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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
TERÇA 23 de Julho de 2019. 
Dia de Santo Apolinário, Santa Brígida da Suécia, Santa Rômula, Santa 

Erondina, e Dia do Anjo Nanael, cuja virtude é a seriedade. Dia do 

Patrulheiro Rodoviário. Hoje aniversaria o cantor Eduardo Araújo 
que completa 74 anos, o ator Eriq La Salle, que nasceu em 1962, o 
guitarrista Slashe que faz 54 anos, a atriz, dançarina e modelo Sheila 
Mello que nasceu em 1978, o ator  Daniel Radcliffe (de Harry Porter) 
que chega aos 30 anos.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste primeiro dia e grau é versátil com pensamentos 

rápidos, otimista e idealista. Gosta de fazer de um modo grandioso e não 
tem medo de arriscar. Tem uma mente cheia de ideias, aprende muito 
facilmente e prefere a prática à teoria. Sente-se revigorado quando 
pratica a meditação. Move-se com habilidade na dureza do dia-a-dia 
e recicla-se pela convivência com os conceitos mais sutis e etéreos. 
Costuma ter uma inocência natural e vive em um mundo muito próprio, 
adaptando-se ao meio externo apenas por questões de sobrevivência.

Magia dos sonhos
OURO - Tê-lo, perda de negócios. Acha-lo, boas novas. Ouro falso, 
sorte no jogo. Em objetos e moedas, problemas com dinheiro. Vê-lo 
em quantidade, evite jogar. Números da sorte: 18, 25, 37, 46 e 68

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

Esta terça é o vigésimo segundo dia da lunação. É melhor darmos continuidade a projetos já iniciados. Podemos 
agir de forma comedida, usando paciência e senso de previsibilidade. A vida amorosa tem clima de docilidade e 
ternura. Bom para uniões devido ao aumento do sentimento de apego e a preocupação com a segurança. Pode, então, 
haver reações de ciúmes, posse ou controle. Os relacionamentos estáveis e duradouros terão maior importância 
com a lua plena em Áries nesta terça-feira dia de Marte.
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Esta semana é ótima para concretizar 
planos. A dedicação à família deverá 
ser maior ainda nos primeiros dias 
de agosto com pleno domínio sobre 
as difi culdades.  Evite o exagero nas 
preocupações com dinheiro e forte 
preocupação na lida com bens mate-
riais. 84/684 – Vermelho.

Pode encontrar saídas para os proble-
mas do momento, dominando e con-
trolando as difi culdades. É o momento 
de se organizar e se divertir com a Lua 
transitando em direção ao seu signo.  
O dia é bom para tratar de assuntos 
fi nanceiros, como começar a guardar 
dinheiro. 37/337 – Azul.

A intuição irá indicar o caminho que 
deve ser seguido e dará controle sobre 
a realidade que o limita. Terá muita 
habilidade nas negociações podendo 
melhorar seus ganhos e pedir aumento 
de salário. Aplique a paciência como 
fator essencial para se vencer obstá-
culos e barreiras.  54/354 – Amarelo. 

Melhore as relações e parcerias, apro-
ximando-se de pessoas que o ajudem 
e possam mostrar as soluções. Algum 
atrito ou rompimento pode acontecer 
no trabalho. Bom para uniões devido 
ao aumento do sentimento de apego 
e a preocupação com a segurança. 
67/467 – Branco.

Vai recobrando suas forças logo após o 
aniversário, com boa disposição e uma 
ótima energia física e mental. Prepare-
se breve começará a agir, depois do 
aniversário.  Assuma suas responsabi-
lidades e cerque-se de pessoas sérias e 
realizadoras 56/456 – Vermelho.

Comece o dia resolvendo pendências 
e dando o melhor de si em cada tarefa. 
Há chance de conhecer alguém e se 
apaixonar, se estiver só. Os sentimen-
tos devem ser vividos plenamente. 
Evite o exagero das preocupações com 
dinheiro.  34/234 – Branco. 

Começo de semana ótimo para iniciar 
dietas e tratamentos de saúde. É melhor 
ser idealista e otimista e não reclamar 
da vida, aceitando as dificuldades 
para ter pleno controle delas. Precisa 
aplicar a paciência como fator essencial 
para se vencer obstáculos e barreiras. 
36/736 – Verde.

Esta é à hora de se abrir para coisas no-
vas e interessantes que impulsionem 
a sua carreira profi ssional. Não crie 
obstáculos para viver seus sentimen-
tos, abrindo o coração e demonstrando 
o que sente. Se estiver apaixonado 
alguém precisa fi car sabendo disso. 
73/773 – Azul.

Ainda é forte a possibilidade de iniciar 
relacionamento ou fortalecer uma 
relação antiga. Use sua sensualidade 
e o grande poder de atração sobre as 
pessoas.  O romantismo irá fazer as 
relações amorosas intensas e trazer 
momentos felizes e inesquecíveis na 
vida a dois. 32/232 – Verde. 

Mantenha a rotina para evitar aciden-
tes e problemas no trabalho. Atritos e 
discussões podem perturbar as rela-
ções com as pessoas. Precisa manter 
o domínio sobre as difi culdades e 
superá-las. Em geral essa terça terá 
um fi nal de dia muito propício para os 
relacionamentos. 22/122 – Azul.

Uma boa fase para trabalhar e dedicar-
se às atividades profi ssionais, tudo que 
for bem planejado e pensado. Faça tudo 
bem pensado sem deixar que alguém 
infl uencie sua decisão. Com a Lua 
Ariana aumenta a disciplina para seguir 
dietas e malhar. 67/567 – Amarelo.

Simpatias que funcionam
Para arrumar emprego urgente

Ritual bem simples de realizar, que precisará apenas de 2 velas 
brancas, linha de costura verde e 1 palito. Utilize o palito para escrever 
seu nome numa das velas e na outra escrever “emprego agora”. Em 
ambas, as frases devem estar verticalmente, do pavio até a base; A vela 
que terá seu nome deve fi car do seu lado esquerdo e a outra do seu 
lado direito; Junte as velas e amarre-as em 3 pontos, com a linha verde: 
base, meio e topo; Procure um lugar arejado, acendas as velas e faça 
a Oração para Santo Expedito. Meu Santo Expedito! Serei grato pelo 
resto da minha vida e levarei seu nome a todos que tenham fé! Muito 
obrigado.” Caso sua simpatia para arrumar emprego não funcione, não 
se deve desanimar. Reveja se faltou algo no procedimento. Repita, 
com mais afi nco, dessa vez. Também, poderá procurar ajuda de guias 
espirituais, pessoas mais experientes no assunto, que indicarão formas 
mais assertivas de realizar o ritual. Mas, acredite e tudo dará certo.

Procure encarar as situações mesmo 
as enfadonhas ou maçantes neste 
começo de semana. O trabalho fi ca 
em destaque, assim como os assuntos 
do cotidiano, aquilo que precisa ser 
resolvido. Uma atitude mais social no 
fi nal do dia desperta e exalta os bons 
sentimentos. 65/265 – Branco.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn

CRESCIMENTO ESPIRITUAL Há uma mudança de energia vindo 
em sua direção! É hora de focar alguma atenção e intenção para o 
seu crescimento e expansão, já que uma mudança na energia está 
prestes a acontecer. Uma situação ou relacionamento que antes pare-
cia estagnado começará a se mover. Enquanto isso, gaste seu tempo 
abandonando o passado para poder seguir para algo mais signifi cativo. 
Suas novas e brilhantes idéias irão levá-lo aonde você quer ir quando 
avançar, sem se deixar abater pelo passado. Pensamento para hoje: 
Você está pronto para procurar algo mais signifi cativo para você. 
Lembre-se que este é um sinal de mudança positiva e que a sorte 
está do seu lado! 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.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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3/mau. 4/alan — atro — riel. 5/tombo.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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CONTRATAÇÃO MENSAL DO MEI
Empresa possui serviço mensalmente executado por MEI, devemos 
recolher somente os 20% de INSS, podemos tratar somente como 
autônomo, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CUMPRIMENTO DA COTA DE APRENDIZ
Qual a multa para empresa que não está cumprindo com a cota 
de aprendizes? Saiba mais acessando a íntegra do conteúdo 
no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTROLAR O PONTO DO ESTAGIÁRIO
A empresa pode controlar o ponto dos estagiários por meio eletrô-
nico. Em qual situação a empresa é obrigada a contratar um técnico 
de segurança do trabalho? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DISPENSA IMEDIATA DO AVISO
Funcionário demitido por justa causa, está cumprindo o aviso, entre-
tanto a empresa deseja dispensá-lo de imediato, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE EFETUAR A DEMISSÃO DO FUNCIONÁRIO QUE 
APRESENTA QUADRO GRAVE DE ALCOOLISMO, COMO PROCEDER? 

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, porém, entendemos 
que não há nada que impeça o desligamento sem justa causa desde 
que o exame médico demissional dê apto.

APOSENTADA AFASTADA POR DOENÇA
Funcionária aposentada será afastada por motivo de doença e sem 
previsão de retorno ao trabalho, como proceder na folha e no eSocial? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PEDIU DEMISSÃO NA EXPERIÊNCIA
Funcionário que solicita demissão no término da experiência, 
empresa pode liberar o saque de FGTS e Seguro desemprego com a 
GRRF? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Foram 256 mil visitantes, que 
gastaram US$ 9,6 milhões 
no país, um incremento de 

24% em relação ao ano anterior. 
Para a próxima temporada, a 
expectativa é que cerca de 200 
navios turísticos atraquem no 
país. Este ano, o Uruguai rece-
beu o título de melhor destino 
de cruzeiros da América do Sul, 
segundo a organização World 
Travel Awards. No ano passado 
o ganhador foi a Argentina.

Para Liliam Kechichian, mi-
nistra do Turismo do Uruguai, 
os cruzeiros colaboram para a 
promoção dos destinos locais, 
uma vez que muitos turistas, in-
clusive brasileiros, acabam por 
voltar ao país posteriormente, 
em outras modalidades mais 
convencionais, com familiares e 
por mais dias. Cerca de 70% dos 
turistas que vieram ao Uruguai 
em cruzeiros estavam vindo ao 
país pela primeira vez.

Das 256 mil pessoas que 
atracaram no país na última 
temporada, 55% chegaram 
por Montevidéu e 45 % por 
Punta del Este. A quantidade 
de turistas foi 5,7% maior do 
que em 2017-2018. A capital, 
Montevidéu, recebeu cerca 
de US$ 6 milhões, dos quais 
US$ 2 milhões foram gastos 

Foram mais de 500 mil leitos ofertados nos cruzeiros 

no Brasil, 15% acima do período 2017/2018. 

Turismo de cruzeiros cresce e 
movimenta economia uruguaia

As cidades de Montevidéu e Punta del Este, no Uruguai, receberam 146 cruzeiros entre dezembro de 
2018 e abril de 2019, quase 5% a mais do que na temporada anterior

pelos turistas brasileiros (51 
mil pessoas) e quase US$ 1 
milhão, pelos argentinos (37 
mil pessoas). Os americanos 
(22 mil) que desembarcaram 
no Uruguai gastaram cerca 
de US$ 1,3 milhão. Punta del 
Este recebeu 115 mil turistas, 
que gastaram US$ 3,5 milhões, 
sendo que 60% eram brasileiros 
e 33%, argentinos. Quanto aos 
gastos, os brasileiros fi caram 
responsáveis por 65% do total. 
Em relação ao gasto per capita 
dos visitantes, também houve 
crescimento: US$ 37, 17% a 
mais do que no ano anterior.

Quanto aos atrativos, entre 
os desembarcados em Punta 
del Este, 26% elogiou as praias 
e as ramblas (vias à beira-mar 
na costa do Uruguai), e 15% 
elogiaram as pessoas e a cordia-
lidade. Já em Montevidéu, 20% 
dos entrevistados elogiaram as 
pessoas e a cordialidade e 18%, 
a arquitetura e os monumentos. 
Nos dois destinos, cerca de 68% 
dos entrevistados disseram que 
nada os desagradou. Entre as 
reclamações estão preços, 
higiene e câmbio.

Em relação ao sexo, 60% dos 
visitantes eram mulheres. Em 

Montevidéu, 38% dos turistas 
tinham mais de 60 anos, enquan-
to que em Punta del Este essa 
mesma faixa etária representou 
27%. De acordo com o estudo, 
realizado pelo Departamento 
de Estatística do Ministério do 
Turismo do Uruguai, foram fei-
tas 2.864 entrevistas, das quais 
1.800 no Porto de Montevidéu e 
1.064 em Punta del Este.

De acordo com o Ministério 
do Turismo do Brasil, os sete 
navios que percorrem a costa 
atingiram 100% de ocupação 
na temporada de 2018/2019, 
fi nalizada no início de abril. O 
impacto estimado na economia 
do país ultrapassa os R$ 2 bi-
lhões, com aproximadamente 
30 mil empregos gerados. 
Os dados fazem parte de um 
levantamento preliminar da 
Associação Brasileira de Cru-
zeiros Marítimos (Clia Brasil), 
divulgado em abril deste ano. Os 
dados consolidados devem ser 
publicados em agosto. Foram 
mais de 500 mil leitos ofertados 
nos cruzeiros no Brasil, 15% 
acima do período 2017/2018. Há 
previsão de que o crescimento 
continue na próxima tempora-
da, com um aumento de 6% na 
oferta, que deve ultrapassar os 
530 mil leitos (ABr).
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Sites anarquistas italianos comemoraram 
ontem (22) o incêndio em uma estação de 
trem de Florença, que provocou caos no 
transporte ferroviário em todo o país. Em 
um deles, os autores de um texto dizem 
que não conseguem “conter a emoção” 
por perceber “que é sufi ciente acender um 
cigarro a céu aberto no campo sob a Lua” 
para colocar no caos “esse gigante com 
pés de barro” chamado “Poder”.

“O espectro da morte e a ameaça da prisão 
podem parar quem se preocupa com os pró-
prios interesses, mas nunca pararam quem 
deseja ardentemente a própria liberdade”, 
afi rma o texto. Outro portal anarquista 
questiona se o incêndio foi uma “obra do 
acaso”, uma “vil provocação” ou, “mais 

Anarquistas comemoram ataque contra estação em Florença
simples e humanamente, um gesto de amor e 
de raiva”. As mensagens reforçam a principal 
suspeita da polícia, de que o ataque tenha 
sido provocado por anarquistas. O episódio 
aconteceu no mesmo dia em que o Tribunal de 
Florença deve emitir uma sentença contra 28 
anarquistas acusados de uma série de crimes. 

Um deles é a tentativa de homicídio con-
tra o policial Mario Vece, que perdeu um 
olho e uma mão ao tentar desarmar uma 
bomba colocada em frente a uma livraria 
ligada ao grupo neofascista CasaPound, em 
Florença, em 1º de janeiro de 2017. Entre 
os réus também estão acusados de lançar 
coquetéis molotov contra uma delegacia 
em Rovezzano, bairro fl orentino onde fi ca 
a estação de trem incendiada (ANSA).
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Estação de trem de Florença.


