
Em 2018, foram 91 acidentes no 
mesmo período. 

“A ocorrência de acidentes com 
escorpião deve-se à ocupação irregular 
do solo e descarte inadequado de lixo 
especialmente material de construção, o 
que atrai insetos e animais como baratas, 
alimento natural do escorpião”, informou 
a secretaria municipal.

O que fazer em caso de acidente com 
escorpião. A Secretaria Municipal de Saúde 
dá as seguintes orientações:

• Retirar sapato, anel, pulseira ou fi tas 
que funcionem como torniquete;

• Lavar somente com água e sabão 
o local da picada;

• Fazer compressas mornas (com-
pressas frias pioram a dor);

• Procurar atendimento no serviço 
de saúde mais próximo;

• Se possível, levar o animal para 
identificação.

O Hospital Vital Brasil, do Instituto Bu-
tantã, referência em atendimento em casos 
de acidentes com animais peçonhentos, 
atende 24 horas, todas as ocorrências 
incluindo acidentes com escorpiões, além 
de dar orientações por telefone 

(11) 3723-6969, (11) 2627-9529, (11) 
2627-9530 (ABr).
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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 18 de julho de 2019. 
Dia de São Frederico de Utrecht, Santa Maria de Galícia, São Estácio, São 
Arnolfo, São Francisco Solano e Dia do Anjo Mihael, cuja virtude é a harmonia. 
Dia Nacional do Trovador, e Dia Mundial dos Veteranos de Guerra. 

Hoje faria aniversário, Wagner Montes, o apresentador de televisão falecido 
em janeiro deste ano qu e faria 65 anos, o ator Vin Diesel que faz 52 anos, o 
cantor e ator Conrado nascido em 1970 e o ator Chace Crawford faz 34 anos.

O nativo do dia
O nativo do Câncer deste dia e grau encontra sua felicidade fazendo outros 
felizes. Ponderado, inteligente gosta de buscar conhecimento. Capaz, 
trabalhador e responsável pode alcançar posições de autoridade. Tem forte 
senso para negócios, o que o pode levar a trabalhar com sucesso. Funciona 
bem nas atividades comunitárias e têm um apreço particular pelas crianças 
e pela vida familiar, constituindo famílias relativamente grandes. Interessa-se 
muito pela relação a dois. É normalmente a partir daí que amadurece suas 
relações sociais, profi ssionais e amigáveis.

Magia dos sonhos
LUA - Nova, reconciliação. Crescente, muito amor 
na vida. Cheia, felicidade no jogo, fortuna e amores 
correspondidos. Minguante, separação e vitalidade 
física diminuída. Brilhante, casamento próximo. 
Avermelhada, doença. Ensanguentada, perigo de 
acidente. Números da sorte: 36, 49, 57, 61 e 80

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

Esta quinta é o décimo sétimo dia da lunação.  A Lua em mau aspecto com Marte pode nos deixar irritados e 
apressados pela manhã. Ao longo do dia tudo se acalma.  A Lua  faz um bom aspecto com Júpiter que traz mais 
confi ança e generosidade e vai fi car fora de curso a partir das 12h55.   Vênus faz um bom aspecto com Netuno que 
traz mais suavidade para os relacionamentos. Após as difi culdades apresentadas por Saturno, será possível colher 
as recompensas de um amor tranquilo, compreensivo e acolhedor.
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A Lua em mau aspecto com Marte pode 
nos deixar irritados e apressados pela 
manhã. Ao longo do dia tudo se acalma. 
É tempo de ousar algo novo, mas sem 
se arriscar demais. Use a intuição para 
não errar em suas ações. Assim, não irá 
fazer nada errado. 64/664 – Amarelo.

A Lua faz um bom aspecto com Júpiter 
que traz mais confi ança e generosidade 
e vai fi car fora de curso a partir das 
12h55. É uma fase boa para curtir o 
ambiente, evitando as viagens e qual-
quer coisa arriscada e perigosa. A casa 
quatro continua fazendo a família ser o 
mais importante. 61/561 – Azul.

Vênus faz um bom aspecto com Ne-
tuno que traz mais suavidade para os 
relacionamentos. Após as difi culdades 
apresentadas por Saturno, será possí-
vel colher as recompensas de um amor 
tranquilo, compreensivo e acolhedor. 
As difi culdades tendem a diminuir 
e até desaparecer. 78/778 – Branco.

A Lua aquariana faz você ir adiante e 
a frente. Aplique seu dinheiro em algo 
novo e aumentará os lucros, com o Sol 
transitando na sua casa dois, a casa da 
fortuna. Evite atitudes arriscadas e 
audaciosas demais quanto a dinheiro 
para não perder. 34/234 – Azul.

A Lua em mau aspecto com Marte pode 
nos deixar irritados e apressados pela 
manhã. Ocorre uma renovação de sua 
vida daqui para frente, depois que 
passar o aniversário. O fi nal da noite 
e a madrugada serão mais alegres e 
descontraídas. 96/696 – Vermelho.

Precisa de muita disposição, pois as 
atividades dentro da rotina que tendem 
a ser maçantes e cansativas. Aguarde 
agora até que o Sol estiver em Leão e 
mantenha a rotina e planeje o futuro. 
Pelo menos até o aniversário deve 
evitar realizar mudanças radicais. 
41/641 – Verde.

Olhe para frente e veja o que pode me-
lhorar em sua vida e na vida das pessoas 
queridas neste oitavo mês do ano. Algo 
novo trará expansão e muito sucesso 
em breve. Nesta quinta será possível 
colher as recompensas de um amor 
tranquilo, compreensivo e acolhedor. 
53/453 – Escuras.

Novas chances e mudanças tanto no 
trabalho como no relacionamento 
familiar. Com o Sol em Leão no fi nal 
da semana a situação profi ssional irá se 
defi nir de uma vez por todas. Este é o 
momento de sentir à plena realização 
profi ssional e renovar oportunidades 
que foram perdidas. 77/477 – Azul.

A Lua faz um bom aspecto com Júpiter 
que traz mais confi ança e generosidade 
e vai fi car fora de curso a partir das 
12h55. Um compromisso deverá ser 
assumido no próximo mês de agosto 
e deve preparar-se para mudar. O 
relacionamento amoroso fi cará mais 
estável profundo. 12/712 – Marrom.

Com o Sol indo para Leão, o signo 
oposto, surge decisões sobre alianças, 
parcerias e sociedades importantes. 
Poderá relacionar-se melhor com todos 
à volta. O fi nal da noite e a madrugada 
serão mais alegres e descontraídas e a 
noite também será ótima para descan-
sar e relaxar 54/554 – verde.

Vênus faz um bom aspecto com Netuno 
que traz mais suavidade para os relacio-
namentos. As conquistas no trabalho 
começam se efetivar, por isso aumenta 
a esperança e a disposição. Logo mais 
na sexta com a Lua em Peixes e haverá 
uma sensibilidade mais acentuada, 
53/253 – Violeta.

Simpatias que funcionam
Patuá para o  sucesso

Faça um saquinho vermelho e dentro dele coloque 
3 dentes pequenos de alho e 2 folhinhas de louro. 
Junte um papel branco com o nome do santo de sua 
devoção e um outro com o Pai-Nosso e seu nome 
completo. Feche o saquinho com linha vermelha. 
Carregue-o sempre com você. 

A Lua na fase Cheia leva a alguma 
afobação melhorando a estabilidade 
depois. Assunto em que tenha que 
se impor aumenta a arrogância. 
Após as difi culdades apresentadas 
por Saturno, será possível colher as 
recompensas de um amor tranquilo, 
compreensivo e acolhedor.  51/651 
– Branco.

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

Consciência. Torne-se mais consciente. Quando você se torna 
sintonizado com vibrações mais elevadas, você se torna mais cons-
ciente do poder de seus pensamentos e sentimentos. Que pensa-
mentos você está colocando na consciência de massa? Deve ser a 
primeira pergunta que você faz quando as coisas não estão saindo 
como você gostaria que fossem. Lembre-se, esta é a sua jornada, 
então desbloqueie esses pensamentos e sentimentos e observe mais 
atentamente, especialmente se você não estiver tão feliz com o que 
você está experimentando atualmente. Esteja aberto para receber, 
os sinais vibratórios estão aí, mostrando-lhe o caminho. Pensamento 
para hoje: Pare por um momento e torne-se mais consciente dos 
pensamentos e sentimentos que você está enviando ao mundo. Eles 
estão em sintonia com a vibração que você deseja estar mantendo? 
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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BANCO 42

BAF
ABOBORA
CABALETA
IRCESAR

GARRAELE
DEIXARA
OIINVES
URBSAND

FRAUDECE
UREITOR
GOAOBI

BURCAARS
AORAIC
INSEGURO

Título de 
impera-
dores

romanos

Arma de
gaviões,
águias e
falcões

Ocultar;
esconder 

"Vou (?)",
sucesso
do grupo

Skank 

Urbanis-
mo

(abrev.)
Areia, em

inglês

Estado na-
tal do padre

Cícero
(sigla)

Ato como
a falsifi-
cação de
dinheiro

A maior 
autorida-
de na uni-
versidade

Antigo
território
português
na Índia

Medida
que

equivale a
100 m2

Prefixo de 
"bicarbo-
nato": du-
as vezes

(?) nova, 
movimen-
to musical

francês

Traje da 
muçulma-

na

Atual-
mente; 

presente-
mente

Italo
Calvino, 
escritor
italiano

Condição
comum do
indivíduo

tímido

Decisivo;
inevitável
Locais on-
de os cor-
reios não
efetuam
entrega

domiciliar

Contrário;
oposto

Cavidade
(pl.)

Aquele
homem
Desejo
intenso

Pequena 
ária de rit-
mo sim-

ples, com
repetições

(Mús.)

A carrua-
gem de

Cinderela
(Lit.)

Está asso-
ciada às re-
des hidro-
gráficas do
Paraguai
e Paraná

Grupo de jogadores
que se colocam à
frente da baliza na
cobrança de faltas

Brado de
touradas

Fruto-símbolo da
situação trabalhosa

Parque
florestal

3/ars — goa. 4/sand. 5/césar. 8/cabaleta.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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ENTREGA DO REINF TODO MÊS
Empresa sem movimento terá que entregar a REINF todo mês, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA É OBRIGADA A ACEITAR PARA FINS DE ABONAR FALTAS 
DO FUNCIONÁRIO, ATESTADO DE PSICÓLOGO?  

O Atestado de Psicólogo, desde que este profissional esteja inscrito em 
Conselho Profissional, você pode aceitar para abono sem problemas, 
contudo, veja se as sessões foram exigidas por médico, geralmente 
Clínico ou Geriatra, caso contrário, fica a critério da empresa.

AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL
Na rescisão por acordo, o aviso prévio deve ser proporcional? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FRACIONAMENTO DE FÉRIAS
No fracionamento de férias o empregado gozou no 1º período 14 dias, 
sendo que no 2º período restam 16 dias, entretanto deseja converter 1/3 
das férias restantes em abono, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PRETENDE ADMITIR EX-FUNCIONÁRIO, DEMITIDO HÁ 
MAIS DE DOIS ANOS, EM FUNÇÃO DIFERENTE, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, assim, entende-se 
não haver impedimento, se tratando de uma nova relação contratual 
onde novas regras serão estabelecidas.

GRAVIDEZ DURANTE A EXPERIÊNCIA
Funcionária no período de experiência de 90 dias, ficou gravida, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PARA OBRA
No CNO-Cadastro Nacional de Obras vinculada ao CPF, onde registrar 
os funcionários, devemos enviar para o eSocial? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

#tenhacicatrizes
Transformação Digital

é para todos

Jayme Nigri (*)

De forma divertida, relembro o controle re-
moto de televisão como exemplo fi gurado 

de caso de transformação digital, nem tanto 
pela tecnologia envolvida, mas pela assimilação 
de um hábito tecnológico –ao dar comandos 
apertando botões–, que até hoje represen-
ta uma difi culdade para algumas pessoas. 
O conforto de evitar o deslocamento de um 
par de metros de distância do sofá até a TV 
era o benefício mais aparente que esta tecno-
logia trazia, mas no momento em que invadia 
a nossa casa, já não bastava apertar botões, 
era preciso decidir quem seria o dono daquela 
botoeira tecnológica, aquele que teria o poder 
de escolher o canal a ser assistido. 

 Desde aquele momento já se via uma 
diferença entre os ”digitais“ e os ”analógi-
cos”, aquelas pessoas que apresentam certa 
difi culdade em lidar com botões. Com poucas 
inovações ao longo de 50 ou mais anos desde 
a sua popularização, novas funcionalidades –
pouquíssimas, é verdade– foram introduzidas 
no aparato, mas aí com benefícios extras como 

integração com videocassete, som, DVD, app 
no celular, smart TVs, etc, o que fazia se 
abrir um gap cada vez maior entre os digitais 
e os analógicos. 

Desnecessário comentar sobre as dife-
renças tecnológicas entre os dias atuais e 
o lançamento do primeiro controle remoto. 
Da mesma forma, era inimaginável que os 
benefícios do avanço da tecnologia também 
se multiplicariam pelos diferentes setores da 
nossa sociedade, resultando em maior tempo 
de vida, melhorias na saúde, aceleração da 
aprendizagem, capacidade de absorção de 
informações, desenvolvimento da inteligên-
cia, chips na neurociência, entre inúmeros 
outros exemplos. 

Esta evolução tecnológica desenvolvida pelo 
homem para o homem só foi e é possível devido 
ao aumento da produtividade, que resulta na 
capacidade de fazer mais com menos: mais 
rápido e mais potente com menos recursos. 
Por sua vez, entre um extremo e outro, no 
cerne da produtividade está a transformação 
digital, que, aplicada dentro de empresas, pode 
ser defi nida como um processo de adoção 
de tecnologias estruturado sobre 4 pilares 
orientadores: 

• Estratégias e políticas: visão da trans-
formação, planos, regras e segurança 

• Ambiente: espaço adequado, sustentável 
e responsável 

• Gestão humana: capacitação e forma de 
lidar tanto como usuário quanto como 
produtor 

• Tecnologia: dispositivos, software e 
informações. 

Há quem acredite que ser um ótimo usuário 
da tecnologia é sufi ciente para evoluir, mas no 
ambiente profi ssional, utilizá-la produtiva-

mente é ainda mais importante. O clichê 
“você domina a tecnologia ou a tecnologia te 
domina?” é a forma mais simples de mostrar 
que a tecnologia está aí para nos servir e, se 
está para servir, há que ser produtiva. É fun-
damental que este conceito esteja disseminado 
pela empresa, mesmo que se faça de forma 
gradual partindo do zero. 

Há nuances neste processo de transforma-
ção. Ser uma empresa totalmente digital com 
trabalhadores com mindset tecnológico e ope-
ração automatizada pode servir como objetivo 
de longo prazo, mas para a nossa realidade, um 
desafi o plausível seria automatizar atividades 
repetitivas ou recorrentes. Em todos os seto-
res, por menor ou maior que seja a empresa, 
há como adotar a tecnologia. Ninguém dirá 
que é fácil ou difícil, mas ter em mente os 4 
pilares facilitará o planejamento e garantirá 
que à estrutura digital não faltarão elementos. 

Este é um caminho sem volta! Por ser tudo 
novidade, como é a tecnologia em si, pode-se 
promover ajustes até retrocedendo alguns 
passos, mas não conheço uma pessoa física 
ou jurídica, que tenha experimentado a pro-
dutividade baseada na tecnologia e depois 
voltado a caminhar de forma “analógica”.  Não 
há um critério preestabelecido para mensurar 
o grau tecnológico de uma pessoa ou empresa, 
portanto, não importa se você é digital ou 
analógico, está na hora de se aventurar por 
esta linda estrada. 

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos e 
Diretor da Futura Code, escola de tecnologia para 

crianças e adolescentes, que carrega os selos 
Microsoft School e Authorized Education Partn
er da Microsoft. Engenheiro, pós-graduado em 

marketing, especialista em perfi l comportamental 
DISC e com experiência em tecnologia e educação, 

é também um transformador digital.

2 De janeiro a junho, foram 118 acidentes.

Aumentam os acidentes com escorpião em SP
O número de acidentes com escorpiões na cidade de São Paulo, resultando em picada, aumentou 29,67% 
no primeiro semestre na comparação com o ano passado. De janeiro a junho, foram 118 acidentes
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