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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 04 de Julho de 2019 . 
Dia de Santa Isabel de Portugal, São André de Creta, São Oséias, e Dia 
do Anjo Lehahiah, cuja virtude é a harmonia. Hoje é o aniversário da 
Independência dos Estados Unidos da América. Hoje aniversaria a atriz Gina 
Lollobrigida que faz 92 anos, a atriz Victória Abril que nasceu em 1959 e a 
modelo Isabeli Fontana que nasceu em 1983.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste grau sente um prazer especial na resolução de 
problemas intrincados, que considera estimulante e desafi ador. Rende mais 
em cargos de comando ou coordenação e normalmente assume atitudes 
fi rmes, ainda que bastante emocionais. Possui um psiquismo afi ado e quase 
sempre precisam ter as coisas em ordem, para que possa agir com real 
efi cácia. A sua maneira prática de encarar a vida lhe confere um bom senso 
para negócios e habilidade para alcançar o sucesso material. O canceriano 
deste dia é também honesto e justo. No lado negativo precisa aprender a ser 
mais diplomático e evitar a tendência a ser teimoso e com falta de tato.

Magia dos sonhos
ABORTO – Aviso de deslizes na vida. Insegurança nos 
planos 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 quinta é o terceiro dia da lunação. A Lua em Leão faz conjunção com Mercúrio e Marte nesta quinta e tende 
a tornar o dia bem mais agitado e explosivo. A comunicação vai fi car mais direta, mas também podemos correr 
o risco de agir de forma mais autoritária e impositiva, o que pode gerar difi culdades e provocar confl itos.  A Lua 
faz um aspecto negativo com Urano que pode trazer instabilidade e mudanças de planos na última hora. Curta 
mais o ambiente, a natureza e o prazer da relação à dois nesta fase de lua nova, já que a demonstração de amor 
será importante nestes próximos dias.
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Evite iludir-se, desprenda-se das 
situações que já estão superadas. 
Antes de negociar, faça uma re-
visão de suas condições práticas, 
controlando a impulsividade e a 
tendência a querer comandar tudo. 
A impaciência impede de agir com 
calma. 98/698 – Vermelho. 

Desde o começo da manhã maior 
amabilidade e satisfação nos rela-
cionamentos, tanto sociais como 
íntimos. Em Leão a Lua assinala 
um período onde as celebrações e 
homenagens possuem um sabor todo 
especial.  Muita afetividade junto de 
sua família. 75/375 – Cinza.

O convívio na intimidade sexual 
deve melhorar esta semana. Cuide 
da saúde restabeleça suas energias 
vitais. A Lua em Leão faz conjunção 
com Mercúrio e Marte nesta quinta 
e tende a tornar o dia bem mais 
agitado e explosivo. Pr ocure agir 
apenas na certeza naquilo que deseja 
resolver.  64/364 – Cinza. 

Terá soluções em assuntos novos, 
modernos e avançados. A paciência 
e a confi ança ajudarão para o seu 
sucesso.  Curta mais o ambiente, 
a natureza e o prazer da relação 
à dois nesta fase de lua nova, já 
que a demonstração de amor será 
importante nestes próximos dias. 
85/385 – Branco. 

Com a Lua em seu signo bom para 
preparar viagens e mudanças para 
realizar depois do seu aniversário. O 
dia não é muito favorável à relação 
com as outras pessoas, podendo acar-
retar desentendimentos. Momento 
muito positivo para a expansão dos 
seus planos. 73/373- Amarelo. 

Há muita audácia para tentar algo 
novo e ir mais adiante, além das 
aparências e aumenta a persistência 
para coisas importantes e decisivas 
serem preparadas neste começo 
de semana. Logo poderá aumentar 
os seus lucros e obter vantagens, 
dedique-se já com muita paciência. 
76/476 – Verde. 

Aumenta a chance de êxito com 
as economias e aparece chance de 
saldar dívidas e restaurar as fi nanças. 
Precisa manter suas emoções sobe 
controle se surgir algum imprevisto. 
Na sua atividade logo surgirá uma 
oportunidade e ainda viverá situação 
nova no trabalho. 91/491 – Cinza. 

Desde manhã com a Lua em leão 
maior amabilidade e satisfação 
nos relacionamentos. Esta quinta 
favorece o comércio, as pequenas 
viagens e a comunicação em geral. 
Se surgir confusão ou problemas 
pessoais e domésticos será algo pas-
sageiro, não se irrite. 74/374 – Azul.

Haja agora para não perder a chance 
de melhorar sua vida até a metade 
do mês de julho. Siga em frente com 
seus planos e acredite que os resul-
tados serão os esperados. Anime-se 
mais na sua atividade e mantenha a 
persistência para alcançar seu ideal. 
94/394 – Marrom.

Com a Lua em seu signo oposto 
leão poderá se lançar a algo novo. 
A Lua faz um aspecto negativo com 
Urano que pode trazer instabilidade e 
mudanças de planos na última hora. 
Logo surgirão novas raízes e algo 
inédito irá ser realizado. É tempo 
de desenvolver ainda mais suas 
habilidades. 78/778 – Azul.

Mudanças na sua posição trazem al-
gum benefício inesperado com a Lua 
em Leão. Não de valor demasiado aos 
detalhes tira oportunidade de am-
pliar e melhorar a vida. Desprenda-
se de atitudes passionais que serão 
responsáveis por crises amorosas, 
sexuais e familiares. 70/270 – Azul. 

Simpatias que funcionam
Alcançar o seu objetivo na vida

Encontre três moedas antigas e três galhos de arruda. 
Junte tudo e deposite no altar de uma igreja que tenha 
seu santo de devoção. Depois disso, assista a uma missa 
nesta mesma igreja e peça em oração pelo seu objetivo 
a ser alcançado.  Quando alcançar o objetivo, volte na 
igreja e acenda uma vela em agradecimento para o santo.

A Lua em Leão torna o senso de união 
fortalecido nas relações. O dia é para 
ir além dos horizontes. A comunica-
ção vai fi car mais direta, mas também 
podemos correr o risco de agir de 
forma mais autoritária e impositiva, 
o que pode gerar difi culdades e pro-
vocar confl itos. Cuide de seu corpo 
e isso irá refl etir em seu astral nesta 
quinta-feira. 79/879 – Branco.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn.

Liberando e Curando o passado. É hora de curar o passado e 
transformar sentimentos que você está segurando para que não 
existam mais. Você está pronto para um novo começo. Quando você 
se apega às mágoas ou às dores do passado, uma grande tristeza 
é carregada e isso afeta todos os seus corpos, o físico, emocional, 
mental e espiritual. Deixe-as ir, perdoe e as libere. Saiba que você 
fez o melhor que pôde naquele momento e abriu seu coração e 
sua mente para permitir que o que quer que estivesse por vir a 
seguir, acontecesse de maneira mais grandiosa. Pensamento para 
hoje: Você está pronto para avançar para algo mais. Deixe de lado 
o passado para que você possa seguir em frente sem resistência. 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.
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morcego

Estado da 
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EUA
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reparar
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De (?): de
esguelha

Fernanda
Torres,
atriz

carioca

Classificação do
vale-refeição

(Econ.)

(?) Jato, operação 
da Polícia Federal
iniciada em 2014
Tornar legítimoIntegrou Os Mutantes

São comumente
praticados na sala 

de musculação

Casaco,
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O maior e mais forte
da face é a mandí-

bula (Anat.)
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cionada
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Transpirar

Viagem,
em inglês

Dança e música
popular cubana

Condição da criança
sujeita à tutela (jur.)

3/aid — oar — out. 4/acra — coat — trip. 8/pioneiro. 11/compensação. 15/salário indireto.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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QUINTA-FEIRA, 04 DE JULHO DE 2019

PAGAMENTO DO PRL PARA DIRETOR 
Qual será a parametrização correta das verbas do PRL, para envio ao 
eSocial, no caso de pagamento para diretor não empregado sem FGTS, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE ESTÁ EM PERÍODO DE EXPERIENCIA, FEZ O 
EXAME TOXICOLÓGICO E DEU POSITIVO, COMO PRECEDER?  

Esclarecemos que o exame toxicológico não está ligado ao 
PCMSO da empresa, desta forma, nada impede que a empresa 
faça o desligamento ou admissão do empregado caso dê 
positivo o exame toxicológico.

DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
Empresa pode descontar parcelas do empréstimo consignado no 
valor de adiantamento das férias? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESCISÃO COM DÉBITO NO FGTS
Qual a modalidade de rescisão do contrato de trabalho quando a 
empresa deixa de depositar o FGTS por 2 anos consecutivos, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO MENSAL DE AJUDA DE CUSTO
Ajuda de custo com transporte, pago em folha mensalmente, 
existe incidência de encargos? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DIA ÚTIL PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS
O 5.º dia útil para pagamento dos salários, para um restaurante que tem 
expediente aos domingos, será considerado este dia para contagem do 
prazo? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

IMPLANTAR TURNOS DE REVEZAMENTO
Empresa pretende implantar turnos de revezamento, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Vista panorâmica da cidade de Elvas que possui estrutura defensiva em forma de uma estrela. 

Longe das grandes cidades, quem 
passeia pelo extremo leste alente-
jano se depara com vilas medievais, 

castelos incríveis e muito mais. Há tanto 
para ver que é possível planejar uma viagem 
completa por lá, começando por Castelo de 
Vide, um charmoso vilarejo a duas horas e 
meia de Lisboa. 

Cercado por mais de dois quilômetros de 
muralhas, tem casinhas brancas, ruazinhas 
estreitas, portais góticos e construções anti-
gas, tudo encimado por um belo castelo, de 
onde é possível conferir uma vista incrível dos 
arredores. A apenas 13 km dali está Marvão, 
outra aldeia histórica da região. Embora 
também tenha muralhas, castelo e casinhas 
brancas, é bastante diferente de Castelo de 
Vide e vale a pena visitar as duas. Sua histó-
ria é milenar, seu castelo é grandioso e seu 
encanto é inexplicável. Todos esses destinos 
próximos à fronteira foram importantes na 
época das batalhas medievais. 

Não é à toa que eles estão posicionados 
sobre colinas e têm castelos e muralhas: 
eles foram construídos estrategicamente 
para observar se algum exército inimigo 
se aproximasse, e precisavam estar prepa-
rados para os ataques. Saindo de Marvão, 

a 80 km está Elvas, que é um Patrimônio 
Mundial da Unesco. Esta cidade fortifi cada 
tem uma estrutura defensiva em forma 
de estrela com um perímetro de cerca de 
dez quilômetros, sendo considerada uma 
das maiores fortifi cações abaluartadas do 
mundo.

As construções militares do destino são 
inúmeras: há o Forte de Santa Luzia e o da 
Graça, além dos fortins de São Mamede, 
São Pedro, São Domingos, São Francisco 
e da Piedade. No entanto, seu patrimônio 
também inclui belas igrejas e mosteiros, e a 
vista de seu castelo é deslumbrante. Apenas 
31 km separam Elvas do próximo destino 
no roteiro, Vila Viçosa, que é conhecida 
como a “princesa do Alentejo”. Próxima 
a grandes pedreiras de mármore, esta é 
uma cidade bonita, com várias casas que 
mais se parecem palácios, decoradas com 
o mármore da região.

O ponto turístico mais importante é o 
Paço Ducal de Vila Viçosa, que é, atual-
mente, um museu onde estão expostos 
mobiliário, utensílios domésticos, roupas, 
obras de arte, porcelanas, conjuntos de 
armas e até carruagens da época em que 
foi uma das residências da família real 

portuguesa. Sua característica mais im-
pressionante é a fachada de 110 metros 
totalmente revestida em mármore.

Depois, é a vez de Monsaraz, que fascina 
os visitantes com suas ruas de pedra, mu-
ralhas e casinhas típicas. Situada ao lado 
do grande lago Alqueva, é talvez um dos 
melhores lugares em todo o Alentejo para 
curtir o pôr do sol. Isso porque, do topo 
de seu castelo, é possível ver todo o lago 
mudando de cor conforme o anoitecer se 
aproxima. A última parada é Mértola, em 
pleno Vale do Guadiana. Em termos de 
história, este destino ganha de qualquer 
um da lista, já que foi uma cidade romana e, 
posteriormente, a capital de um reino árabe. 

O resultado é uma cidade peculiar, que 
guarda tesouros portugueses, árabes e 
romanos, que incluem até mesmo uma 
igreja católica instalada numa construção 
que já foi uma mesquita, a Igreja de Nossa 
Senhora da Anunciação. Os vestígios arque-
ológicos são expostos por toda a cidade, 
em locais como a Câmara Municipal e o 
Museu Islâmico.

Fonte e mais informações: 
(www.turismodoalentejo.com.br).

Roteiro pela 
fronteira do 
Alentejo com a 
Espanha
A fronteira de Portugal com a Espanha é marcada 
por grandes histórias de disputas territoriais e 
batalhas, e a região do Alentejo não é diferente

TurismodoAlentejo

Castelo de 

Monsaraz, 

no Alentejo. 
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