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TONY AUAD E OS BASTIDORES DA TV

INICÍO A COLUNA comentando o fracasso do pro-
grama “O Aprendiz” apresentado por Roberto Justus na 
Band. Anunciado pelo próprio apresentador que seria ‘o me-
lhor’ de toda história. Mas, não foi bem isso que aconteceu.

A TEMPORADA, que foi ao ar durante três meses, 
derrapou e não empolgou o público. O reality, que chegou ao 
fi m na última segunda-feira, teve uma grande lista de defeitos 
e poucos acertos que nem a produção conseguiu corrigir.

O IMPACTO foi muito signifi cante na audiência. Até porque 
os equívocos eram tantos que foi necessário fazer um pente fi no 
durante a duração do reality. Entretanto a direção da Band ainda 
não se posicionou e provavelmente não haverá outra temporada.

PREVISTO para ser concluído daqui a dois anos e 
meio no fi nal de 2021,o projeto “Uma Só Globo” está ti-
rando o sono de muita gente. Os profi ssionais da emis-
sora vivem um momento de tensão extremas e medo.

É QUE ESSAS transformações  profundas podem gerar 
uma grande onda de demissão em massa o que já vem aconte-
cendo gradativamente. O projeto vai fundir a TV Globo com a 
Globosat,criando uma gigante que vai faturar 15 bilhões por ano.

COM UMA experiência de quase morto, o apresentador 
João Kleber da Rede TV recebeu uma série de recomendações 
do seu cardiologista para evitar uma reicidência no seu quadro 
clínico, reduzindo inclusive sua carga de trabalho na Rede TV.

JOÃO KLEBER precisou passar por uma cirurgia 
do coração e quase morreu. Sem fi lhos e solteiro aos 63 
anos, ele afi rma que jogou fora 30 anos de sua vida para 
se dedicar única e exclusivamente aos seus programas.

SÍLVIO SANTOS deu o ultimato e avisou que vai tirar do ar o 
“Fofocalizando”. O dono do SBT não está satisfeito com a audiência 
do programa. Para os executivos da emissora esse comunicado foi 
feito num momento de nervoso e acham que ele deve voltar atrás.

FEITO EM TOTAL sigilo o casamento de Rebe-
ca Abravanel e Alexandre Pato. Reservado apenas para 
30 convidados e planejado em menos de duas sema-
nas. Os detalhes foram divulgados pela esposa do pastor 
que celebrou a união da fi lha número 5 de Sílvio Santos.

 
FRASE FINAL: Nada como um dia após o outro.
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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
SEGUNDA 08 de Julho de 2019. 
Dia de Nossa Senhora das Graças, Santa Priscila, Santo Eugênio, São Adriano III, 
São Gregório Grassi, e Dia do Anjo Haamiah, cuja virtude é a verdade. Dia do 

Padeiro, Dia do Panifi cador e Dia da Ciência. 
Hoje aniversaria o cantor Moraes Moreira nascido em 1947, a atriz Anjelica Huston 
que faz 68 anos, a atriz Françoise Forton que completa 64 anos, o ator Kevin 
Bacon que chega aos 61  anos e a modelo Daniella Sarahyba que nasceu em 1984. 

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau quase sempre dá um caráter sagrado 
a cada uma de suas ações, inclusive as mais corriqueiras. É um defensor 
das liberdades individuais e frequentemente aceita com naturalidade 
aquilo que poderia espantar a média das pessoas. Pouco convencional nos 
relacionamentos, sente-se atraído por pessoas diferentes que se destaquem 
por sua originalidade. Tem tendência a trabalhar duro e assumir grandes 
responsabilidades. Porém precisa aprender a delegar tarefas de forma justa. 
A sua grande necessidade de se sentir seguro o leva a fazer investimentos de 
longo prazo.

Magia dos sonhos
CABEÇA – Ver uma cabeça decepada: solucionará grave 
problema. Quem sonha que está cortando a cabeça de alguém 
está superando grandes difi culdades. Ver a cabeça de um 
animal cortada: prosperidade. Em geral, é sinal de libertação, 
independência. Números de sorte:  06, 10, 15, 16, 20 e 34.

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

Esta segunda é o sétimo dia da lunação. Há um bom aspecto entre o Sol e a Lua que transita em Libra Desde às 
03h08 desta manhã e cria uma grande harmonia dando integração e boa disposição para a realização dos afazeres 
em geral. Haverá cooperação entre nossa vontade e os objetivos de vida; sendo assim as coisas vão parecer irem 
para seus devidos lugares e tudo entrará nos seus eixos, dando uma sensação muito positiva ao sábado. Porém não 
daremos atenção às coisas que não nos interessam. Aumenta a falta de receptividade aos problemas e difi culdades 
dos outros e só teremos olhos para aquilo que nos seduza e nos atraia durante este fi nal de semana.
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O dia começa com bom pique 
embalado pela entrada da Lua em 
seu signo oposto Libra. Tenha cui-
dado apenas para a possibilidade 
de estar impaciente e criar atritos 
desnecessários. Faça uma revisão de 
seus interesses antes de ir adiante 
com um plano que tenha em mente. 
78/778 – Verde.

Promova encontros no relaciona-
mento amoroso, já que o dia é ótimo 
para amar, fazer viagens e divertir-se 
junto de pessoas queridas. O senso 
poético e a atração pelas diferentes 
formas de arte levam ao prazer e à 
alegria. Tenha cuidado com extrava-
gâncias que podem abalar a saúde. 
19/419 – Azul.

Ainda podem surgir confl itos passa-
geiros que abalam a saúde e tiram 
a boa disposição para as relações. 
Cuidado com a desconfi ança exa-
gerada quando a gente acha que 
tudo que acontece é voltado contra 
nossos desejos. O convívio íntimo 
deve melhorar ainda mais se estiver 
apaixonado. 83/783 – Amarelo.

Será bom se pôr em movimento e 
namorar. Terá soluções dos pro-
blemas que enfrentou há pouco 
tempo quando o Sol for para a casa 
do dinheiro, a casa dois. A fi rmeza 
no modo de agir é necessária, mas 
o sentimento de posse deve ser 
controlado. 02/102 – Cinza.

Muito estímulo mental com uma 
manhã cheia de energia. O Sol em seu 
signo na semana que vem favorece 
as viagens e mudanças preparadas. 
Aumentam o gosto pela música, 
o senso poético e a atração pelas 
diferentes formas de arte. Faça reno-
vação somente depois do aniversário. 
21/421 – Vermelho.

Sol e a Lua que cria uma grande 
harmonia dando integração e boa 
disposição. Com o Sol indo para seu 
signo daqui uns dias poderá fugir 
de situações que o importunam. 
Prepare-se para aumentar suas 
chances de lucros em negócios 
que estejam sendo preparados para 
breve. 34/534 – Cinza. 

Haverá cooperação entre nossa 
vontade e os objetivos de vida; sendo 
assim as coisas vão parecer irem 
para seus devidos lugares O dia pode 
trazer doenças e aborrecimentos 
familiares ou profissionais. Logo 
viverá situação nova e muito positiva 
no trabalho. 20/420 – Cores escuras.

Haverá cooperação entre nossa 
vontade e os objetivos de vida; sendo 
assim as coisas vão parecer irem 
para seus devidos lugares. Tenha 
cuidado apenas para a possibilidade 
de estar impaciente e livre-se do que 
não serve mais. Seja fi rme, mas não 
vá contra situação que não poderá 
modifi car. 74/474 – Azul.

Atitude egoísta gera rompimento e 
afasta as pessoas de seu convívio. 
Não se mostre tão desconfi ado de 
atitudes que alguém tome com 
respeito aquilo que não a afeta. Mas 
também não pense demais para não 
perder uma boa chance de ser feliz. 
83/583 – Verde.

Momentos decisivos serão vividos 
na intimidade nesta metade do mês 
de julho. É tempo de desenvolver 
ainda mais suas habilidades para o 
trabalho que pretende realizar em 
breve. A noite será muito sociável e 
agradável com a atenção voltada para 
o que lhe interessa. 82/482 – Cinza.

Nesta semana estará mais expansivo 
e independente podendo fazer mu-
danças que irão trazer uma posição 
mais estável. Atitudes impensadas 
criam crises amorosas e familiares, 
pense antes de agir. Aumenta a falta 
de receptividade aos problemas e 
difi culdades durante este fi nal de 
semana. 29/329 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para aumentar o amor entre os dois 
Pegue um pequeno pedaço de papel e escreva nele o 
nome da pessoa que quer. Agora pegue uma maçã e faça 
um furo na fruta. Coloque o papel ali dentro e feche o 
furo da maçã com uma mistura de açúcar e mel. Pegue a 
maçã e leve até a um jardim. Lá você deve virar de costas 
e jogar a maçã no jardim, jogar por cima de sua cabeça, 
siga em frente e não olhe para trás (para ver aonde a 
maçã caiu), não olhe. Dica: Escolha um local onde você 
não precise passar sempre pois você deverá não passar 
neste jardim durante 7 dias seguidos.

Há um bom aspecto entre o Sol e a 
Lua que cria uma grande harmonia 
dando integração e boa disposição; 
sendo assim as coisas vão parecer 
irem para seus devidos lugares e 
tudo entrará nos seus eixos. Precisa 
manter bom relacionamento com 
pais e fi lhos. 34/334 – Branco. 

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

Rejuvenescimento. Reviva e Regenere o seu corpo. Reserve um 
tempo para acalmar seu corpo, coração, mente e alma. É muito mais 
fácil quando você está em um estado de equilíbrio e harmonia. Tire 
algum tempo para relaxar, fi car em silêncio e desfrutar de sua soli-
dão, entregando-se aos cuidados pessoais muito necessários. Traga 
o equilíbrio e a harmonia para dentro de você primeiro, e depois 
reserve um tempo para trazer o equilíbrio e a harmonia para as situ-
ações em sua vida. Pensamento para hoje: Peça aos seus anjos para 
curar, purifi car e regenerar seu corpo, mente e alma, trazendo-os ao 
equilíbrio e à harmonia novamente. 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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O parceiro
da porta-
bandeira

"Estoy
(?)", su-
cesso de
Shakira

(?) nobre,
grupo

químico
do hélio

Vitamina 
anties-

corbútica

Navio das
antigas

armadas

Inexpe-
rientes
(fem.)

Dar
existência

Cachorro,
em inglês 

A região
de traba-

lho do
boia-fria

Chá de
(?): é efi-
caz contra

a gripe

Estado
natal de

João
Gilberto

O número
inferior da
potência
(Mat.)

Aranha
que não

tece
(bras.)

Égua com
menos de
dois anos

Sandra de
(?),

cantora
brasileira

Semente
que é

fonte de
ômega 3

Material
que atrai
o ferro

Esboço de texto feito pelo
candidato, na prova de

português do Enem
O estado do moribundo

Sentido que distingue
calor, frio, pressão,

contato e dor

(?) é: expressão de
concordância

Ave semelhante ao
Zé Carioca (HQ)

Parte do
pandeiro
Viagem,

em inglês

Informa-
ção sobre
a idonei-
dade de

uma
pessoa
(bras.)

501, em
romanos
Único;

singular

Monte (?), 
ponto mais
setentrio-

nal do
Brasil, em
Roraima

Maior
(síncope)

Discurso
elogioso

(fig.)
Conserto

Figurantes
(TV)

"(?) Malibu", série da
TV que foi sucesso

nos anos
1990

Filme dirigido por
René Sampaio com
base em sucesso do

Legião Urbana

Direção

Bota-(?):
festa de

despedida

3/dog. 4/trip. 6/leigas. 7/caburaí. 17/rascunho da redação.

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA
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SEGUNDA-FEIRA, 08 DE JULHO DE 2019

BENEFÍCIO PARA O ESTAGIÁRIO
Empresa pode pagar ajuda de custo na folha de estagiário, inclusive 
o plano de saúde? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

NA 2ª FASE DE IMPLANTAÇÃO DA DCTFWEB A EMPRESA FOI 
TRANSFERIDA PARA 3ª ETAPA, MESMO ASSIM DEVE ENTREGAR 
A REINF SEM MOVIMENTO?

Esclarecemos que é de nosso entendimento que se para fins de 
DCTFWeb esta empresa passou a ser 3º grupo, a EFD-Reinf sem 
movimento além de enviada em janeiro de 2019, se assim perma-
necer, deverá ser enviada apenas quando inicia a sua obrigação de 
DCTFWeb, ou seja, outubro de 2019.

CARÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
Quando o funcionário sai em licença saúde por 30 dias, mas não 
cumpriu o período de carência de contribuição do INSS (12 meses), 
a empresa deve pagar os 15 dias? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONCEDER BENEFÍCIO NA FOLHA DE PAGAMENTO
Empresa pode pagar na folha de pagamento a cesta básica e auxílio 
alimentação, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRIBUIÇÕES SOBRE COOPERATIVAS
Como informar na DCTFWeb, os 15% de contribuição sobre cooperativas 
de trabalho? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

DISPENSA DE ANOTAÇÃO NO PONTO
Em quais situações o trabalhador pode ser dispensado da anotação 
diária no ponto, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Em vez de simplesmente conhecer monumentos clássicos 
do centro velho da cidade, como Catedral Metropolitana e 
Teatro Municipal, o tour traz a perspectiva geológica dos 

prédios ao observar as pedras que os formam.
“O roteiro se inicia no Pátio do Colégio e discutiremos a im-

portância da geologia para a escolha do assentamento urbano 
inicial da cidade. Visitaremos vários edifícios, tais como Solar 
da Marquesa, Edifício Martinelli, Mosteiro São Bento, Ladeira 
da Memória, Teatro Municipal, Prefeitura, Igreja São Francisco 
e Catedral”, explica Eliane del Lama, organizadora do projeto.

O tour é oferecido como oportunidade de conhecer como as 
geociências estão presentes na rotina da cidade. É gratuito e basta 
se inscrever no link: (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL-
SfwfsZ4rAYEr3Mw6lwL7p-KbVO3bGxSiJHagZ6D1tNjxN8AAA/
viewform). A concentração dos participantes ocorre na frente 
do Pátio do Colégio, próximo à estação da Sé, às 10h.

O grupo GeoHereditas é responsável pela organização. Eles têm 
como objetivo promover práticas em geoconservação em diversas 
regiões do Brasil. “A prática do geoturismo urbano, neste caso 
baseado na caracterização geológica dos monumentos pétreos, 
colabora na disseminação e divulgação dos conceitos geocientífi -
cos, e constitui recursos de ensino para todos os níveis e idades”, 
fi naliza Eliane (Yasmin Oliveira/Jornal da USP). 

Roteiro turístico e a geologia 
do centro histórico

No próximo dia 13, sábado, um grupo do Instituto de Geociências da USP organiza um roteiro turístico 
diferenciado: conhecer as pedras que construíram a cidade

Pátio do Colégio é o ponto de encontro do Geotour urbano.
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