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Emprego
do que

está à dis-
posição

País
insular

mediter-
râneo

Ellen Ro-
che, mo-

delo e atriz
paulistana

Local de
filmagens

(Cin.)

The (?),
guitarrista

do U2

"Alto", em
relação a
"baixo"

Cartão (?):
o chip do
celular

Especiali-
dades de
Garrincha

(fut.)

Podem ser
de 2 tipos:
lunar ou

solar

Prefixo
grego que
significa
"novo"

O talento
que nasce

com a
pessoa

Poeta
como
Orfeu
(Mit.)

Raul (?),
apresen-

tador 
do SBT

(?) Tunas,
cidade
cubana

Possível
destino a-
pós a mor-
te (Catol.)
Formação
rochosa 
no litoral
marinho

Doris
Lessing,
escritora
britânica

Feijão 
do qual 

se faz chá

Lei da (?):
é desres-
peitada

por agiotas

Carro, 
em inglês
Italiano
(abrev.)

Indisci-
plinado
Óleo, 

em inglês

A 3ª (?):
a velhice

Bronzeado
(fig.)

Onda, em
espanhol

Apelido de
"Manoela"

A primeira
vogal

Suporte
para o

braço ma-
chucado

1.101, em
romanos
Capacete

do
cavaleiro
medieval

Estabi-
lidade

Som emiti-
do pelo a-
paixonado

Pedido 
da plateia

(?) alcoó-
lico: o do
uísque é

muito alto

Entediante
Rocha

usada em
alicerces

Bêbada
(fig.)

Adereço

Pedra pa-
ra amolar
lâminas
Feitiço

"O", em OSB
Característica 

da obra de James
Joyce (Lit.)

Peixe a-
mazônico
que se enterra duran-
te as estações secas "I", em EPI

Efeito da cripólise,
própria de clínicas

de beleza

Dever do 
Congresso
Uma Thur-
man, atriz

3/car — ebó — las — oil — ola. 4/andu — edge. 6/costão. 7/arenito. 9/piramboia.

INICÍO A  COLUNA 
comentando a falta de atenção 
da Record TV, principalmente 
no seus programa “Balanço 
Geral”. Por vezes as notícias são 
dadas sem a menor observação 
do fato.

COM ISSO, a emissora 
pagará a indenização por dizer 
que a barbearia vendia drogas 
por algum tempo. A emissora 
foi condenada a pagar o valor 
de R$ 8.000 reais por prejuízos 
morais.

NA VERDADE, a operação 
policial que aprendeu as drogas, 
ocorreu em uma escola estadual 
localizada na cidade de Franca, 
onde a barbearia foi citada.

A CONDENAÇÃO foi feita 
pela 7º Vara Cível da Justiça de 
São Paulo. A Record por sua vez 
não comentou o caso e se limitou 
a informar que cumprirá a 
decisão judicial a ela outorgada.

A SEMANA passada pela 
primeira vez o “Teleton” não 
teve a presença de Sílvio Santos, 
que acamado em decorrência de 
uma forte gripe não apresentou 
o fi nal da maratona fi lantrópica 
promovida pelo SBT.

COM ISSO a campanha 
perdeu para Globo pela primeira 
vez na história. Sílvio confi ou ás 
suas fi lhas a apresentação da 
programação e elas em vários 
momentos se perderam inclusive 
por falta de experiência.

NO FINAL da tarde da última 
quarta-feira, mais uma vez os 
funcionários da Rede TV foram 

pegos de surpresas em razão de 
um comunicado da emissora 
que informava a troca do plano 
de saúde de seus contratados.

A EMISSORA deixou o plano 
A, que dava total cobertura aos 
seus contratados, e foi para o 
plano B. Esse novo modelo de 
contrato revoltou a todos. Agora 
a emissora oferece um plano de 
coparticipação.

ALÉM DE PAGAR  a 
mensalidade que já é descontada 
no salário, o funcionário terá 
que pagar mais 20% do valor 
de cada consulta feita por um 
profi ssional disponibilizado no 
plano. Só na Rede TV mesmo,,

FRASE FINAL: Esqueça 
o passado, viva o presente e 
conquiste o futuro.

A CONDENAÇÃO foi feita
pela 7º Vara Cível da Justiça de
São Paulo. A Record por sua vez
não comentou o caso e se limitou

pegos de surpresas em razão de 
um comunicado da emissora 
que informava a troca do plano 
de saúde de seus contratados.

central-noticia@bol.com.br

TONY AUAD E OS BASTIDORES DA TV

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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PRESTAR SERVIÇO A ÓRGÃO PÚBLICO
Empresa que presta serviço a Órgão público pode sofrer retenção de 
INSS? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AS FÉRIAS COLETIVAS TERÃO QUE INICIAR 02 DIAS ANTES DO FERIADO?
Esclarecemos que não há previsão legal específica, mas entende-se que 
também para férias coletivas é vedado o início das férias no período de 
dois dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado.

ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA
Funcionário que possui carga horário de 180hs mês, caso tenha alte-
ração de cargo e carga horária para 220hs mês, deverá ter o salário 
reajustado na mesma proporção de horas? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FÉRIAS EM PERÍODOS ALTERNADOS
Funcionário quer gozar 15 dias de férias e vender 10 dias e os 05 
dias restantes quer gozar futuramente, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

A INTEGRAÇÃO PARA NOVOS FUNCIONÁRIOS PODE SER REALIZADA 
NO DIA ANTERIOR A ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO? 

Mencionamos que apesar de não ter previsão em legislação sobre a 
integração dos empregados, por cautela, orientamos que a integração 
seja feita a partir da data de admissão e não antes.

JORNADA DE TRABALHO FLEXÍVEL
Funcionário poderá ter jornada de trabalho flexível, uma semana 
na parte da manhã, na semana seguinte à tarde, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

NO PAGAMENTO DA GPS DE AUTÔNOMO DEVE CONTER O VALOR DE 
OUTRAS ENTIDADES?

Esclarecemos que sobre a remuneração paga em decorrência de serviço 
prestado por contribuinte individual (autônomo) não há desconto de 
outras entidades. Base Legal – IN RFB nº971/09, art.109, §5º.

• • •

RESOLUÇÃO
Inspiração Diária de Kate Spreckley

Estamos no meio de uma transição extensa, complexa e exigente, 
à medida que construímos uma nova alma incorporada à realidade, 
enquanto ainda percorremos os escombros da antiga. Às vezes, o ritmo 
da transição parece insuportável, lento e sem fi m, à medida que supor-
tamos a intensidade dessas energias disruptivas. E, no entanto, nesta 
época implacável, um trabalho importante está sendo realizado. Estamos 
curando e liberando o padrão habitual de nossa consciência humana para 
permitir a criação de uma nova realidade guiada pelo coração e pela alma. 
Como resultado dessa transição, emoções adormecidas e problemas não 
resolvidos estão surgindo, dando-lhe o impulso necessário para fi nalmente 
curar e limpar feridas profundas. Está sendo oferecida a resolução de 
muitos problemas de longa data desta vida e de outras. Medos, fobias e 
ansiedade estão surgindo para serem eliminados, de todos os níveis do 
seu ser. Ao liberar essas questões, você é capaz de trazer mais compai-
xão, amor e otimismo à sua jornada de cura, crescimento e evolução. 

Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za
Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

O Conselho Diretivo da 
Confederação Geral do 
Trabalho (CGT) apre-

sentou uma carta ao cardeal 
argentino Mario Poli, arcebispo 
de Buenos Aires, para pedir 
a abertura do processo de 
beatifi cação de Eva Duarte de 
Perón, no centenário do seu 
nascimento.

“Há 100 anos do seu nasci-
mento, superadas as dilações 
e divisões, quando sua fi gura e 
obra alcançaram o justo valor 
transcendente que possuem 
para o nosso povo e para to-
dos os povos do mundo com 
sede de justiça, solicitamos 
que nossa Igreja acompanhe o 
clamor popular e coloque-a nos 
altares ofi ciais para a felicidade 
dos nossos fi eis e santos”, diz 
a carta, citada pela imprensa 
local. O mesmo pedido já tinha 
sido apresentado em maio, mas 
de maneira informal, ao papa 
Francisco, que é argentino.

De acordo com os represen-
tantes da CGT que assinam a 
carta - José Sola, Julio Piumato, 
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Argentinos dão primeiro passo 
para beatifi cação de Eva Perón

Sindicatos argentino deram o primeiro passo formal para solicitar à Igreja Católica a beatifi cação de 
Evita Perón, ex-primeira-dama e líder política local

Pedido formal foi apresentado por sindicatos a arcebispado. 

Carlos Acuña e Héctor Daer - “o 
renascimento da Argentina está 
ligado à recuperação das fontes 
espirituais da nacionalidade”. 
Casada com o presidente argen-
tino Juan Domingo Perón, Eva 
fundou o Movimento Peronista 
Feminino, defendeu o voto das 
mulheres e liderou obras de 
caridade. 

Morta em 1952, com apenas 
33 anos de idade devido a um 
câncer no colo do útero, e atu-
almente sepultada no tradicio-
nal cemitério da Recoleta, em 
Buenos Aires, o corpo de Eva 
Perón fi cou três anos na sede da 
CGT até ser roubado em 1955, 
após o golpe de Estado que 
tirou Peron do poder, e fi cou 
14 anos desaparecido. Como 
ela morreu em Buenos Aires, o 
processo de beatifi cação dever 
ser aberto pelo arcebispado da 
capital argentina, hoje liderado 
pelo cardeal Maro Poli. Se o 
pedido for aceito, começaria na 
Argentina uma investigação so-
bre o testemunho de santidade 
de Eva Peron. 

Uma vez iniciado o processo, 
o candidato à beatifi cação rece-
be o título de “servo de Deus”, 
mas, somente se for concluído 
com sucesso, seria declarada 
uma pessoa “venerável”. A 
Argentina atualmente possui 

três santos proclamados pelo 
Vaticano: Héctor Valdivielso 
Sáez, José Gabriel Brochero e 
Nazaria Ignacia March. O papa 
Francisco aprovou a canoniza-
ção desta última em janeiro de 
2018 (ANSA).

Preocupados com a saúde, os 
brasileiros têm mudado alguns 
hábitos alimentares, principal-
mente diminuindo a quantidade 
de carne vermelha, gordura, 
açúcar e sódio na dieta. 

De acordo com o levantamento 
“Who Cares, Who Does”, feito 
pela Kantar, líder global em da-
dos, insights e consultoria, 48,5% 
dos consumidores brasileiros 
afi rmam ter reduzido o consumo 
de gordura, 48% cortaram certa 
quantidade de sódio na alimenta-
ção e 47% eliminaram o açúcar 
do dia a dia. Adoçantes, glúten, 
lactose e alimentos processados 
também passaram a ter a quanti-
dade controlada à mesa.

No mesmo período, a carne 
vermelha também teve seu es-
paço reduzido no estômago do 
consumidor e não só por conta 

Pe
xe

ls
/tn

h1
/R

ep
ro

du
çã

o

Brasileiros diminuem o consumo de carne vermelha
ir às compras, 69% das pessoas 
priorizam levar para casa ali-
mentos naturais e 45,5% optam 
por orgânicos. “Apesar de os 
brasileiros buscarem mais sauda-
bilidade, o custo um pouco mais 
elevado de produtos naturais e 
orgânicos ainda é a principal bar-
reira para quem não os consome 
com tanta frequência”, analisa 
Giovanna Fischer, Diretora de 
Marketing e Insights da Kantar.

Para escolher os produtos 
ideais, os brasileiros estão mais 
atentos aos rótulos. Entre os 
que checam as embalagens, 
44% fi cam de olho na taxa de 
açúcar, 40% na quantidade de 
gordura, 38% na presença de 
sódio, 37% nas calorias e 33% 
nos conservantes. 

Fonte e mais informações:
 (www.kantar.com/worldpanel).

do impacto socioambiental, 
mas também como forma de 
equilibrar o orçamento domés-
tico, de acordo com 25% dos 
que participaram da pesquisa. 
Ainda entre os brasileiros, 31,5% 
declaram ter reduzido a carne 
por indicação médica e 16% pelo 

bem-estar dos animais. Ao total, 
22% diminuíram o consumo 
desse tipo específi co de proteína 
e apenas 8% aumentaram.

Enquanto algumas categorias 
de produtos são cortadas, outras 
ganham espaço, como é o caso de 
produtos orgânicos. Na hora de 

A carne vermelha teve seu espaço reduzido no 

estômago do consumidor.

Socorristas localizaram na sexta-feira (1) o heli-
cóptero que caiu perto das ilhas de Dokdo, no Mar do 
Japão, na noite anterior e encontrou um corpo que se 
acredita pertencer a um dos sete pessoas desapare-
cidas. O Mar do Leste está situado entre a Península 
Coreana e o Japão.

“Três mergulhadores da Guarda Costeira da Co-
reia que procuravam no mar a 600 metros ao sul do 
arquipélago de Dokdo e 72 metros debaixo de água, 
encontraram o helicóptero”, disse um policial em uma 
entrevista na costa da Coreia.  “Agora que o helicóptero 
foi encontrado, vamos nos concentrar em mais opera-
ções de busca e resgate”, disse o ofi cial, acrescentando 
que o navio de resgate Cheonghaejin e outro navio de 
resgate submarino chegarão ao local mais tarde.

A Guarda Costeira disse que um veículo operado 
remotamente encontrou um corpo próximo ao heli-
cóptero. As autoridades disseram que será possível 
confi rmar a identidade do corpo depois que ele for 
trazido à superfície. O helicóptero decolou de Dokdo na 
quinta-feira antes de cair nas águas próximas ao arqui-
pélago em apenas alguns minutos. Sete sul-coreanos, 
incluindo uma pessoa ferida em um barco de pesca, 
um amigo e cinco ofi ciais de resgate estavam a bordo.

Os dois pilotos do helicóptero eram veteranos com 
pelo menos 17 anos de experiência profi ssional, tanto 
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Equipes de resgate encontram helicóptero acidentado no Mar do Japão

no setor militar quanto no civil. As ilhas de Dokdo, 
onde o helicóptero caiu, faz parte dos afl oramentos 
rochosos do Mar do Leste, que tem um pequeno des-
tacamento policial sul-coreano desde 1945. O Japão 
tem reivindicado persistentemente Dokdo como parte 
de seu território, mas o pedido japonês vem recebendo 
forte condenação da Coreia do Sul (Yonhap/ABr).

As ilhas de Dokdo são reivindicadas pelo Japão, fato 

que recebe forte condenação da Coreia do Sul.


