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Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 29 de Novembro de 2018. Dia de São Virgílio, São 
Filomeno de Galácia, Santa Iluminada, São Brás de Veroli, 
São Demétrio, São Paramão, e Dia do Anjo Menadel, cuja 
virtude é a alegria. Hoje aniversaria o ator Francisco Cuoco 
que faz 85 anos, a atriz e apresentadora Maria Paula Fidalgo 
que nasceu em 1970 e o ator Bruno Garcia que também faz 
48 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau é alegre, vivaz, possui 
muita fé e esperança na vida. Em geral é idealista, humanista e 
vulnerável aos ambientes e pessoas que o rodeiam. Receptivo, 
altamente intuitivo é capaz de compreender as pessoas. Acredita 
muito num futuro melhor, possuindo uma personalidade em-
preendedora e progressista. É impressionável, franco e sincero. 
Às vezes, tanta franqueza atrapalha os relacionamentos. Sendo 
agitado e inquieto precisa de exercícios físicos e de atividade 
constante. 

Dicionário dos sonhos
JACARÉ- Cuidado com seus inimigos. Na água, 
perigo próximo. Na terra, afaste- se de pessoas 
traiçoeiras. Ver muitos jacarés, cuidado com es-
peculações. Ser atacado, vencerá situação difícil. 
Ver morto, melhoria fi nanceira. Ser morto ou 
mordido por um jacaré, sorte no jogo. Números 
da sorte: 19, 37, 57, 59 e 60.

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

Esta quinta é o vigésimo segundo dia da lunação. A Lua fi ca fora de curso às 07h48 até ingressar em Virgem às 09h09 da manhã. 

O astral vai fi car mais prático e mais crítico também. Durante a tarde a Lua faz aspectos tensos com Mercúrio e Júpiter que 

pedem cuidados com a comunicação. Nada de exageros e de prometer o que não pode cumprir. À noite a Lua faz bom aspecto 

com Saturno que traz mais estabilidade emocional e às 22h20 a Lua entra na fase Minguante no signo de Virgem. Momento de 

encerrar e fi nalizar o que não dá mais, principalmente as questões iniciadas na Lua Nova. A Lua em mau aspecto com Marte 

pode gerar confl itos e disputas na parte da noite. 
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Com a Lua em Virgem às 09h09 da 
manhã. O astral vai fi car mais prático 
e mais crítico também. Antes de agir 
compartilhe seus projetos e sonhos 
com seus familiares, mantendo a 
harmonia com eles neste dia mais ne-
gativo em que a opinião alheia pode 
ter pouco valor. 78/378 – Branco. 

Nesta quinta há possibilidade de mau 
humor e aborrecimentos, mas não 
deixe que os problemas o desanimem. 
É hora de controlar os excessos e não 
externar orgulho demasiado, sendo 
bastante reservado. No começo da 
noite fi que longe das provocações. 
79/379 – Azul. 

O lado emocional pode prejudicar al-
gum projeto no qual venhamos a nos 
aventurar. Mas a criatividade pode 
trazer o reconhecimento que deseja 
em suas atividades profi ssionais. 
Precisa sonhar e acreditar, agindo 
com segurança em suas conquistas 
amorosas. 21/821 – Branco. 

É bom controlar os excessos e não 
externar orgulho demasiado nas 
atitudes. Persiga um dos seus sonhos 
com boa vontade e fé e o realizará 
em breve. Na metade do dia tendem 
a surgir imprevistos que levam a 
interrupções forçadas aumentando 
o estresse. 02/402 – Cinza.

Precisa tomar cuidado para não 
deixar de lado as coisas práticas da 
vida. O momento valoriza muito a 
pesquisa, a investigação e a desco-
berta. Procure soluções concretas 
para o que deseja há muito tempo, 
evitando a preguiça e a inércia. 
85/485 – Vermelho. 

À noite a Lua faz bom aspecto com 
Saturno que traz mais estabilidade 
emocional e às 22h20 a Lua entra 
na fase Minguante no seu  signo de 
Virgem. Esteja preparado para uma 
grande mudança na vida. Tudo que 
seja fora do comum e inusitado deve 
atrair mais nesta quinta. 26/926 
– Verde.

Seu coração precisa ter alguém ao 
seu lado para ser feliz neste fi nal de 
ano, não deve fi car só. Você pode 
ter alguma difi culdade hoje, mas 
acredite, irá conseguir muito do que 
deseja. O mau humor pode provocar 
alguns problemas e aborrecimentos. 
74/364 – Cores escuras.

Precisa analisar as situações e tomar 
atitudes, agir depois do aniversário. 
Este é um dia para reforçar os vín-
culos e levar adiante algum projeto 
no qual venhamos a nos aventurar. 
O momento é bom para o amor, os 
interesses econômicos e as viagens.  
92/492 – Branco. 

A falta de reconhecimento pode tirar 
a motivação, a ponto de se perguntar 
se todo o esforço realmente vale à 
pena. Neste período mais delicado 
do ano procure agir dentro da 
rotina. Haverá muita cooperação e 
dedicação aos necessitados neste 
dia em que se sentirá fortalecido. 
86/596 – Verde.

Reserve um tempo para se aprimorar 
e conhecer mais a fundo os assuntos 
que interessam. Deve ser bastante 
reservado ao dar opiniões ou querer 
o controle ao lidar com as pessoas.  
Estar bem informado sempre o leva 
a ser bem-sucedido para realizar 
grandes negócios. 81/381 – Azul. 

Dedique mais atenção ao seu am-
biente, aos amigos e à família. A 
Lua fora de curso bem cedo até as 
nove da manhã o fará desanimar, 
mas poderá superar as difi culdades 
recebendo cooperação e dedicação 
de quem precisa. Mais tarde o dia 
será ótimo para comprar e vender. 
43/343 – Verde.

Procure ser bastante reservado ao 
dar opiniões e querer o controle ao 
lidar com as pessoas. Final de ano em 
que começará a colher o resultado 
do que plantou nos últimos tempos. 
Existe chance de benefícios e re-
novação de sua vida material com 
uma promoção ou ganha a mais. 
03/103 – Violeta.

Simpatias que funcionam
Ter paz na família: Enrole 1 maçã vermelha 
em 1 guardanapo, espete 1 palito de dente no 
meio dela e enterre em um vaso ou jardim de 
sua casa. Reze 2 Pais-Nossos e 1 Ave-Maria, 
pedindo proteção e tranquilidade ao seu santo 
de devoção. 
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Utilidade do parapeito
"Não contavam com
minha (?)!": bordão

do Chapolin (TV)

Cabelo,
em inglês

Elétron
(símbolo)

Caminhe
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mais cara
do caviar

(pl.)

Comparti-
mento do
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2/el. 3/emu. 4/hair. 6/angite. 8/asa-negra.

Nada define melhor 

o atual momento do 

que: VUCA (volátil, 

incerto, complexo e 

ambíguo)

E como já disse Daniel 
Levy: “Antes tínha-
mos uma trajetória 

linear, fatos acontecendo 
com uma previsibilidade 
alta e gerenciável. Hoje, de-
vido à tecnologia e a nossa 
evolução como indivíduo, 
há uma velocidade maior no 
ritmo de todas as coisas. E 
é isso que o VUCA traduz”. 
Essa é a peculiaridade do 
século XXI, na qual todos 
devemos nos adequar.

Assim, as empresas cor-
rem para enquadrar os seus 
negócios nessa nova reali-
dade. Não é para menos. 
Afinal, as indústrias que 
mais crescem são a de tec-
nologia e a de treinamento. 
Quem não se lembra da che-
gada do computador? Na 
época, ele eliminou postos 
de trabalho que exerciam 
funções básicas, como di-
gitação. O que muitos não 
se deram conta até hoje é 
que um fator importante 
nesse processo é deixado 
de lado: a educação.

É preciso atenção, pois, 
se os empregos que não 
exigem formação são eli-
minados, é melhor que nós 
prepararmos para a previ-
são do antropólogo Darcy 
Ribeiro: “Se os governantes 
não construírem escolas, 
em 20 anos faltará dinheiro 
para construir presídios”. 
Trata-se de um círculo 
vicioso e para rompê-lo é 
preciso que o governo e 
as empresas invistam na 
educação dos seus profis-
sionais, tratando-os como 
adultos. Caso contrário, 
terão que “descartá-los”, já 
que a realidade pede novas 
habilidades. Logo, quanto 
mais forem descartados, 

mais presídios terão que 
ser construídos.

Os líderes precisam en-
tender que quanto mais 
investirem na educação 
de talentos mais lucrativas 
serão suas empresas, já que 
terão ao seu lado funcioná-
rios que conhecem a cultura 
organizacional. Algumas 
companhias perceberam 
isso e criaram programas 
de treinamentos para os 
seus executivos. Empre-
sas como Carrefour e GE 
têm desenvolvido em suas 
universidades corporativas 
programas de formação para 
Gestor-Coach, por exemplo. 
Mas, esta é uma solução cara 
para muitas organizações. 

Então, o que fazer? Como 
solução, empresas meno-
res estão criando redes de 
aprendizagem. Um exem-
plo é a Stone, empresa de 
meios de pagamentos, que 
possui cerca de três mil 
funcionários e desenvolveu 
um modelo de treinamento 
diferenciado, o TTT - Train 
The Trainers. O objetivo é 
colocar seus funcionários 
para ensinar uns aos outros, 
de forma estruturada. A 
estimativa é que o proces-
so de aprendizagem seja 
potencializado em até 90%. 
Uma forma clara, simples e 
fl uida de educar.

Óbvio que sempre será 
possível contratar novos 
profissionais que possuam 
formação e habilidades 
exigidas pelo mercado, mas 
a que custo? Enfim, se as 
empresas não investirem 
em educação, vamos pagar 
os impostos para o estado 
construir mais presídios. 
Parece simples, mas é pre-
ciso vontade e ação para 
incentivar os profissionais a 
desenvolverem habilidades 
técnicas e uma visão sistê-
mica das relações humanas.

(*) - É CEO da ProFitCoach, Master 
CoachCertifi ed pela ICF e Sócia-

fundadora do Grupo Nikaia.

O fator educação
Eliana Dutra (*)

Construções de pedras secas são comuns

na Europa Ocidental e nos Bálcãs.

Com isso, a entidade 
reconhece como bem 
intangível as técnicas 

de construção de estruturas de 
pedra por meio da colocação 
de uma rocha sobre a outra, 
dispensando qualquer tipo de 
material para o assentamento, 
à exceção de terra seca em 
alguns casos.

Esse tipo de edifi cação é 
comum em áreas rurais dos 
oito países, especialmente 
em terrenos íngremes, mas 
também está presente em 
zonas urbanas. “A estabilidade 
dessas estruturas é garantida 
por meio da escolha e coloca-
ção cuidadosa das pedras, e 
as estruturas de pedra seca 
moldaram diversas paisagens”, 
justifi cou a Unesco. 

Também informou que tais 

Unesco reconhece construções 
de pedras secas como patrimônio
A Unesco tombou a “arte das paredes de pedra seca” como Patrimônio Imaterial da Humanidade, atendendo a 
um pleito de oito países da Europa: Chipre, Croácia, Eslovênia, Espanha, França, Grécia, Itália e Suíça
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feitas em harmonia com o 
meio ambiente, e suas técnicas 
exemplifi cam a relação harmo-
niosa entre o ser humano e a 
natureza”, acrescentou. 

A entidade também reco-
nheceu como Patrimônio 
Imaterial o “ssireum”, um 
estilo de wrestling bastante 
popular nas Coreias do Sul e 
do Norte. Essa é a primeira vez 
que os dois países apresentam 
uma candidatura conjunta na 
Unesco. “O fato de que as duas 
Coreias decidiram juntar suas 
candidaturas é sem prece-
dentes”, declarou a diretora-
geral da organização, Audrey 
Azoulay. O “ssireum” é esporte 
nacional no Sul e no Norte e 
está ligado às tradições rurais 
dos dois países (ANSA).

técnicas são usadas desde a 
pré-história e têm um “papel 
vital” para evitar “deslizamen-

tos, enchentes e avalanches”, 
combatendo a erosão do solo 
e a desertifi cação. “As estrutu-

O anúncio ontem (28) da descoberta de uma 
máscara de pedra de 9.000 anos de antiguidade 
perto do assentamento judaico de Pnei Hever, 
na Cisjordânia ocupada, reforça a teoria dos 
arqueólogos de que encontraram um centro de 
produção de máscaras do Neolítico. 

A peça, talhada em pedra caliça amarela ro-
sácea e com quatro buracos no seu perímetro, 
provavelmente para amarrá-la a um rosto huma-
no vivo ou a um bastão ou instrumento similar 
para sua exibição, segundo os arqueólogos, foi 
achada meses atrás e acaba de ser transferida 
aos laboratórios da Autoridade Arqueológica de 
Israel (AAI), em Jerusalém, para análise.

O estudo inicial da máscara será apresentado 
hoje (29) na reunião anual da Sociedade Pré-His-
tórica de Israel. “É uma descoberta arqueológica 
extraordinária. E mais incomum ainda é o fato 
que saibamos de que jazida provém”, declarou 
Ronit Lupu, da unidade de Prevenção de Rou-
bos de Antiguidades da AAI, em comunicado. 
Além disso, Lupu destacou que o alto nível de 
acabamento da peça também a distingue.

Segundo o diretor do Departamento de Pesqui-
sa Arqueológica da AAI, Omry Barzilai, as másca-
ras de pedra estão relacionadas com a revolução 
agrária. “A transição de uma economia baseada 
na caçada e coleta a uma baseada nos princípios 
da agricultura e da domesticação de plantas e 

Arqueólogos descobrem máscara de 
pedra de 9.000 anos na Cisjordânia

animais esteve acompanhada de mudanças na 
estrutura social e de um aumento substancial 
nas atividades religiosas rituais”, afi rmou.

Por isso, “o achado de elementos rituais da-
quele período inclui fi guras humanas, caveiras 
engessadas e máscaras de pedra”, completou 
Barzilai. Segundo seus descobridores, há apenas 
outras 15 máscaras conhecidas no mundo que 
datam desse período, e só duas delas foram des-
cobertas em um contexto arqueológico claro. As 
restantes se encontram em coleções privadas, o 
que difi culta seu estudo (Agência EFE).

Máscara de pedra foi levada para análise nos la-

boratórios da Autoridade Arqueológica de Israel. 
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SABEDORIA DOS ANJOS 
canalizada por Sharon Taphorn. 
Tranquilidade. Encontre o seu 

santuário interior. Não há dúvida 
de que o mundo se tornou um lugar 
mais agitado. Houve uma aceleração 
e é fácil se envolver no turbilhão de 
informações, tecnologia e notícias. 
É fácil ser pego nas intensidades 
massivas do que grande parte da 
humanidade está experimentando 
atualmente. Não importa se o 
ruído vem de fontes externas, ou 
de seus próprios pensamentos 
e sentimentos, é imperativo que 
você encontre um lugar dentro de 
você que seja calmo e tranquilo. 
Encontre o seu santuário interior, 
e depois, não importa o que 
esteja acontecendo externamente, 
você sempre encontrará paz. 
Pensamento para hoje: Criar um 
santuário interior de paz é tão 
importante quanto ter um lugar 
especial no mundo que seja o seu 
espaço sagrado. Isso não é bom 
apenas para o seu ser físico, isto 
ajuda a aumentar sua consciência 
e seus sentidos. 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)


