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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
SEXTA 19 de Julho de 2019. 
Dia de São Símaco, São Arsênio, São Adolfo, Santa Áurea, e Dia do Anjo 
Vehuel, cuja virtude é a inteligência. Dia Nacional do Futebol, Dia da 

Caridade e Dia da Junta Comercial. 
Hoje aniversaria a cantora Vikki Carr faz 77 anos, o guitarrista e cantor Brian 
May que nasceu em 1947, o ator  Daniel de Oliveira que nasceu em 1977 e a 
atriz Marisol Ribeiro que faz 35  anos.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau tem forte poder de persuasão e 
capacidade de organização que o ajudam a alcançar o sucesso. É original, 
inventivo e possui boa capacidade de julgamento e poder de raciocínio.
Têm por hábito a prudência na hora de avaliar os outros. Costuma conhecer 
bastante as formas de expressão dos diferentes meios sociais, e comunica-
se bem com pessoas de qualquer classe. Impacienta-se com a negligência 
dos outros quanto a compromissos, e seu refi namento pode ser confundido 
com distanciamento. Normalmente tende à magreza sem exageros. No lado 
negativo costuma falar o que pensa, mesmo que isso lhe traga problemas e, 
talvez precise desenvolver a arte de escutar. 

Magia dos sonhos
VOAR - O sonho com voo sugere vontade de viajar. Voar 
sobre um vale ou fl oresta, satisfação e felicidade. Voar de 
braços abertos como um avião, se você está bem, tenha 
cuidado, se vai mal poderá melhorar. Voar entre as nuvens, 
alegria, boas notícias e acontecimentos inesperados. 
Números da sorte: 11, 22, 36, 47, 58 e 97

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

Esta sexta é o décimo oitavo dia da lunação. A comunicação vai fi car mais emocional e amorosa. Poderemos fi car 
mais introspectivos durante essa fase de Mercúrio retrógrado e certamente teremos um contato maior com o pas-
sado, seja para resolver pendências ou matar a saudade. As questões relacionadas ao nosso país também fi cam 
mais evidenciadas. A Lua fi ca fora de curso em Aquário e por isso o fi nal do dia será bom para manter a rotina e 
não esperar demais dos acontecimentos até nosso luminar ingressar em Peixes às 18h20 desta sexta-feira.

T
o
u
ro

(2
0/

4 
a 

20
/5

)

G
êm

eo
s

(2
1/

5 
a 

21
/6

)

Le
ão

(2
3/

7 
a 

22
/8

)

V
ir

g
em

(2
3/

8 
a 

22
/9

)

Es
co

rp
iã

o
(2

3/
10

 a
 2

1/
11

)

Sa
g
it

ár
io

(2
2/

11
 a

 2
1/

12
)

Pe
ix

es
(1

9/
2 

a 
20

/3
)

A
q
u
ár

io
(2

0/
1 

a 
18

/2
)

O relacionamento no seu ambiente 
fi ca mais difícil diante de atrasos e 
interrupções.  Esta é à hora de usar a 
curiosidade na lida com as tarefas da 
rotina diária e do trabalho. No fi nal do 
dia evite atitudes radicais ou impulsi-
vas, seja prudente. 88/588 – Verde.

O dia é ótimo para o trabalho, os 
negócios e tratamentos de saúde. Na 
parte da tarde evite atitudes radicais, 
seja prudente devido à difi culdade de 
comunicação. Cultive um pensamento 
positivo para superar as difi culdades 
E avaliar melhor as pessoas. 88/188 
– Verde.

Tendência a fi car mais introspecti-
vos durante essa fase de Mercúrio 
retrógrado e certamente teremos um 
contato maior com o passado, seja para 
resolver pendências ou matar a sauda-
de. Há neste fi nal de mês defi nição de 
assuntos que vinham se desenrolando. 
27/627 – Amarelo.

Melhoram as condições para negócios, 
com o Sol transitando semana que vem 
na sua casa dois, a Casa do dinheiro. 
Pode ganhar algo repentinamente até 
em sorteios, jogos e loterias. Pode 
arriscar para superar as difi culdades 
de rotina. Terá maior capacidade para 
agir e encontrar saídas. 33/433 - Bege

A confi ança e a autoestima darão ex-
celente disposição física e mental que 
ajudará a percorrer novos caminhos. 
Surgem boas soluções nos negócios em 
andamento, se dedicarem sua atenção 
diretamente a eles irá resolver tudo logo 
até os primeiros dias do mês de agosto. 
23/823 – Amarelo.

Há difi culdade para a realização de 
atividade doméstica que tende a ser 
maçante. Negócios, viagens e conta-
tos serão positivos se estiverem em 
andamento, mas caso contrário não 
começa nada por enquanto. O melhor 
é esperar o Sol entrar em seu signo 
para agir. 83/383 – Verde.

É hora de usar seu talento e criativi-
dade, melhorando a sua vida e a das 
pessoas queridas. É preciso evitar a 
preocupação excessiva com o ambiente 
e exercitar a capacidade de ver o geral. 
Vem aí um período de defi nição dos 
assuntos que vinham se desenrolando 
ultimamente. 86/386 – Cinza.

A Lua fi ca fora de curso em Aquário e 
por isso o fi nal do dia será bom para 
manter a rotina e não esperar demais 
dos acontecimentos. Do lado bom, 
energia enorme ajuda a atingir os 
objetivos; o lado ruim é que a força de 
vontade pode levar a tomar atitudes 
que doam a quem doer.  37/437 – Azul.

Negócios importantes podem ser de-
cididos nesta quinta ainda mais se já 
estiveram sendo preparados. Alguma 
tensão no relacionamento íntimo será 
rapidamente superada. Pode enfrentar 
difi culdade de pensamento em relação 
a alguém durante todo o dia. 58/458 
– Amarelo.

É tempo alianças, parcerias e socie-
dades que se formam e ou rompem. 
É bom evitar viagens de última hora e 
alterações no que havia programado.  
Encontrará uma nova forma de se re-
lacionar com alguém querido, num dia 
de difi culdade provocada pela irritação 
no começo do dia. 39/239 – Branco.

A sua participação no trabalho co-
meça a ser ampliada, com chance de 
uma atividade em que viverá nova 
experiência. O relacionamento sexual 
deve melhorar junto do seu amor ou 
de um novo parceiro. Precisa cuidar 
daquilo que envolva a beleza, estética 
e a aparência pessoal. 34/534 – Violeta.

Simpatias que funcionam
Para fi car mais bonita

Num dia de Lua Cheia, coloque as pétalas de 3 rosas brancas 
e de 3 rosas cor-de-rosa dentro de uma tigela branca. Cubra 
tudo com água morna, segure a tigela e diga: “Deus te salve, 
Lua Cheia. És tão bonita. Jogue um pouco da tua luz, teu 
brilho e tua beleza nesta água de rosas”. Cubra a tigela e 
deixe-a no sereno durante 1 noite. Na manhã seguinte, 
despeje o líquido no seu corpo, do pescoço para baixo. À 
noite, use uma camisola cor-de-rosa para dormir. Jogue as 
pétalas no lixo e volte a utilizar a tigela normalmente.

Dê mais de si no trabalho para que 
surjam bons resultados neste próximo 
mês de agosto. A Lua vai para seu signo 
dando sensibilidade e intuição para 
assumir uma nova postura diante dos 
fatos. Na vida íntima pode haver certa 
insegurança devido à falta de diálogo 
entre as duas pessoas. 97/497 – Azul.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
ESTA É A HORA Inspiração Diária de Kate Spreckley

O ano de 2019 foi até agora  de intensa transformação, o que nos 
prepara para o que está por vir. A pressão continua a aumentar, 
empurrando-nos através das chamas da transformação para experi-
mentar a mais profunda cura possível. Isso está nos movendo além dos 
padrões limitantes do passado e para a expansão da consciência de 
nossa alma, onde podemos nos fundir com nosso mais alto potencial.

Como resultado, medos ocultos ainda podem estar surgindo e você 
pode estar se apegando a antigas zonas de conforto antes de ser 
capaz de liberar completamente. Seja gentil, amável e compassivo 
à medida que esses antigos medos se manifestam. A compaixão irá 
neutralizar o medo trazendo paz, tranquilidade e uma aceitação do 
que é. Entregue-se à sua alma e lembre-se de que você está com 
propósito. Não há como voltar atrás agora. Muito amor, Kate

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

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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MINAMIM
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LACAAOS

"Estoy (?)",
sucesso

na voz de
Daniel

É expresso
usando-se
uma vírgu-
la (Mat.)

Parte
exterior e
dura do

pão

Validade
da permis-
são para

dirigir

Dosagem
de álcool
nos drin-

ques

Via de
transporte 

amazô-
nico

Magoar;
maltratar 

(?) Lobo, 
composi-

tor

Cartel
com sede
em Viena

(sigla)

Vendedor
de jornais

(bras.)

Analisa a 
personali-
dade pela

letra

O naufrágio
que inspirou

livros e
filmes

Aquele
que anda
malves-

tido

O quaren-
tão, para

os adoles-
centes

Estado
produtor

de cassite-
rita (sigla)

Radical
de "citar"

Mamma
(?)!,

expressão
italiana

Conjunção
que indica
oposição

Pronome
pessoal
oblíquo

(?) montes:
em gran-
de quanti-

dade

Cardiolo-
gia

Paulo (?),
político 

Fazer
cessar 

Primeira 
tragédia da
trilogia de
Sófocles, 

seguida por
"Antígona"

Plantação 
de roseiras

Avião controlado remo-
tamente que registra 

imagens
aéreas

Pebolim
(bras.)

Traje para 
solenidades

Verniz para
móveis

Gênero de
ervas da 

qual se ex-
trai o coran-

te índigo

Cidade na-
tal de Walt

Disney
A bomba 

submarina

3/mia. 4/mina — totó. 5/côdea — drone. 9/enamorado.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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UTILIZAR CRÉDITOS FEDERAIS
Empresas que estão entregando a DCTFWeb, já podem fazer PERDCOMP, 
utilizando créditos federais para pagamento de imposto previdenci-
ário? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EXISTE PRAZO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR 
POR MOTIVO DE REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA? 

Informamos que em se tratando de rescisão complementar, a legislação 
não estabelece prazo para pagamento. Dessa forma, orientamos que seja 
paga de imediato ao conhecimento do reajuste da convenção coletiva. 
Orientamos também consulta junto o respectivo sindicato da categoria.

PEDIDO DE DEMISSÃO DURANTE O GOZO DE FÉRIAS
Funcionário durante o gozo de férias pede demissão, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

LIMITE DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO
Há um limite de contratação de estagiário de nível médio técnico e 
superior? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

O AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL PODE SER INTEGRALMENTE 
TRABALHADO, COMO PROCEDER?

A legislação é omissa nesse particular, teoricamente podendo ser 
trabalhado, contudo a maioria das empresas adotam a forma do 
aviso prévio indenizado, devendo a empresa inclusive verificar a 
convenção coletiva. O ideal é que os dias que ultrapassam a 30 dias 
do aviso, sejam pagos como aviso prévio indenizado.

ATRASO NO PAGAMENTO DAS FÉRIAS
Qual o valor da multa por atraso no pagamento de férias? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAÇÃO DE TRABALHO TEMPORÁRIO
Como é feito a contratação de trabalho temporário? Qual o tempo 
máximo ou mínimo? É utilizado o salário da pessoa na qual ela vai 
“cobrir” ou uso o piso salarial e a equiparação? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Apenas mil pessoas por dia podem aproveitar Cala Mariolu. 

Com disputados 20 metros 
de comprimento e águas 
cristalinas, a praia tam-

bém teve seu acesso limitado 
ao máximo de mil pessoas por 
dia, conforme estabelecido 
pelo município de Baunei, em 
Ogliastra. 

“Não haverá mais corridas 
para desembarcar na praia, 
mas um tráfego regulamen-
tado e ordenado. Cada barco 
que chegar no cais pagará 
1 euro por cada passageiro 
desembarcado”, afi rmou Ivan 
Puddu, assessor de Ambiente 
e Turismo de Baunei. Segundo 
o governo, o valor arrecadado 
será utilizado para pagar todos 
os custos na organização do 
cais e da praia, segurança e 
vigilância de pessoas no mar, 
além da limpeza da área. A 
gestão do acesso foi confi ada a 

Praia na Sardenha passou 
a cobrar taxa por visitante
Considerada uma “pérola turística” na costa nordeste da ilha da Sardenha, a famosa praia de Cala 
Mariolu, em Baunei, impôs a cobrança de uma taxa no valor de 1 euro para cada visitante que 
desembarcar no cais Ispuligidenie

associação Clube de produtos 
Costa di Baunei.

“Finalmente somos capazes 
de prestar assistência em nosso 
litoral, preservando o território 
e sua beleza natural do ataque 
descontrolado de turistas”, 
acrescentou Puddu. A cobran-

ça para acessar a praia não é 
exclusiva da Cala Mariolu. Em 
Cala Goloritzè, a taxa é de seis 
euros por pessoa, com a inclusão 
do estacionamento para carros 
no planalto do Golgo, de onde 
começa a caminhada até o mar. 
Além disso, para realizar a trilha 

A
N

SA na rota Selvaggio Blu, uma das 
mais exigentes da Europa, com 
itinerário de mais de 40 quilôme-
tros a ser percorrido em cinco 
dias, é preciso pagar 30 euros. 

“Em Cala Goloritzé pode 
atingir um máximo de 350 
pessoas por dia e [a praia] só 
é acessada por terra. Lá, o 
bilhete também serve para a 
manutenção do caminho e da 
praia e para assistência aos 
turistas”, explicou o assessor 
de Ambiente e Turismo de 
Baunei. Puddu também disse 
que a mesma medida se aplica 
aos 30 euros para o trekking 
Selvaggio Blu, que tem limite 
máximo de 40 pessoas por dia. 
“Com os bilhetes, podemos 
pagar pelo gerenciamento de 
manutenção de trilhas, áreas 
de acampamento e organização 
do grupo” (ANSA ).

Alexandre Pierro (*)

A maioria dos empresários já 
percebeu a necessidade da mu-
dança de paradigma na lida com 
os novos modelos de negócios e 
as novas demandas de mercado. 
Porém, a maioria ainda está con-
fusa sobre como fazer a inovação 
acontecer. É por isso que listei 
abaixo cinco problemas que im-
pedem sua empresa de inovar. 
Resolvê-los está ao alcance de 
qualquer profi ssional.

• Falsa ideia do que é ino-
var - Muitas empresas 
acreditam que inovação é 
sinônimo de altos inves-
timentos, de mudanças 
drásticas e que apenas 
conseguimos alcançar 
esse novo mindset com 
investimentos pesados 
em robôs e tecnologias de 
ponta. Isso é um grande 
erro, pois a inovação é uma 
mudança de paradigma de 

pensamento e não apenas 
a compra de novos e mo-
dernos equipamentos. 

• Não entender que o papel 
da tecnologia é secundá-
rio - Quando falamos de 
novos modelos de negó-
cios, como UBER, iFood, 
AIRBNB, entre outros, o 
aplicativo (a parte tecno-
lógica) serve apenas para 
fazer a interface com o 
cliente. A inovação é o 
formato exponencial do 
negócio e não a tecnologia 
por trás dele. Ou seja, a 
parte tecnológica impor-
ta, mas não é o principal.

• “Eureka!” é um processo 
e não uma obra do acaso 
- Inovar é um processo 
contínuo. Não tem a ver 
com uma iluminação quase 
mística, ou uma genialida-
de ainda não descoberta. 
Tudo tem a ver com proces-

sos de estímulo à inovação 
dentro das organizações.

• Desperdício de boas 
ideias - A maior parte das 
boas ideias já está à sua 
disposição. Muitas delas 
estão com seus próprios 
colaboradores. Eles co-
nhecem bem os processos 
da empresa, e gerenciar 
o que eles têm a oferecer 
é a chave para inovar. É 
preciso aproveitar esse 
conhecimento, não igno-
rá-lo. É tudo uma questão 
de uma boa gestão de pes-
soas e ideias. Felizmente, 
há ferramentas para isso.

• Desprezar a diversidade 
- Muitas empresas são 
fechadas para o diferente. 
Uma empresa que não 
contrata um time de pes-
soas de diversas idades, 
orientações sexuais, et-
nias e locais, está perden-

do o que todo um prisma 
diferente tem a oferecer. 
Empresas antiquadas, por 
exemplo, podem barrar 
mulheres em cargos de 
liderança, enquanto que 
startups podem barrar 
colaboradores com mais 
idade, por não se enqua-
drarem no padrão jovem. 
Só há o que lamentar, pois 
as perdas são imensas 
para a própria empresa.

O que a inovação tem de me-
lhor é a troca, a capacidade de 
olhar antigos cenários com novos 
olhares. A mudança poderia ser 
antevista se as pessoas estivesse 
prestando atenção ao que está ao 
seu redor, e valorizando ideias, 
em vez de podar a criatividade 
que nasce nas pequenas coisas. 

(*) - Engenheiro mecânico pelo Insti-
tuto Mauá de Tecnologia e bacharel 

em física nuclear aplicada pela USP, 
é fundador da Palas, consultoria em 

gestão da qualidade e inovação.

Cinco problemas que impedem sua empresa de inovar


