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São Paulo, sexta-feira, 07 de dezembro de 2018

Saiba como é celebrado
o Natal no Alentejo

Os presépios ganham lugar de destaque nesta época. Um dos mais conhecidos do país é o da cidade
de Estremoz, feito com bonecos de barro de um estilo próprio e cores alegres
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Ricardo Karpat (*)
Observo na nova geração
uma procura insana à
irrealidade dos contos de
fadas, onde os esforços
na busca pelo sucesso são
mínimos e os resultados,
além de rápidos, são os
melhores possíveis

Fotos: Divulgação

ada lugar do mundo
tem suas particularidades durante as datas
comemorativas, e o Alentejo,
em Portugal, não é diferente.
A mais autêntica região portuguesa preserva tradições natalinas especiais que encantam
os turistas em suas viagens de
fim de ano.
Para que não falte pão nas
casas, no início de dezembro,
sementes de trigo são plantadas em pequenos vasos com
algodão embebido em água.
De acordo com o costume, as
plantas germinam e são colocadas junto ao presépio até o
Dia de Reis, quando devem ser
transplantadas para a terra.
Os presépios, aliás, ganham
lugar de destaque nesta época.
Um dos mais conhecidos do
país é o da cidade de Estremoz, feito com bonecos de
barro de um estilo próprio e
cores alegres. A vila de Monsaraz também recebe 46 figuras
em tamanho real. Espalhadas
por suas ruas de pedra, elas
são feitas de ferro e cerâmica.
Em Beja, o presépio vivo
conta toda a história do nascimento de Jesus em versos.
A encenação, conhecida como
o Auto de Natal, acontece diversas vezes até o Dia de Reis.
Já em Elvas, o teatro é substi-

Uma geração de
empreendedores
frustrados e fracassados

uitos jovens que ingressam no mundo
corporativo possuem
essa mentalidade e acreditam
que o empreender lhes trará
sucesso em poucos meses,
assim como os ídolos que veem
na televisão, leem nas páginas
das revistas ou assistem em
palestras.
Isso não quer dizer que
histórias de pessoas que subitamente tiveram sucesso não
sejam interessantes e inspiradoras. Porém, não se deve
tentar ter o mesmo êxito que
esses “super-heróis”. A chance
estatística de se replicar esses
casos são as mesmas de ganhar
na loteria e não se deve focar
nem nisso e nem em ter uma
ideia genial que lhe torne
milionário da noite para o dia.
A geração do imediatismo e
das expectativas irreais consome em excesso histórias de
sucesso repentino e ignora as
histórias de empreendedores
que trabalharam duro por
10 anos ou mais até atingir o
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tuído pelos cânticos natalinos,
que são acompanhados pelo
som da ronca, um instrumento
musical tradicional parecido
com a cuíca, feito com um
pote de barro com um bocal
coberto com pele de cabra ou
carneiro e perfurado por uma
vara de madeira.
No início de dezembro, os
alentejanos iniciam a coleta
de pedaços de madeira, que
são reunidos nas principais

praças das aldeias e vilas da
região. Na véspera do Natal,
são utilizados em uma enorme fogueira que, segundo a
crença, ilumina o nascimento
de Jesus e aquece a noite de
inverno. As chamas podem
chegar à altura das igrejas,
e enquanto estão acesas, os
moradores bebem vinho e
relembram bons momentos.
O jantar da véspera de Natal
é conhecido como Consoa-

da. Na ocasião, são servidos
pratos à base de peixe, como
sopa de cação, pescada frita
e bacalhau, de acordo com o
antigo preceito de abstinência. Depois da Missa do Galo,
no entanto, o jejum de carne
vermelha é encerrado com
uma ceia que inclui muita
carne de porco.
Para mais informações, visite (www.turismodoalentejo.
com.br).

triunfo.
É comprovado, estatisticamente, que fazer com que
o seu negócio sobreviva aos
primeiros cinco anos faz parte
da realidade para uma minoria
dos empreendedores, sendo
mais específico, para apenas
37,8%, segundo dados do
(IBGE). Assim, embora não
haja dados concretos, fica claro
que para além de sobreviver,
os números destinados àqueles
que atingem o auge são muito
menores.
Dessa forma, é fundamental
estar consciente de que para
alcançar o sucesso é difícil e
demorado. O planejamento
precisa ser feito a longo prazo. Deve-se entrar no negócio
com uma reserva financeira,
pois os primeiros dois anos
provavelmente você não terá
lucro. É importante investir
em marketing, já que por
melhor que seja o produto ou
serviço, nada se vende sozinho.
Uma boa equipe de trabalho e
um bom networking também
fazem toda a diferença.
E, por fim, é preciso muita
motivação e persistência para
conseguir manter o foco por
um longo prazo até atingir os
objetivos.
(*) - É Diretor da Gábor RH,
administrador de empresas com
experiência em Administração de
Condomínios e Recursos Humanos.
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Neste dia de sua vida, querido(a) (amigo (a) acredito que
Deus quer que você saiba......Que a vida na terra tem mais
significado do que em princípio pode ser evidente para você.
Por favor, não pense que tudo o que você está fazendo aqui
é viver até morrer. Se isso fosse tudo o que acontece, Deus
dificilmente perderia tempo em se envolver. Não, há algo mais
acontecendo. Tem a ver com a evolução de sua alma. Você
quer saber mais sobre isso; sobre como isso ocorre?
Por que não fazer dessa descoberta a sua tarefa de hoje?
Com amor, seu amigo,
Neale Donald Walsch

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

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)
Peixes
(19/2 a 20/3)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)
Escorpião
(23/10 a 21/11)
Aquário
(20/1 a 18/2)

Áries
(21/3 a 19/4)
Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)

Final de três algarismos na loteria (pl.)
Código de Portugal no
endereço da internet

Lua Nova desde às 04h20 da manhã
em seu signo, Sagitário traz mais positividade e esperança. Relacionemse com amigos, familiares e com a
pessoa amada e terá alegrias. Um
novo ciclo de vida começa abrindo
novas portas e dando mais motivação para agir. 79/479 – Branco.

Marte faz conjunção com Netuno
que pode levar a tomar atitudes
precipitadas. Use esta influência
para mergulhar na espiritualidade,
seguir a sua intuição e dedicar-se
às atividades artísticas. Aumenta
o interesse por atividades que
possam trazer ganhos materiais.
44/244 – Verde.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 07 de dezembro de 2018. Dia de Santo Ambrósio de Milão,
São Fara, Santa Maria Josefa Robello, São Eutiquiano, São Policarpos,
e Dia do Anjo Ielahiah, cuja virtude é a proteção. Hoje aniversaria o
a cantora Rosemary que chega aos 73 anos, a atriz Xuxa Lopes, que
nasceu em 1953 e o cantor Aaron Carter que faz 31 anos.

O nativo do dia

O nativo de Sagitário deste dia e grau é independente e voltado para
o sucesso. Pode ser idealista e disposto a liderar. Pela sua inteligência rápida se sente feliz por inspirar as pessoas com sua riqueza de
informações. Muitas vezes não tem a paciência e a humildade para
enfrentar o processo de aprendizado e acaba sendo um autodidata.
Pode acabar se tornando uma pessoa amarga, com a sensação de que
a vida está lhe devendo alguma coisa. Para os nascidos neste dia, o
segredo da felicidade está em admitir o erro, reconhecer que não sabe
e aprender a perguntar aquilo que desconhece.
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.

Ele, em
francês

Condenável
Fora de
moda;
obsoleto
(?) fria:
provoca
queda
rápida de
temperatura (Met.)

Pedaço de
madeira
Não, em
francês

Anta
(Zool.)
Fluido de
balões
Tubo
Inspirar
extrema
admiração
a (alguém)
Orlando
Silva,
cantor
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Ofertou
Claridade
noturna
natural

Red globe,
moscatel
ou rubi
(Bot.)
Barco de
regatas
Sentar-se,
em inglês
Unidade
Taximétrica
(abrev.)

(?) dos Artistas: acolhe atores
idosos
40

Solução

A

Capricórnio
(22/12 a 19/1)

"Universidade", em
siglas de
instituições
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Gastar menos dinheiro: Ingredientes: duas
folhas de papel branco sem uso, um lápis
uma moeda de qualquer valor. Execução:
coloque sua mão direita sobre a folha e, com
o lápis, faça o contorno dela. Depois, repita
a operação com a mão esquerda, usando a
outra folha. A seguir, utilize os papéis para
embrulhar a moeda. Ande sempre com esse
amuleto no bolso.

Banda (?):
sucedeu a
conexão
dial-up
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Simpatias que funcionam

Galo, em
francês
"Gestão",
em MPOG

A
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BANDIDO – Ver muitos, cuidado com seus
inimigos. Ataque significa perda de algum amigo ou parente. Prendê-lo, indica vitória sobre
uma situação ou inimigo, que será afastado.
Ser bandido representa força de vontade e que
conseguirá vencer suas dificuldades. Números
de sorte: 41, 49, 75, 81 e 90.

Colina na
qual Jesus
foi crucificado
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Dicionário dos sonhos

Hesitar
(fig.)
"Nacional",
em PNB

S

A Lua transitando na fase Nova levanta o astral e ajuda a relacionar-se
com a comunidade. Ficará mais fácil
demonstrar sentimentos de amor e
amizades com a vida social ativada.
Seria melhor fazer uma revisão mais
detalhada de sua vida e ter cuidado
com críticas. 64/564 – Azul.

(?) sonora,
coleção de
músicas de
um filme
Pôr do sol
Setor tiradúvidas de
empresas
(sigla)

O carro
novo
(bras.)
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O Sol se aproximando do seu signo
acentua o seu interesse pela vida,
pela relação a dois e pelo sexo. Saiba
esperar o aniversário para colocar em
ação os planos em mente. Precisa
sair da rotina e realizar viagens e passeios que foram antes programados.
18/918 – Amarelo.

Lua Nova dá êxito nas tarefas do dia
a dia. O Sol na casa dois dá benefícios
financeiros, em consequência disso
o seu dinheiro vai melhorar. Faça
negócios e transações sem medo de
errar, terá uma visão perfeita do que
é certo ou errado, por isso será fácil
acertar. 63/363 – Verde.

Nesta sexta estão favoráveis todas as
atividades que necessitem de disciplina e o que precise da aprovação de
superiores. Muita segurança e harmonia no seu lar nesta sexta-feira. A
Lua Nova leva ao êxito nas tarefas a
serem executadas. 67/467 – Verde.

A vacina
que protege contra
várias
doenças
ao mesmo
tempo

Coberto
com uma
camada
de óleo
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Facilidade para tratar de questões
financeiras e materiais e melhorar
seus ganhos em dinheiro. O dia está
beneficiando as transações e fazendo
as doenças serem de curta duração.
Muita afetividade no relacionamento
amoroso será alcançada. 88/288 –
Amarelo.

A sensibilidade social é maior com
a Lua Nova que ajuda a superar
dificuldades, dando habilidade no
trato com as pessoas. Irá manter bons
relacionamentos pessoais desde
que evite submeter sua vontade aos
outros. Muita alegria, criatividade
e ótima intuição. 66/766 – Branco.

A entrada da Lua na fase Nova no
início da manhã, faz a energia se
elevar e se renovar, Marte faz conjunção com Netuno que pode nos
levar a tomar atitudes precipitadas.
O Sol continua em seu signo oposto
trazendo decisões em parcerias.
90/590 – Azul.
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A Lua faz maus aspectos com Marte
e Netuno trazendo falta de clareza e
confusão no início da manhã. Deve
aceitar as situações do jeito que
elas se apresentam sem abrir mão
dos sonhos e desejos que idealizou.
É possível realizar algum de seus
sonhos neste final de ano. 78/178
– Cinza.

Logo terá saída para problemas que
enfrentou recentemente. Assuntos
que envolvam trocas e transações
estão amparados. Evite mudanças
de rotina e os desperdícios neste
final de ano e use de compaixão e
solidariedade com todos com quem
convive. 82/382 – Verde.

Sinal que indica
Bashar
mudança de linha em (?)-Assad,
um
texto
presidenLado a
(Gram.) te da Síria
lado
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O dia é de muita agitação, disposição
e bom pique com a Lua Nova. É
preciso equilibrar seus sonhos com
a realidade do cotidiano, tendo uma
visão mais clara daquilo que está
ocorrendo. Maior conhecimento e
liberdade para expressar emoções.
78/478 – Branco.
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Esta sexta é o dia da lunação. Lua Nova às 04h20 da manhã em Sagitário traz mais positividade e esperança. A
Lua faz maus aspectos com Marte e Netuno trazendo falta de clareza e confusão no início da manhã. Organize-se
para não sofrer atrasos nem perder compromissos importantes. A entrada da Lua na fase Nova no início da manhã,
faz a energia se elevar e se renovar, Marte faz conjunção com Netuno que pode nos levar a tomar atitudes precipitadas. Use esta influência para mergulhar na espiritualidade, seguir a sua intuição e dedicar-se às atividades
artísticas. Faça planos para esta nova lunação ouvindo sempre a sua intuição.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

3/coq — lui — non — sit. 5/tapir. 8/calvário. 9/fanatizar.

Horóscopo

