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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 26 de Julho de 2019. 
Dia de São Pastor, São Joaquim, Sant’ana, e Dia do Anjo Poiel, cuja virtude é 
a generosidade. Santa Ana e São Joaquim são os pais de Maria e, por serem 
avós de Jesus, são considerados os protetores dos avós. Dia do Detetive 

Particular e Dia do Vovô e da Vovó. 
Hoje aniversaria o cantor britânico Mick Jagger que faz 76 anos, o ator Rodrigo 
Farias que nasceu em 1954 e a atriz Sandra Bullock que faz 56  anos.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste grau tem uma personalidade ambiciosa que irradia 
confi ança e poder. Muita habilidade executiva e bom senso para negócios. Está 
sempre disposto a ajudar, apoiar os amigos e os familiares que o procuram. 
Possui uma habilidade de deixar sempre muito claro o seu lado positivo. Da 
mesma forma, percebe sempre mais claramente o que há de bom e elevado 
na vida, deixando de lado o que lhe parece ser mau e desprezível. Tais 
características fazem deste leonino alvo da admiração dos demais, e sua 
presença é sempre muito apreciada em eventos sociais. No lado negativo 
precisa evitar a tendência ao materialismo e a tendência a controlar as pessoas 
e situações.

Magia dos sonhos
ÁRVORE – Se for árvore frutífera indica abundância, 
fartura. Com fl ores perfumadas indica um amigo leal 
e bondoso. Mas uma árvore seca sem folhas e frutos 
corresponde à avareza e a ignorância, perdas e pobreza. 
Árvore com fl ores avisam a chegada do amor. Números de 
sorte: 18, 36, 79, 86 e 92.

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

Esta sexta é o vigésimo quinto dia da lunação.  A Lua faz bons aspectos com Saturno, Netuno e Plutão 
durante a manhã que trazem mais estabilidade emocional, calma e compreensão. O dia será positivo 
para auxiliar na transformação e nas fi nalizações nesta semana de Lua Minguante. À noite a Lua 
faz um bom aspecto com Mercúrio que facilita a comunicação e nos permite ter esclarecimentos neste 
período que Mercúrio está em movimento retrógrado.
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Precisa levar adiante os planos de 
expansão e pioneirismo que não devem 
ser abandonados. Ainda irá enfrentar 
situações antigas que perturbam e 
atrapalham seus planos. Use a serie-
dade, amabilidade e sociabilidade que 
ajudam a obter resultados positivos. 
89/289 – Azul.

A Lua faz bons aspectos com Saturno, 
Netuno e Plutão durante a manhã que 
trazem mais estabilidade emocional, 
calma e compreensão. As motivações 
que o impulsionam agora se fazem mais 
seguras. O dia será positivo para auxiliar 
na transformação e nas fi nalizações 
nesta Lua Minguante. 46/346 – Verde.

Boas relações melhoram qualquer 
situação e provocam ideias novas. Mas 
cuidado porque a interferência alheia 
provoca reações bruscas e de forte 
repulsa nas relações com as pessoas 
à volta. Aproveite para contar com 
ganhos maiores no trabalho. 29/729 
– Amarelo.

Com seu astro a Lua em Gêmeos o dia 
será de colher resultados muito mais 
do que começar alguma coisa. Melhore 
as relações e supere rompimentos no 
trabalho. Atividades ligadas ao conhe-
cimento e ao aprendizado darão bom 
resultado. 27/427 – Cinza.

Terá melhoria da situação material e 
fi nanceira. O ciúme, o orgulho e a deter-
minação por se obter o que se deseja é o 
ponto mais negativo do dia. As pessoas 
a sua volta devem ser ouvidas, antes 
de tomar atitudes decisivas e que as 
afetem no dia a dia. 33/733 – Amarelo.

Um relacionamento íntimo será impor-
tante para sua paz e tranquilidade. À 
noite a Lua faz um bom aspecto com 
Mercúrio que facilita a comunicação e 
nos permite ter esclarecimentos neste 
período que Mercúrio está em movi-
mento retrógrado. 29/129 – Branco.

O idealismo e o romantismo fazem 
momento signifi cativo nos relaciona-
mentos e dão um tom positivo a um 
momento em que sonhos se ampliam. 
Com a Lua em Gêmeos diminua esforços 
e relaxe, deixando que surjam resulta-
dos de atividades desenvolvidas antes. 
34/534 – Cinza.

O que estava aguardando, o resultado 
desejado chega neste período com a 
Lua em Gêmeos e na fase minguante. 
O dia mostra um caminho voltado à 
força de vontade e sociabilidade que 
ajuda a obter resultados. Melhore as 
relações pela sua alegria de viver. 
59/659 – Azul. 

Um ótimo astral para as relações sexuais 
e amorosas, que será mais feliz e com-
pleta. A Lua em Gêmeos dá uma boa 
dose de otimismo e expansividade. As-
suntos materiais é que podem perturbar 
e trazer perdas se não forem tratados 
com seriedade. 67/367 – Marrom.

Mantenha a calma e não deixe que 
as relações com as pessoas fi quem 
tumultuadas. As motivações que o im-
pulsionam agora se fazem mais fi rmes 
e seguras. Terá novidades e surpresas 
em novas uniões e parcerias que se 
formem enquanto o Sol estiver em 
Leão. 85/385 – Verde.

É dia em que a dramaticidade ganha 
maior expressão e deve ser usada 
para suas conquistas. Uma boa fase 
melhorar as relações, tanto em casa 
como no trabalho. Precisa ser fi rme ao 
tomar decisões, não volte atrás naquilo 
que já decidiu antes na última hora. 
23/823 – Azul.

Simpatias que funcionam
Para atrair energias positivas

Pegue uma maçã vermelha, corte-a ao meio e retire o 
miolo das duas partes. Em um pedaço de papel, escreva as 
palavras paz, harmonia e felicidade em letras maiúsculas. 
Coloque em uma parte da fruta e preencha a outra parte 
com mel. Junte as duas partes e amarre com uma fi tinha 
branca enquanto reza um Pai-Nosso. Deixe em um jardim 
fl orido.

A parte da tarde desta sexta dará 
maior dose de otimismo. No dia a  dia 
haverá maior facilidade em relaxar e 
colocar a cabeça no lugar. Use a força 
de vontade, seriedade, amabilidade 
e sociabilidade que ajudam a obter 
resultados positivos. 30/330 – Verde.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn

Luz

Continue resplandecendo a sua Luz
Não se preocupe com os outros, nem com o que eles pensam, 
apenas continue resplandecendo a sua luz. Nada é mais 
importante do que você se lembrar de seus próprios dons e 
compartilhar essa luz com o mundo. Às vezes, parece que os 
outros estão tentando apagar seu brilho, mas isso é realmente 
sua própria incapacidade de ver sua própria luz. Não leve isto 
para o lado pessoal. Apenas mantenha-se claro e brilhante e 
continue brilhando sua luz. Pensamento para hoje: Mantenha-
se claro e brilhante! O mundo precisa que você continue 
resplandecendo a sua luz!
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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VALORES VARIÁVEIS DO PRÓ-LABORE
Os valores mensais do pró-labore podem ser variáveis? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DEVE PAGAR SALÁRIO PROPORCIONAL QUANDO A ALTE-
RAÇÃO SALARIAL OCORRE NO MEIO DO MÊS, COMO PROCEDER?

O empregador que majora o salário de forma espontânea no 
curso do mês, em vista ao disposto no Artigo 468 da CLT, o novo 
salário é a partir do dia 1° do mesmo mês, de modo que não há 
como admitir proporcionalidade.

HORAS DE SOBREAVISO
Como calcular o pagamento de horas de sobreaviso? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CANCELAMENTO DO AVISO PRÉVIO
Funcionário foi demitido e estava cumprindo o aviso prévio, entretanto 
a empresa e o funcionário acordaram dar continuidade a relação traba-
lho, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA EM GOZO DE AUXÍLIO MATERNIDADE, SOLICITOU A 
RESCISÃO POR ACORDO, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, porém, entendemos 
que ao empregado estável não é possível rescisão por acordo, devendo, 
se for da vontade do empregado, pedir demissão após o término do 
afastamento do salário maternidade conforme art.500 da CLT.

MATRÍCULA CEI ATIVA
Qual o procedimento que deverá ser tomado em relação a matrículas 
CEI de obras de construção civil de pessoas físicas, que continuam 
ativas na receita federal e passaram a ser CNO? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRABALHAR EM FERIADO
Funcionário que trabalha em escala de revezamento e trabalhar em 
feriado, deverá ganhar dobrado, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Envelhecer com saúde é 
o desejo da maioria das 
pessoas. Mas, para que 

isso aconteça, é preciso, desde 
cedo, fazer algumas escolhas 
que possam contribuir para 
um futuro saudável. Cuidados 
com a alimentação, para que 
seja a mais equilibrada possível, 
praticar atividades físicas regu-
larmente e estar em dia com os 
principais exames médicos, por 
questão de rotina e prevenção, 
são os principais fatores para co-
locar a saúde em primeiro lugar. 

O fato é que muitos só se dão 
conta disso após certa idade e os 
custos para que a rotina de exa-
mes, por exemplo, esteja atu-
alizada, acabam inviabilizando 
esse cuidado. Pensando nisso, 
o Trasmontano Saúde oferece 
o plano Care, para que seus 
associados tenham mais saúde 
para viver a melhor fase da vida. 
Idealizado para pessoas a partir 
dos 39 anos, o objetivo do plano 
Care é promover o cuidado da 
saúde de forma preventiva, 
permitindo que o associado faça 
seus exames regularmente e 
consiga diagnosticar possíveis 
doenças precocemente.

O radialista Eli Corrêa fala 
sobre os benefícios da saúde 

Prevenção é o melhor caminho 
para o envelhecimento saudável
Mas, para que isso aconteça, é preciso, desde cedo, fazer algumas escolhas que possam contribuir 
para um futuro saudável.

O idoso quer alguém que lhe dê atenção e trate com carinho. 

preventiva e como aproveitar 
essa fase da vida. “A prática 
de exercícios e a alimentação 
saudável são os principais pon-
tos para viver a terceira idade 
com qualidade. Alinhar essas 
questões aos check-ups anuais 
com um médico de confi ança, 
permitem também antecipar 
alguma doença futura e tratá-la 
a tempo. Desta forma é possível 

desfrutar de pequenos prazeres 
como a leitura e as palavras-
cruzadas, para que o cérebro 
esteja sempre em atividade”.

Quanto ao que o público da 
terceira idade espera de um 
plano de saúde, Eli é enfático 
ao dizer que “Muitas vezes, o 
idoso quer alguém que lhe dê 
atenção e trate com carinho. A 
questão humana é o principal 

ponto a ser visto. Nessa fase 
da vida, as pessoas procuram 
tranquilidade e isso pode ser 
visto em um atendimento sem 
burocracias para autorizações 
de procedimentos, atendimen-
to 24 horas e todo o aparato 
necessário para atendimentos 
de urgência e emergência”.

Fonte e mais informações 
(https://www.trasmontano.com.br/.

R
ep

ro
du

çã
o/

In
te

rn
et

Após uma onda de protestos, 
o governador de Porto Rico, 
Ricardo Rosselló, anunciou sua 
renúncia ao cargo na noite de 
quarta-feira (24).

“Após ouvir as críticas e con-
versar com minha família, tomei a 
seguinte decisão com desprendi-
mento. Hoje, anuncio que renun-
ciarei ao cargo de governador na 
sexta-feira, dia 2 de agosto, às 5h 
da tarde”, informou Rosselló, em 
um vídeo.

“Acredito que Porto Rico con-
tinuará unido e caminhando em 
frente, como sempre fez. Espero 
que esta decisão sirva como um 
apelo à reconciliação com os 
cidadãos”, ressaltou. Rosselló 
tem sido alvo de uma série de 
protestos em Porto Rico devido 

Após protesto, governador de Porto Rico renuncia ao cargo
ao vazamentos de mensagens que 
trocou com um grupo de funcio-
nário auxiliares no Telegram, nas 
quais Rosselló teceu comentários 
ofensivos contra outros políticos 
e celebridades locais. 

O escândalo tem sido chamado 
de “chatgate”. Até o cantor porto
-riquenho Ricky Martin, um dos 
ofendidos nas mensagens, protes 
tou nas ruas e pediu a renúncia 
de Rosselló. “Ricky Martin é tão 
machista que dorme com ho-
mens, porque as mulheres não 
o excitam”, disse o governante 
em uma das mensagens no Tele-
gram. O governo de Porto Rico 
será assumido pela secretária 
de Justiça, Wanda Vazquez, que 
fi cará no posto de governadora 
interinamente (ANSA). Governador de Porto Rico, Ricardo Rosselló.
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