilos 
de aprendizagem”, explica a 
coordenadora pedagógica do 
Colégio Champagnat, de Ri-

beirão Preto, Juliana Christina 
Rezende de Souza.

São pelo menos cinco os 
sistemas sensoriais que devem 
ser observados e trabalhados 
na primeira infância: táctil 
(toque), auditivo (identifi car 
sons), oral/gustativo (expe-
rimentar sabores), olfativo 
(identifi car cheiros) e visual 
(habilidades da visão).

Cada criança tem alguns sen-
tidos sensoriais mais desenvol-
vidos que outros. No entanto, 
cabe aos adultos oferecerem 
ferramentas para desenvolver 
todos os sentidos. Movimentos, 
texturas, aromas e sabores são 
informações que podem ser 
muito bem integradas ao ouvir e 
ver, para enriquecer ainda mais 
a capacidade de aprendizagem 
do cérebro.

“Modifi car o ambiente, manipu-
lar texturas, materiais com cores 
e espessuras diferentes, materiais 
para modelagem, apresentar sons 
diversos são algumas ferramentas 
importantes para desenvolver as 
habilidades sensoriais das crian-
ças”, explica Juliana.

Fonte e mais informações: 
(www.colegiosmaristas.com.br).
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O restaurante Mirazur, na Fran-
ça, do chef ítalo-argentino Mauro 
Colagreco, foi eleito o melhor do 
mundo, de acordo com a infl uente 
lista “50 Best”. Em segundo lugar 
do ranking, fi cou o restaurante 
Noma, em Copenhague, do chef 
Rene Redzepi, seguido pelo Asa-
dor Etxebarri, em Atxondo, no 
País Basco. Central, do chef pe-
ruano Virgilio Martínez, ocupava 
o sexto lugar e foi coroado como 
melhor restaurante da América 
Latina.

Este ano, Colagreco já havia se 
tornado o único chef estrangeiro 
com três estrelas Michelin na 
França. Com o novo título do “50 Cozinha é comandada pelo argentino Mauro Colagreco. 

Restaurante francês Mirazur é eleito o melhor do mundo
Best”, ele sucede o chef italiano 
Massimo Bottura que, devido ao 
regulamento, não pode partici-
par novamente da competição 
e entrou com os outros vence-
dores das edições anteriores na 
lista especial “Best of the best” 
(Melhor dos melhores).

 Ao receber o prêmio, Colagre-
co subiu ao palco acompanhado 
por sua esposa, a brasileira Júlia, 
e pela equipe do Mirazur, agitan-
do uma enorme faixa formada 
por quatro bandeiras: Argenti-
na, Brasil, França e Itália. “Esta 
bandeira representa o Mirazur e 
uma nova maneira de cozinhar 
na França”, disse (ANSA).
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