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Refl exõesRefl exões
A LUZ DE UM NOVO DIA

Inspiração Diária de Kate Spreckley

 
Estamos despertando para a luz de um novo dia e uma nova 

era. As energias que chegam estão garantindo que nossa vida 
seja de fato guiada por Deus. Nossa jornada interior está chegan-
do lentamente ao fi m quando nossas forças internas começam 
a se deslocar para o nosso mundo externo. Todas as mudanças 
e transformações que temos experimentado interiormente de 
repente irão começar a se manifestar exteriormente

Tudo o que está fora de alinhamento com a sua alma está 
sendo trazido à sua atenção para ser mudado e ou transformado. 
Diferentes situações e desafi os estão surgindo, oferecendo-lhe 
a oportunidade de reavaliar a direção de sua vida, rever suas 
escolhas e mudar sua realidade. Permanecer no presente é o 
que permitirá que você se alinhe com esse processo. Seguir o 
fl uxo e confi ar em sua intuição é fundamental. A clareza virá, 
mas a paciência e a entrega são necessárias.

Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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DISTRIBUIR CESTA BÁSICA 
Empresa pretende fornecer cesta básica de forma seletiva, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O ÚLTIMO DIA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL?
Esclarecemos que o pagamento dos valores constantes do instrumento 
de rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuados até dez dias con-
tados a partir do término do contrato. Assim, por exemplo, se o término 
do contrato se dará hoje, a partir de hoje tem a empresa até dez dias para 
o pagamento das verbas rescisórias. Base legal – Art.477, §6º da CLT.

RELATÓRIO ANUAL
O relatório referente a acidentes do trabalho, insalubridades e periculo-
sidades do ano anterior, deve ser enviado ao MT até o dia 31/01 de cada 
ano? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FECHAMENTO DO PONTO
Empresa deve efetuar o fechamento do ponto no primeiro dia útil e 
finalizar no último dia, pode ser fechado entre os dias 26/05 e 24/06, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DEMITIU FUNCIONÁRIO SEM JUSTA CAUSA, ENTRETANTO 
NÃO QUER TRABALHAR O AVISO PRÉVIO, PODEMOS DESCONTAR?

Esclarecemos que não há previsão legal específica expressa, mas 
na rescisão contratual sem justa causa motivada pelo emprega-
dor, o empregado comunicando que não cumprirá o aviso prévio, 
deverá ser lançado os 30 dias como faltas injustificadas tendo 
em vista ser o aviso prévio irrenunciável.

CÁLCULO DO SALÁRIO MATERNIDADE
Como calcular o valor do salário maternidade da funcionária que além 
de receber salário, recebe horas extras e adicional noturno? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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GPD
TROCADILHO

ADRINITE
VERTICEN
AMBIIOÇ
TCASACA

MARSUPIAIS
BELEVOC
OVAOAR

PROGRESSÃO
ABLUIRPAN

OTDATAI
LAMAETOC
EEDUCADA

TANGERINAS

Jogo de
palavras
comum

em piadas

Acessório 
tradicio-
nal do

smoking

Marca
peculiar
de uma
pessoa

Afecção
nasal de
origem
alérgica

(?) criativo:
une lazer
e trabalho
(Sociol.)

Aparta-
mento
(gíria)

Símbolo
da pilha
alcalina

Coala,
canguru e

gambá
(Zool.)

"Let it (?)",
álbum dos

Beatles

Cruz em
forma 
de X

Significado
do "P",

em PA e
PG (Mat.)

Divisão de
cada Éon
geológico 

Oliver
Cromwell,

militar 
inglês

"(?) Sua",
livro de
Sylvia
Day

Antiga
cidade-

estado da
Suméria

Transtorno
Obsessivo- 
Compulsi-
vo (sigla)

Versada
em um
assunto

Item do
cheque

(?) Ryan,
atriz

Purificar
lavando

Fruta rica
em vita-
mina C, 

consumida
em gomos

(pl.)

Fobia

Composto
orgânico

de másca-
ras faciais

Orlando
Teruz,
pintor

carioca

Pão, em
espanhol
Entrelacei

fios

502, em
romanos

Mentira,
em inglês

Anúncio,
em inglês

Moeda da
Bulgária
"Avô", na 

fala infantil
Não dizer
(?) nem
bê: nada

responder

Dentes
entre os caninos

As mais comuns no Brasil são hipertensão,
colesterol alto, diabetes e alterações na

coluna

"Os dois",
em "ambi-
valente"

Ponto de
encontro 
das ares-
tas de um
poliedro
(Geom.)

Virar (?):
trocar de

time
(?) dos
Malês,

levante escravo (BR)
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INICIO A COLUNA comentando a 
irritação de Sílvio Santos com as derro-
tas de Patrícia Abravanel para a Record. 
Resgatado com a expectativa de incomo-
dar a Globo, o game show “Topa ou Não 
Topa”, apresentado pela fi lha de Sílvio, 
está indo mal.

INSATISFEITO com a audiência, o 
dono do SBT acredita que uma mudança 
de horário, ou até mesmo de dia de exi-
bição, poderá salvar a atração, segundo a 
própria diretoria do SBT depois de uma 
reunião com o ‘patrão’.

DAS TRÊS EDIÇÕES que já foram 
ao ar, o programa de Patrícia Abravanel 
foi derrotado duas vezes pela Record que 
levou ao ar fi lmes da franquia “Bilionária 
Velozes e Furiosos” . Os longas têm apre-
sentados resultados satisfatórios.

DIANTE DESSE cenário, Sílvio 
Santos e sua diretoria perceberam que 
não foi acertada a decisão de colocar no 
ar o “Topa Não Topa” na faixa vespertina 
do sábado. E, já planejam uma mudança 
na grade da emissora. 

SÍLVIO, FOI CLARO: Se o SBT voltar 
a perder para o enlatado da Record ele 
terá como opção colocar o programa no 
sábado a noite, após o resumo da novela 
“As Aventuras de Poliana”, que costuma 
apresentar bons índices de audiência.

DEPOIS de mais de dois anos do fi m 
do programa do Jô (2000 - 2016) o saxo-
fonista João Frederico Sciotti, o Derico, 
vai voltar a TV em outubro. Estreará como 
apresentador do reality-show “Na Estrada 
Com Derico”, que irá no ar durante quatro 
sábados.

A EPTV, afi -
liada da Globo 
no interior de 
São Paulo 
e na região 
sul de Minas 
Gerais, vai exibi-lo em 317 cidades. O pro-
grama só virou realidade porque Derico fez 
a loucura de investir do seu próprio bolso 
R$ 300 mil reais para pagar a produção.

A JORNALISTA Monalisa Perrone 
pediu demissão da Globo para aceitar a 
proposta da CNN Brasil, e com isso deixa 
de apresentar o “Hora 1” de madrugada 
na emissora. Ela será substituída por Ro-
berto Kovalick. Na CNN Brasil, Monalisa 
vai apresentar o principal telejornal da 
emissora.

FRASE FINAL : Nem tudo que reluz 
é ouro. 
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TONY AUAD E OS BASTIDORES DA TV

Mesmo demonstrando sua leal-
dade pela Mercedes, o piloto Lewis 
Hamilton revelou que não descar-
taria a possibilidade de correr um 
dia pela Ferrari. O britânico, que 
possui contrato com a Mercedes 
até o fi nal da próxima temporada, 
destacou que a lealdade é “essen-
cial”. No entanto, o pentacampeão 
de F1 afi rmou que pilotar um carro 
da escuderia italiana “poderia ser 
uma opção”.

“Não sei se é questão de fi car 
tentado, acho que é só questão de 
ser ou não uma parte do plano geral. 
Quando você é parte da Mercedes, é 
parte de uma família por toda uma 
vida, contanto que continue com 

Aos 34 anos,seu contrato com a 

Mercedes vai até o fi nal de 2020. 

Por ocasião do 60º aniversário 
da boneca mais famosa do mundo, 
a fabricante Mattel lançará uma 
Barbie inspirada na estilista italiana 
Alberta Ferretti, como parte da linha 
especial em homenagem às mulheres 
infl uenciadoras ao longo da história. 

O projeto “Barbie Shero Program” 
presenteará a designer italiana com 
uma boneca única e exclusiva, feita 
a sua semelhança, principalmente 
por ela representar um modelo a 
ser seguido por todas as meninas 
que sonham com o mundo da moda. 

Nesta edição, a Barbie vestirá calça 
e camiseta pretas da coleção Alberta 
Ferretti Rainbow Week. “Estou feliz 
em colaborar neste projeto especial 
da Barbie, que visa fazer as meninas 
de todo o mundo sonharem em ser 
o que querem”, afi rmou.

“Desde criança, sempre sonhei 
grande. Senti que queria mais! E é 
isso que eu recomendo para as me-
ninas que querem entrar no mundo 

Estilista italiana Alberta Ferretti, e sua Barbie. 

Mattel lança Barbie inspirada na estilista Alberta Ferretti

Hamilton cogita possibilidade de correr pela Ferrari

O papa Francisco afi rmou 
na sexta-feira (6), em 
uma missa para 60 mil 

pessoas no Estádio Nacional 
de Zimpeto, em Maputo, capital 
de Moçambique, que nenhum 
país tem futuro com “vingança 
e ódio”. O líder da Igreja Ca-
tólica viajou à nação africana 
cerca de um mês depois da 
assinatura de um acordo de paz 
que promete pôr fi m defi nitivo 
a décadas de confl itos entre o 
governo socialista da Frelimo 
e os guerrilheiros da Renamo.

“Nenhuma família, nenhum 
grupo de vizinhos, nenhuma 
etnia e muito menos um país 
terão futuro se o motor que os 
unem e encobre as diferenças 
for a vingança e o ódio”, alertou 
o Papa, que buscou sempre des-
tacar a importância da paz em 
seus discursos em Moçambique.

“Há outro caminho disponí-
vel, porque é fundamental não 
se esquecer que nossos povos 

‘Nenhum país tem futuro 
com ódio’, diz Papa

“Nenhuma família, nenhum grupo de vizinhos, nenhuma etnia e muito menos um país terão futuro se 
o motor que os unem e encobre as diferenças for a vingança e o ódio”

Francisco concluiu sua viagem a Moçambique na sexta-feira. 

têm direito à paz. Vocês têm 
direito à paz”, disse. 

A Guerra Civil Moçambicana 
durou de 1977 a 1992, quando a 
Frelimo, que governa o país desde 
sua independência, em 1975, e a 
Renamo assinaram um acordo 
de paz em Roma, com mediação 

da Igreja. As hostilidades, no en-
tanto, retornaram em 2013 e só 
foram encerradas formalmente 
no início de agosto passado, com 
um tratado fi rmado pelo presi-
dente Filipe Nyusi e pelo líder da 
Renamo, Ossufo Momade.

“Superar os tempos de divisão 

e violência não implica apenas 
um ato de reconciliação ou a 
paz entendida como ausência de 
confl ito, mas sim o compromisso 
cotidiano de cada um de nós em 
ter um olhar atento e ativo que 
nos leve a tratar os outros com 
aquela misericórdia e bondade 
com as quais queremos ser 
tratados”, afi rmou Francisco.

O líder da Igreja Católica 
ainda alertou para “ideologias 
de todos os tipos que tentam 
manipular os pobres e as situ-
ações de injustiça, a serviço de 
interesses políticos ou pesso-
ais”. Antes da missa, Francisco 
também visitou um centro de 
tratamento para pacientes com 
o vírus HIV e elogiou os que “não 
cederam à tentação de dizer 
que ‘é impossível combater 
esta praga’”. O Papa já deixou 
Moçambique, seguindo para 
Madagascar, segunda etapa de 
uma viagem que terminará em 
Maurício (ANSA).

da moda: seja corajosa, apaixonada, 
quebre os modelos para perseguir 
seus sonhos”, fi nalizou a estilista. 
Desde março, a Mattel tem lançado 
novas bonecas inspiradas em gran-
des mulheres da história. 

A primeira a ser homenageada 
foi a pintora mexicana Frida Kahlo. 

Além dela, outros 17 modelos foram 
criados, incluindo a versão da gol-
fi sta Lorena Ochoa, que ganhou 27 
torneios, a bailarina Misty Copeland, 
a esgrimista Ibtihaj Muhammad, a 
primeira muçulmana no esporte, e 
a capitã do time italiano de futebol, 
Sara Gama (ANSA).
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eles, obviamente. Você tem Stirling 
Moss, Fangio ainda é homenageado 
dentro da família, e você é parte da 

EP
A história, e eles cuidam de você pelo 

resto de sua vida. Isso é importante 
para mim. A lealdade é uma parte 
muito, muito essencial”, disse Ha-
milton aos repórteres no Grande 
Prêmio da Itália.

“Mas se chegar um ponto da mi-
nha vida em que decida que quero 
mudar, isso poderia ser uma opção 
em potencial. Mas não sei se é no 
momento”, acrescentou o piloto de 
34 anos. Nas últimas 10 provas no 
circuito de Monza, Hamilton venceu 
cinco e foi vaiado quando subiu no 
lugar mais alto do pódio na edição 
passada do GP italiano. A última 
vitória da Ferrari na pista foi em 
2010 com Fernando Alonso (ANSA).
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