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São Paulo, terça-feira, 29 de janeiro de 2019

Clube italiano deixa campo
após episódio de racismo

“Vendo o meu jogador em
lágrimas enquanto ele estava indo para o vestiário, eu

Fluminimaggiore, a cidade
Reflexões italiana criada para aposentados

SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn.

Santuário Interior. Criando a Paz Interior. Construir um santuário interior lhe
traz a um espaço onde você pode rapidamente se retirar durante os momentos em
que o que está acontecendo ao seu redor
é demais para lidar naquele momento. Nós
não queremos que você corra e se esconda
da sua vida. No entanto, queremos que
você tenha sempre um espaço sagrado em
que possa se cercar de amor e luz. Este é
um momento de renascimento, de auto
-exploração, de aprender sobre este novo
você que tem emergido de seu casulo nesta
nova energia. As coisas funcionam de forma
diferente aqui do outro lado do buraco do
coelho e é a partir deste lugar interior de
quietude que o que você busca o aguarda.
Pensamento para hoje: Crie um refúgio interior do mundo, onde você possa explorar
sua expressão criativa e gerar novas ideias,
ganhar clareza e se sentir seguro e amado.
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

de italianos que escolheram desfrutar dos
incentivos fiscais em países como Portugal,
Espanha ou mesmo Tunísia, onde um café
custa 60 centavos de euro e a gasolina
pouco mais de um euro.
Já em Fluminimaggiore, o projeto pensa
em um pacote completo, com residências de
prestígio, cooperativas capazes de prestar
inúmeros serviços, transportes pensaos
sob medida e excelências gastronômicas.
A ideia de Corrias arquiva o modelo tradicional de casa de repouso, substituindo-as
por estruturas repletas de conforto, com
diversos centros esportivos e de recreação.
O modelo pensa em uma cooperativa de
serviços ou comunitária, onde todos os
cidadãos são convidados a contribuir.
Assim, os proprietários de casas, artesãos, comerciantes, técnicos e especialistas
são convidados a ajudar. “A cidade inteira
chamada a realizar esse projeto, os gerentes
e os empreendedores imobiliários que se
ocupem da reparação e restruturação das
casas do centro histórico”, declarou. Segundo o prefeito, as casas devem responder a
altos padrões de qualidade, e não podem
ser isoladas, a fim de restituir a ideia de
comunidade e favorecer as relações entre
os hóspedes (ANSA).

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

Precisa resolver assuntos sociais ou
profissionais com calma e cabeça
fria, nada de desencanto e pessimismo. Nas atividades relacionadas
ao comércio aumentará seus lucros
sendo ágil. O dinamismo, a ação e
o movimento são pontos fortes que
deve explorar neste sábado. 57/657
– Verde.

O final de semana é muito bom para
as relações e combater o desânimo.
Precisa evitar atitudes impulsivas
demais e ações arrogantes e exageradas que afastam oportunidades.
Mesmo assim, se quiser pode resolver
tudo com facilidade e divertir-se,
mesmo sem ter programado nada.
36/536 – Verde.
Com o Sol em seu signo e a Lua na
fase minguante aconselha manter
a confiança que leva a um poder
maior. Veja o que é mais importante
que pode ser decidido neste dia
até o início da tarde. Faça viagens
após o aniversário, antes evite fazer
qualquer coisa nova. 63/363 – Azul.

Dicionário dos sonhos
MEIAS - Furadas, perda de dinheiro ou gastos exagerados. Sujas, traição. Remenda-las, dificuldades. Calcá-las,
prejuízos. Tira-las, melhoria de posição. Velhas, sorte no
jogo. Ganha-las novas, novos amores. Compra-as, melhoria
de posição e satisfações íntimas. No pé de outra pessoa,
ciúmes. Números da sorte: 09, 17, 38, 40, 49 e 99.

Simpatias que funcionam
Para seu cabelo crescer mais rápido e bonito: Vai
precisar de Chá de morango (pode ser dos de caixinhas
ou suco de morango fervido) - uma vela de cor rosa e uma
vela branca. O primeiro passo desta simpatia para crescer
cabelo é preparar um chá de morango. Prepare um chá de
morango como faz normalmente. Quando estiver pronto
sirva e deixe a xícaras de chá do lado direito da vela que
você irá acender. Acenda a vela cor-de-rosa, inspire e sinta
um pouco o cheiro do chá, feche os olhos, concentre-se e
faça o seu pedido para a deusa Vênus que é fazer crescer
cabelos. Você poderá depois beber o chá ou simplesmente
esperar a vela queimar e jogar tudo fora. Esta simpatia pode
ser feita em qualquer dia, mas tem mais força nas sextasfeiras dia da Deusa Vênus.

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)

Desde madrugada, a forte sensibilidade leva ao desencanto, aumenta o
desânimo e torna a vontade fraca. Dê
um tempo para dar início a atividades
e realizar aquilo que adiou com a
Lua na fase minguante. Ajude quem
precise e evite querer ser o centro das
atenções. 39/339 – Amarelo.

Sagitário
(22/11 a 21/12)

Touro
(20/4 a 20/5)

Este é um período de alegria e descontração, bem próprio para divertirse. Aquilo que havia sido programado
deve ser seguido usando a intuição,
a persistência e a paciência. Um final
de semana em que deve cuidar melhor da saúde, evitando os excessos.
03/403 – Verde.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Com a Lua na fase minguante, encerre situações e termine trabalhos.
Fortes emoções o levam a viver bom
momento no relacionamento amoroso. Procure ser feliz ao lado da pessoa
amada no relacionamento sexual
permanecendo em seu ambiente a
noite. 53/453 – Azul.

Leão
(23/7 a 22/8)

Pode estar sendo considerado o
foco das mudanças do momento e
enfrentará alguma dificuldade pela
manhã. A Lua minguante dá chance
de resolver situações e pôr um fim
aos problemas. Use seu lado mais
intenso e emocional junto das pessoas íntimas e viverá um momento
feliz. 38/738 – Azul.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

Desde manhã há uma tendência a
exigir e se sentir exigido, com um
peso nas costas devido às obrigações
e cobranças que sejam feitas devido
às negligências e o humor mais pesado. Fique perto de amigos, precisará
muito mais deles. 98/498 – Vermelho.

Aquário
(20/1 a 18/2)

Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Libra
(23/9 a 22/10)

Câncer
(22/6 a 22/7)

Áries
(21/3 a 19/4)

Esta terça é o vigésimo terceiro dia da lunação. A Lua em Escorpião fica fora de curso até ingressar em Sagitário
ao 12h34 desta terça-feira. Desde manhã há uma tendência a exigir e se sentir exigido, com um peso nas costas
devido às obrigações e cobranças que sejam feitas devido às negligências e o humor mais pesado. Pode haver falhas
nas comunicações e falta de atenção das pessoas ocasionando rispidez e mau humor nos relacionamentos. Viagens
e passeios podem apresentar problemas depois da metade do dia já que a Lua fica fora de curso as 12h34m. Final
do dia será de maior responsabilidade devido aos compromissos assumidos e que deverão ser cumpridos.
Estão favorecidos os investimentos de longo prazo. Precisa tomar
atitudes firmes e objetivas que
trarão os resultados esperados em
curto prazo. Lua em Escorpião favorecendo a vida afetiva e o prazer
sexual. Dê mais carinho a quem
ama e receberá o afeto que espera.
76/476 – Amarelo.
Aceite que é possível conquistar o
que deseja em todos os setores de
sua vida se mantiver o otimismo.
Fará contatos importantes que podem melhorar a situação financeira,
faça viagens e novos negócios. Bom
para negócios imobiliários, assunto
de dinheiro ou financiamentos.
90/690 – Verde.
Viagens e passeios podem apresentar problemas depois da metade do
dia já que a Lua fica fora de curso as
12h34. A Lua melhora a vida afetiva
e aumenta o prazer na vida social.
Pode haver falhas nas comunicações
e falta de atenção das pessoas nos
relacionamentos. 88/788 – Azul.

Cuidado com atitudes impulsivas
demais e ações arrogantes e exageradas no final da noite desta terça.
Talvez o melhor seja recolher-se e
permanecer no ambiente íntimo.
Cuide melhor de sua saúde que
enfraquece nesta fase mais delicada do ano e poderá ser abalada.
72/372 – Cinza.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 29 de Janeiro de 2019. Dia de São Pedro Nolasco, São
Aquilino, Santa Bambina, São Constâncio e Dia do Anjo Hahuiah,
cuja virtude é a justiça. Dia do Jornalista. Hoje aniversaria a atriz
Katharine Ross que completa 77 anos, o ator Tom Selleck que nasceu
em 1945, a atriz Tassia Camargo que faz 58 anos e o jogador de futebol
Romário que faz 53 anos.

O nativo do dia

O nativo de Aquário deste grau, ama a verdade e as ciências exatas.
Muita força de vontade, excelente capacidade de comunicação e magnetismo pessoal o fazem se dar bem com pessoas de diferentes níveis
sociais. Independente faz as coisas de seu jeito, sociável valoriza os
relacionamentos de uma maneira humanitária. É muito sincero em
suas palavras e ações. Não gosta de manter inimigos e faz de tudo
para estar em paz com todos. Tem sempre um corpo forte e saudável
e uma natureza bastante espiritualizada. No lado negativo, tenta viver
a vida por meios ilícitos.
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.

(*) - É bacharel em psicologia e
possui MBA em Gestão Estratégica.
Com experiência no recrutamento
especializado nas áreas de
marketing e vendas, é diretor
da Trend Recruitment
(www.trendrecruitment.com).
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(abrev.)
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romancista russo

"Os Dias
(?) Assim",
novela da
Globo

Que não
mostra
Mapa,
arrepen- em inglês
dimento
O segundo
caderno
de certos
jornais

Árvore de
mil (?): o
baobá

Tenebrosa
(fig.)
Autorizado
legalmente
Fósforo
(símbolo)
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Tony Scott,
cineasta
Surra
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boi zebu
Cada
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uma peça
de Teatro
"A ira (?)
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Clube de
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Eliakim
Araújo, locutor de
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Interjeição mineira
Forma de consulta popular sobre matéria de
relevância nacional

BANCO

3/map. 4/calf — stop. 5/nênia. 6/cariri. 9/referendo.

Horóscopo

Localizada a sete quilômetros do mar,
com bosques e paisagens surpreendentes,
um serviço de saúde 24 horas e uma comunidade acolhedora dedicada ao bem-estar
de seus próprios hóspedes. A muitos pode
soar como uma colônia de férias, mas
essa é a descrição de Fluminimaggiore,
na Sardenha, a primeira cidade na Itália
pensada exclusivamente para o bem-estar
dos idosos.
A ideia inovadora é de Marco Corrias,
jornalista eleito prefeito da cidade em junho
do ano passado, e que tem a intenção de
tornar Fluminimaggiore a primeira grande residência para aposentados de toda
Europa. Antigo sítio de mineração, com
3 mil habitantes e situada no sudoeste da
ilha de Sardenha, a cidade passa por uma
crise que tem se tornado comum na Itália:
o despovoamento.
Nos últimos anos, cerca de 400 pessoas
deixaram Fluminimaggiore em busca de
ofertas de trabalho, e centenas de casas
ficaram abandonadas, incluindo edifícios
e estruturas de arqueologia minerária
imersas em uma realidade paisagística de
grande valor. Segundo o último relatório
Censis, são 370 mil pessoas que gastam
suas aposentadorias no exterior. Milhares
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das ofensas, Trotta entrou em
campo e pediu para sua equipe
se retirar do gramado.

momento é propício para
reflexões, tanto na vida
pessoal quanto dentro
das empresas. Sendo assim, o
período que estamos é marcado por balanços e promessas
sobre o futuro. Um ano atrás,
as expectativas com relação
ao crescimento da economia
estavam altas. No mercado, a
esperança era que conseguíssemos deixar a crise econômica
que se instalou no país a partir
de 2015 e que começássemos
um novo ciclo de prosperidade.
A inflação desacelerou, os
juros baixaram, alguns setores
voltaram a investir e, naturalmente, as contratações surgiriam como uma consequência
dessa nova fase. Entretanto, o
cenário que se concretizou ficou
abaixo do imaginado. Apesar de
termos experimentado maior
estabilidade e crescimento em
alguns mercados, mais uma vez
o clima de insegurança acerca
das eleições presidenciais, além
das incertezas e escândalos no
cenário político, não ajudaram o
país a deslanchar. Foram meses
turbulentos.
Se no primeiro quadrimestre a demanda reprimida dos
anos anteriores começou a
melhorar os ânimos, em abril,
a incerteza sobre se a prisão
do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva aconteceria ou
não, estremeceu as estruturas
do mercado novamente. Com
o decorrer dos meses, a Copa
do Mundo e a corrida eleitoral
deixaram o clima de “vamos
esperar para ver”.
Dessa forma, passamos
2018 nessa letargia, seguindo
conforme o fluxo. Sem colocar o pé no acelerador, mas
também sem puxar o freio de
mão. Os setores de serviço,
tecnologia e bens de consumo
foram os que deram maior sinal
de recuperação. A indústria

automobilística, mesmo que
timidamente, também demonstrou melhores índices de
crescimento.
Do ponto de vista das vagas
que foram abertas e concluídas
em 2018, percebemos uma
maior movimentação nas cadeiras de gerência plena e sênior.
Em períodos de incertezas,
é difícil as empresas fazerem
mudanças no topo da pirâmide
- mesmo que não estejam muito
satisfeitas com a performance e
resultados entregues. Esse tipo
de mudança é muito arriscada
uma vez que compromete várias
esferas da operação.
Para 2019, temos as promessas de um novo governo com
apoio popular. Apesar das polêmicas e do receio de alguns setores, o presidente eleito já fez
vários acenos para o mercado.
As articulações políticas para
que exista representatividade e
diálogo com o legislativo estão
sendo feitas.
Do ponto de vista da recuperação econômica, a reforma da
previdência e a reforma tributária poderão ser tanto grandes
aliadas quanto poderosas rivais.
O momento é propício para
questões delicadas, já que o
governo tem a apoio popular
e a nós cabem algumas lições
de casa. Entre elas, equilibrar
a balança entre quem contrata
e os profissionais disponíveis.
Uma vez que as empresas
retomem os investimentos e
iniciem os processos seletivos, é
fundamental que os candidatos
estejam preparados para assumir os novos postos de trabalho.
Caso contrário, veremos uma
dança das cadeiras onde poucas companhias irão disputar
agressivamente por aqueles que
são muito bons em vez de novas
oportunidades serem criadas.
Eu estou otimista. E você?
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Árbitro mandou o goleiro ‘calar a boca’ e o chamou de ‘negro’.

Janeiro é a melhor
época do ano para
avaliarmos nossas ações,
conquistas e resultados
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decidi retirar a equipe do
campo, porque eu não permito que ninguém pise na
dignidade dos meus garotos
e especialmente na minha.
Peço também imediatamente
uma investigação federal”,
disse Trotta.
Além de Ass, também foram expulsos no confronto o
treinador, o diretor esportivo
e um zagueiro do Serino. “A
discriminação e as ofensas
são cada vez mais frequentes.
Temos que parar o campeonato por uma rodada. Estamos
preparando um banner que
enviaremos para todas as
equipes do grupo para exibição
nos estádios”, afirmou Trotta.
O Serino voltará a campo no
próximo sábado (2), para
enfrentar o San Vitaliano, em
Nápoles (ANSA).

Marcelo Olivieri (*)
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ais um episódio de
discriminação racial
manchou o calcio no
sábado (26). Donato Trotta,
presidente do Serino, time que
disputa a divisão Promozione,
que equivale à sexta divisão do
futebol italiano, tirou sua equipe de campo após um caso de
racismo envolvendo o árbitro
do jogo e o goleiro do time.
Na partida diante do Real
Sarno, pela 20ª rodada do
torneio, o goleiro do Serino, o
senegalês Gueye Ass Dia, de
25 anos, foi alvo de insultos
racistas por parte do árbitro
do jogo, após o jogador ter
reclamado do gol de empate
do time adversário, alegando
que estava impedido. O juiz,
por sua vez, mandou Ass “calar a boca” e depois chamou
o goleiro de “negro”. Ciente

Divulgação/Serino Calcio

Na partida realizada pela 20ª rodada do torneio, o goleiro do Serino, o senegalês Gueye Ass Dia, foi
alvo de insultos racistas por parte do árbitro do jogo

Mercado de trabalho:
o balanço do ano e as
expectativas para 2019

