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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
QUARTA 24 de Julho de 2019. 
Dia de São Vitor, São Ursino, Santa Cristina, Santa Niceta, Santa Luísa de 
Sabóia, e Dia do Anjo Nithael, cuja virtude é a justiça. 
Hoje aniversaria a atriz norte-americana Lynda Carter (a mulher Maravilha) 
que nasceu em 1951, a cantora e atriz Jennifer Lopez que completa 49  anos e 
o piloto brasileiro de corridas Thiago Medeiros nascido em 1982.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau é uma pessoa de muitos talentos, tem 
interesse por vários assuntos e gosta de se manter bem informado através da 
busca de novas ideias. Costuma ter facilidade para expressar-se, tanto falando, 
quanto escrevendo. Um legalista, muito ordeiro, tem uma visão organizada 
do mundo e dos fatos, vendo em tudo de uma forma lógica. Normalmente 
gosta de fantasiar ou devanear com coisa que considera realizável e não perde 
seu tempo com pensamentos que não levem a nada. Trabalhador, mas muito 
instável no que se refere às emoções. No lado negativo precisa superar a 
tendência a ser teimoso ou a ter ideias fi xas.

Magia dos sonhos
PÉS - Cortados, aborrecimento. Doendo, difi culdades. Descalços, 
difi culdades fi nanceiras. Limpos, novos amores. Sujos, doença. 
Grandes, vida longa. Pequenos, preocupação passageira. Ser 
mordido no pé por cobra ou outro animal, viagem. Lava-los, irá 
superar difi culdades. Cortar os dois, infi delidade. Ter diversos, 
sorte no jogo durante a fase da Lua em que sonhou. Números da 
sorte: 07, 13, 27, 40, 72 e 99

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

Esta quarta é o vigésimo terceiro dia da lunação. O dia tende a ser de tensão. A Lua entra na fase Minguante no 
fi nal da noite, momento de fi nalização e recolhimento. De manhã a Lua faz maus aspectos com Plutão, Vênus e 
Mercúrio que tendem a gerar difi culdades na comunicação e nos relacionamentos. A Lua vai fi car fora de curso 
das 11h49 às 18h43 quando vai ingressar em Touro. Mercúrio faz conjunção com Vênus à noite o que ajuda a 
refl etir melhor e acertar alguns pontos nos relacionamentos. Caso ocorra algum desentendimento, será importante 
expressar os sentimentos e usar o coração.
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Procure cumprir metas com dedicação 
para que sua vontade se realize neste 
seu dia favorável da semana. O senso 
de prático fi ca em alta e a tendência 
será manter a postura adotada com 
muita fi rmeza nas decisões. Cuide da 
sua saúde e restabeleça suas energias. 
45/345 – Verde.

Seu modo de encarar os compromissos 
terá que ser sacrifi cado por causa de 
alguém. Cumpra as obrigações e não 
deixe as situações difíceis estourarem 
em suas mãos. O dia é excelente para 
fazer acordos e acertar condições 
sendo menos teimoso e mais fl exível. 
65/765 – Azul.

Boas relações sociais ajudarão no tra-
balho ainda mais se ele for ligado à arte, 
a beleza e estética. A Lua em Touro 
no começo da noite leva a fi rmeza e 
infl exibilidade pelo domínio ajudando 
a inovar e sair na frente em situações 
pioneiras. 68/468 – Amarelo.

De manhã a Lua faz maus aspectos com 
Plutão, Vênus e Mercúrio que tendem 
a gerar difi culdades na comunicação 
e nos relacionamentos. Dedique-se 
inteiramente aos assuntos que quer 
resolver. O dia é bom para pensar na 
maioria e dar apoio a alguém. 50/50 
– Branco.

Está melhorando a situação material 
e fi nanceira. O crescimento da autos-
sufi ciência e da confi ança um tanto 
exagerado pode atrapalhar. Alguém 
sua volta deve ser ouvido irá ajudá-lo 
muito. O melhor será agir em parceria 
para aquilo que se deseje conquistar. 
69/469 – Amarelo.

O contato com as pessoas será im-
portante para sua paz, harmonia e 
tranquilidade. O dia é muito propício 
é bom para tratamento de saúde e o 
restabelecimento das energias vitais. 
Os desejos serão realizados devido ao 
senso prático mais apurado. 29/229 
- Branco

Uma decisão precisará ser tomada, 
não deixe para depois, resolva tudo 
agora. Uma fase de intensa emoção 
o leva a expor tudo o que se passa no 
seu fundo do seu ser. O dia é bom para 
os interesses imobiliários, bom gosto 
na decoração e ótimo senso estético. 
75/675 – Escuras.

Mercúrio faz conjunção com Vênus à 
noite o que ajuda a refl etir melhor e 
acertar alguns pontos nos relaciona-
mentos. Caso ocorra algum desenten-
dimento, será importante expressar os 
sentimentos e usar o coração. O entu-
siasmo nas relações o leva a encantar 
as pessoas próximas. 12/712 – Azul.

As relações amorosas devem ser mais 
fáceis e intensas na parte da manhã 
nesta terça. Compromissos materiais 
poderão gerar lucros através de ne-
gócios novos. Arrisque-se se precisar, 
mas antecipe e se proteja das difi cul-
dades que possam perturbar o seu dia. 
23/523 – Verde.

O dia é excelente para fazer acordos 
e acertar condições. Tente realizar 
algo que não deu certo antes usando 
a dedicação, o esforço e fazendo a 
intermediação necessária. É tempo 
de novas uniões e parcerias enquanto 
o Sol estiver na casa sete em Leão. 
79/379 – Branco.

Lua plena em Touro a noite confere 
paciência e determinação, podemos 
investir em tarefas que exigem persis-
tência e que envolvam várias etapas. 
Aconselhável se deter num só assunto 
e ir até o fi m dele. O seu conforto pes-
soal deve melhorar na busca de maior 
segurança material.  47/547 – Azul.

Simpatias que funcionam
Ter felicidade sempre
Pegue 3 colheres (sopa) de açúcar e coloque em 1 panela. Leve ao 
fogo até formar um caramelo. Depois que esfriar, coloque 1 copo 
de água na panela, cubra com 1 pano branco que nunca  tenha 
sido usado e guarde na geladeira. Durante 3 dias seguidos, tome 
3 colheres (sopa) dessa água. No quarto dia, acenda 1 vela sobre 
o açúcar que sobrou no fundo da panela e ofereça ao seu Anjo da 
Guarda, pedindo a ele muita calma e tranquilidade para enfrentar 
qualquer tipo de problema por mais complicado que seja. Depois, 
jogue os restos da vela no lixo, lave e use a panela normalmente.

Receberá o apoio que precisa para 
realizar um desejo. É preciso agir em 
parceria para aquilo que se deseje 
conquistar neste oitavo mês do ano. 
Ouça um conselho que lhe será dado 
por pessoas à sua volta e tome atitudes 
para evitar problemas depois da uma 
da tarde. 39/539 - Azul.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn

Descanse e relaxe

Descanso e Relaxamento são essenciais para o seu bem-estar!
É hora de descansar ou tirar férias. Comece a planejar agora 

como você gostaria que fosse, para que tudo ocorra da melhor forma 
possível, pois uma vez que as coisas comecem a se mover, elas se 
moverão muito rapidamente novamente.

Tire um tempo e aproveite os pequenos luxos da vida. Passe 
algum tempo na natureza, sozinho ou com aqueles que são almas 
afi ns. Quando você faz pausas, isto o ajuda a encontrar clareza e é 
bom para você considerar uma abordagem mais divertida da vida.

Pensamento para hoje: Descanse e relaxe! Tire um tempo e brinque, 
divirta-se e rejuvenesça sua alma.

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
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Parafina
líquida 
de uso

hidratante
Aluno da
Escola
Naval
(bras.)

Ato
oposto à
sanção
(Polít.)

Sebastião
Tapajós,

violonista
paraense

Cicatriz
na testa
de Harry 

Potter (Lit.)

Cada veí-
culo dos

atentados
ao WTC

Ferramen-
ta do ser-
ralheiro

Um dos
cuidados

com a
árvore

Objeto de
estudo da
Zoologia

O sétimo
dia da

semana

Vesti-
menta da
mulher
indiana

Sacerdote
budista
Trapo, 

em inglês

Boxe de
estábulos
Na com-

panhia de

Estrutura de tecido
linfoide cuja infla-

mação causa dores
na garganta (Anat.)

Inexistem
nos ápodes
Espécie de
palmeira

Matemáti-
ca (abrev.)

Que é
inerente

Item da
homepage
Variedade

de café

Persona-
gem de "O
Guarani"
Analisar
(algo) a 
fim de

atribuir-
lhe preço

Troféu

Feira, em
inglês

Faixa do cartão 
de crédito

Infusões
de ervas
Levar ao

forno

Tecido en-
trançado
de seda
Reter

O lírio de
brasões

Roupa ínti-
ma para
disfarçar
a barriga

(pl.)

Pré-requisito para o
início das atividades

na academia de
ginástica

Evento que reúne
jovens acadêmicos

Sela (uma carta) com
preparado resinoso
Brinquedo milenar

acionado por cordel

(?), azul e
vermelha:

cores
primárias

"Tudo",
em "oni-
potente"
Botequim

(?)-delta,
artefato
para voo

livre

3/rag. 4/fair — lama — menu — moca. 5/ariri. 7/tarjeta.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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QUARTA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2019

OPTANTES PELO SIMPLES
Sociedade de advogados que são optantes pelo simples, devem reco-
lher a parte empresa na folha de pagamento? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA ENVIA ADMISSÃO NO PRAZO PARA O E-SOCIAL, ENTRE-
TANTO A ADMISSÃO NÃO SE CONFIRMOU, PODEMOS EXCLUIR O 
EVENTO DO E-SOCIAL, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que não tem previsão legal para cancelamento de 
registro (admissão) de empregado, ou em quais circunstâncias 
essas poderá ser feita, orienta-se de forma preventiva que esta 
seja feita apenas mediante ação judicial.

TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIO
Como devo proceder no caso de transferência de funcionário 
entre Matriz e filial, junto ao eSocial e demais obrigações? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMISSÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO
Empresa ao gerar a Nota Fiscal de Serviços (cessão de mão de obra) 
pela Lei 9.711/98 está obrigada a reter os 11% de INSS. Entretanto 
com o eSocial, como proceder para a emissão da guia de recolhimento 
dessa retenção? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA IRÁ CONCEDER LICENÇA REMUNERADA DE 30 DIAS PARA 
UMA FUNCIONÁRIA, DEVERÁ IMPACTAR NO PERÍODO AQUISITIVO 
DE FÉRIAS, COMO PROCEDER?

A licença remunerada de 30 dias concedida pelo empregador é por este 
suportada de modo que a empregada percebe normalmente os seus ven-
cimentos, e o FGTS depositado em conta vinculada, ou seja, não impacta 
as férias. No entanto, se a licença remunerada fosse a partir de 31 dias 
o empregado perderia as férias conforme Inciso II do Artigo 133 da CLT.

RESCISÃO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
Empresa pode rescindir o contrato de trabalho de funcionária que se aposentou 
por invalidez, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

A propriedade, cuja venda 
foi confi ada exclusiva-
mente à agência imo-

biliária Lionard Luxury Real 
Estate, conta com a fusão de 
três casas típicas e segue a 
tendência da costa recortada 
de rochas vulcânicas. 

O valor do imóvel ainda é 
um mistério e será informado 
apenas para clientes em poten-
cial. A “vila” está localizada em 
uma das mais belas e selvagens 
das sete ilhas do arquipélago 
das Eólias, na Sicília, que se 
tornou famosa na década de 
1950, quando o diretor Ro-
berto Rossellini lançou o fi lme 
“Stromboli”. A mansão só pode 
ser acessada por barco ou heli-
cóptero e, além de ser sinônimo 
de tranquilidade, tem uma 
vista deslumbrante da ilhota 
de Strombolicchio, em frente 
ao vulcão Stromboli.

Comprada pelos designers 
nos anos 1990, a residência 
já foi palco de grandes festas 
e recebeu diversas estrelas 
internacionais. Os terraços são 

Mansão de Dolce e Gabbana na 
ilha de Stromboli está à venda

A propriedade conta com a fusão de três casas típicas e segue 

a tendência da costa recortada de rochas vulcânicas.
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Com vista panorâmica do mar, 300 metros quadrados de terraços rodeados por jardins e sete suítes, 
a elegante mansão de verão dos estilistas italianos Domenico Dolce e Stefano Gabbana, na ilha de 
Stromboli, no sul da Itália, foi colocada à venda

cercados por jardins, com plan-
tas típicas do Mediterrâneo, 
permitindo assim um contato 
direto com a natureza. No total, 
a propriedade se estende por 
mais de 500 metros quadrados, 
dos quais 235 metros são dis-
tribuídos em sete suítes, cada 

uma de uma cor diferente.
Caracterizada externamente 

pelo rigor das linhas arquitetô-
nicas e pela pintura totalmente 
branca, em contraste com as 
rochas vulcânicas e o azul do mar, 
a vila foi reformada e mobiliada 
de acordo com o estilo das peças 

de Dolce & Gabbana. O amor 
incondicional que os dois desig-
ners têm pela Sicília é conhecido, 
principalmente por ser a terra 
natal de Dolce. Inclusive, a ilha é 
considerada uma fonte constante 
e essencial de inspiração para 
suas coleções (ANSA).

A prefeitura de Paris irá inau-
gurar em setembro um espaço 
dedicado a enterros ecológicos no 
cemitério de Ivry, nos arredores 
da capital francesa. De acordo 
com o governo, o objetivo é res-
ponder aos pedidos de cidadãos 
que cada vez mais optam por 
rituais que respeitem o meio 
ambiente, já que a cremação e o 
sepultamento são considerados 
poluentes. O projeto prevê a 
proibição do uso de mausoléus 
e revestimento de cimento nos 
jazigos subterrâneos, além de 
produtos químicos.

A utilização de herbicidas nos 
cemitérios e até nos parques já 
havia sido abolida há dois anos 
pela prefeitura. O ritual funerário 
sustentável também não aceitará 
o enterro de corpos embalsama-
dos, o que é proposto geralmente 
quando a cerimônia fúnebre acon-

Objetivo é responder pedidos de cidadãos 

preocupados com ambiente. 

Paris abrirá 1º cemitério ecológico em setembro
tece depois de mais de quatro 
dias do falecimento. Segundo a 
prefeitura, os produtos usados 
para evitar a decomposição, in-
cluindo o formol, são tidos como 
cancerígenos e contaminam o 
lençol freático do solo. 

Além disso, os caixões e urnas 
precisarão ser feitos de madeira 
ou papelão biodegradável, sem 
verniz, tinta ou almofada sinté-
tica. As placas de identifi cação 
dos jazigos também terão de ser 
de madeiras. Já em relação aos 
corpos, eles só serão enterrados 
caso estejam vestindo peças de 
roupas de fi bras naturais. Por 
fi m, os coveiros serão obrigados 
a retirar a terra das covas com 
as mãos e com o auxílio de pás 
e enxadas, porque as retroes-
cavadeiras funcionam por meio 
de um motor à diesel (ANSA).
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