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Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 10 de Dezembro de 2018. Dia de Nossa Senhora do 
Loreto (padroeira dos aviadores), Santa Joana Francisca de Chantal, 
Santa Júlia, São Melquíades, São Gregório III, São Hermógenes, Santa 
Eulália, e Dia do Anjo Assaliah, cuja virtude é o dinamismo. Dia do 

Palhaço e Dia Internacional dos Direitos Humanos. Hoje aniver-
saria o ator Floriano Peixoto que faz 59 anos, a cantora Cássia Eller 
que nasceu em 1962, a atriz Luma de Oliveira que completa 54 anos, a 
atriz Luciana Vendramini que nasceu em 1972 e o nadador Luiz Lima 
que chega aos 41 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau tem caráter agradável e busca 
os conhecimentos secretos e místicos. Enérgico, independente defende 
suas crenças mesmo que não sejam as mesmas das outras pessoas. 
Quando se sente motivado prefere tomar a frente a receber ordens. 
Quer saber a verdade, acima de tudo, indo além das aparências no seu 
dia a dia. Natureza livre expressa seus desejos abertamente e procura 
realizá-los de forma independente. O gosto pelo perigo pode acarretar 
acidentes em alguns períodos da vida.  

Dicionário dos sonhos
BATOM – Usar batom: você está cercado (a) por 
amizades falsas. Outras pessoas usando batom: 
traição profi ssional. Comprar batom: frivolidade. 
Homem com batom nos lábios: problema conju-
gal. Números de sorte: 05, 15, 22, 27, 49 e 50.

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

Esta segunda é o quarto dia da lunação. A Lua em Capricórnio fi ca fora de curso às 19h28 até ingressar em Aquário 
as 21h41. Durante o dia a a lua capricorniana se torna grande aliada para se encontrar soluções no trabalho. A 
noite é melhor não se envolver com tarefas minuciosas e cheias de detalhes. Não estamos atentos o sufi ciente para 
lidar com isso. A noite clima mais social e maior generosidade e boa vontade. Maior aproximação entre as pessoas. 
Um toque de encantamento ajudará a atrair quem se deseje. Com a Lua em Aquário no fi nal da noite será mais 
fácil nos adaptarmos às pessoas e aos ambientes nesta segunda-feira. 
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Com a Lua em Aquário a noite 
procure reunir pessoas e tomar 
decisões. Tudo que sua mente 
criar agora poderá ser feito depois. 
Sentimentos marcantes, uma nova 
paixão, talvez um amor profundo 
ou até mesmo uma forte amizade 
lhe dará momentos felizes. 77/377 
– Vermelho.

Melhore as relações mostrando 
interesse por assuntos que atraiam 
a atenção das pessoas próximas. A 
Lua em Capricórnio dá a dose certa 
de liberdade para criar e executar 
atividades novas. Viagens podem ser 
planejadas e iniciadas neste fi nal de 
2018. 19/219 – Amarelo.

Disposição para boas relações com 
todos, e isso será importante para 
sua felicidade. O dia é bom para 
pessoas idosas e doentes, mas é 
impróprio para coisas arriscadas ou 
perigosas. Se insistir sofrerá perdas 
por suas atitudes e pela intolerância 
e falta de consideração por alguém. 
94/394 – Marrom.

Com a Lua na fase Nova terá ajuda 
para perceber melhor o ambiente. 
Ótimo para reunir amigos, participar 
de reuniões, festas e o dia é estimu-
lante para relações bem expansivas 
a noite com a Lua em Aquário. Evite 
fugir de mudanças na rotina, que 
ajudam a renovar suas energias. 
92/792 – Branco.

Algumas dúvidas poderão trazer 
perturbações e obstáculos neste 
momento em que o Sol está em 
Sagitário. Não deixem que elas 
persistam e afastem amizades. Evite 
alimentar algum desejo impossível, 
mas satisfaça aquele que você pode 
realizar. 02/202 – Amarelo.

Com Sol na casa da família fi que 
perto dos pais, fi lhos e irmãos, reali-
zando aquilo que eles tanto desejam. 
A insubordinação pode ser negativa 
demais. As viagens e contatos a 
lugares distantes aumentam sua 
disposição para amar e ser amado 
nesta semana. 12/412 – Verde.

Um novo ciclo de vida começa, com 
novas oportunidades e maior moti-
vação para alcançar seus desejos no 
próximo ano que se aproxima. A Nova 
ajuda a iniciar projetos. Mantenha-
se fi el aos acordos que foram feitos 
anteriormente, evitando voltar atrás 
por motivos egoístas. 40/140 – Verde.

O Sol nos últimos graus de seu signo 
aumenta seu interesse pela vida e 
pela relação a dois. Se estiver com-
pletando aniversário poderá receber 
o que lhe é devido em breve. Apro-
veite para um momento especial 
com algo novo e extraordinário no 
fi nal destra segunda.  20/320 – Azul.

Não mude nada na rotina, reze e 
medite até chegar o seu aniversário. 
O ideal é fazer planos, mas não os 
executar ainda. Não mude o seu ritmo 
nos relacionamentos amorosos e nem 
se aventure em nada novo nesta fase 
mais delicada do ano que vai até o 
seu aniversário. 80/480 – Branco.

A insubordinação e uma reação ne-
gativa a qualquer tipo de autoridade 
fi cam bastante ampliadas. Precisa 
resolver assuntos pendentes e tomar 
decisões importantes antes que o 
passe para a sua casa doze. Por isso 
resolva qualquer situação que esteja 
pendente logo. 09/509 – Cinza.

Por enquanto ainda precisa manter 
a harmonia, evitando brigas no re-
lacionamento amoroso, que podem 
diminuir o desejo e a intensidade se-
xual. A segunda-feira deve ser muito 
boa para usar de determinação 
com a Lua no signo de Capricórnio . 
47/747 – Azul.

O Sol ainda na casa três provocará 
mudanças radicais e irá alterar 
seu ritmo de vida. Neste momento 
deverão renovar o prazer sexual e 
viverem bons momentos íntimos. Os 
últimos dias do ano deverão ser mais 
agitados socialmente, fará amigos. 
89/389 – Azul.

Simpatias que funcionam
Tirar uma paixão da cabeça: Pegue uma folha de 
pape l de seda branco virgem, caneta azul, pedaço 
de fi ta adesiva. Escreva o nome do seu ex-amor 
no papel e, pendure-o atrás da porta de entrada 
de sua casa. Passados 3 dias, pegue o papel com 
a mão esquerda e reze sete vezes o Pai Nosso. Em 
seguida, use o papel no bolso por uma semana. Ao 
fi nal do período, jogue a folha em água corrente. 
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3/ami. 4/sagu. 5/quati. 7/curimba — radiola. 9/universal.
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INICÍO A COLUNA comentando o mal aproveitamento da 
jornalista Rosana Jatobá na Rede TV. A profi ssional chegou 
á nova casa em meio a muitos planos da emissora de ampliar 
seu jornalismo com muito investimentos, coisas que não 
aconteceram.

E NESTE UM ANO DE CASA, NÃO SÓ A REDE TV NÃO 

LANÇOU UM NOVO JORNALÍSTICO, COMO ROSANA 

JATOBÁ ainda não encontrou um posto fi xo. A estreia da 
jornalista na TV aconteceu como repórter matinal da Band. 
Fez o caminho de muitos profi ssionais do jornalismo.

ROSANA ENTÃO FOI CONTRATADA PELA GLOBO 

EM 2000. Na emissora foi âncora do tempo nos principais 
telejornais, além de apresentadora substituta. Porém deixou a 
Globo em 2014, e nesse meio tempo passou pelo canal National 
Geografhic onde fi cou pouco tempo.

MAIS TARDE, ASSINOU COM A REDE TV. No momen-
to a jornalista  segue de stand by na emissora, até porque a 
Rede TV precisa investir mais no jornalismo e abrir mão de 
locar vários de seus horários para igrejas e concessionários. A 
emissora ainda não aprendeu viver sem esse dinheiro.

APESAR DE SER DISCRETÍSSIMA COMO SEMPRE, 

A APRESENTADORA LUCIANA GIMENEZ, ao que tudo 
indica, estaria vivendo um romance com o empresário brasi-
leiro Augusto Garcia, que mora em Nova York. Fontes bem 
informadas garantem que eles já estão juntos há três meses.

A ATRIZ MARINA RUY BARBOSA FARA DUETO COM 

ROBERTO CARLOS no tradicional especial de fi m de ano 
da Globo. Os ensaios já tiveram início nos estúdios da Urca no 
Rio de Janeiro. Mariana afi rmou que realiza um grande sonho 
por também ser fã incondicional do rei.

O NAMORADO DE FÁTIMA BERNARDES, DEPUTA-

DO FEDERAL TÚLIO GADELHA, teve alta do hospital em 
Recife recentemente. Ele foi internado após ser diagnosticado 
com trombose nas pernas. A apresentadora, que passou uma 
semana na Europa com ele, publicou no seu instagran que 
agora está tudo bem e ela aliviada.

CAROLINA DIECKMANN FOI ACUSADA PELOS 

INTERNAUTAS DE GORDOFOBIA por comentários na 
TV, quando falou da sua última gravidez. A atriz afi rmou que 
engordou 20 quilos e que a magreza sim é a única forma da 
beleza. Carolina foi detonada pelos internautas, mas não quis 
comentar as críticas.

O HUMORISTA CARLOS ALBERTO DE NÓBREGA, 

QUE HERDOU O BANCO DA ‘PRAÇA É NOSSA’ desde 
1987, afi rmou no programa da Tatá Werneck que tentou atuar 
diferente de seu pai. Ele ainda afi rmou que está a três décadas 
no SBT e queria um contrato vitalício, mas Sílvio Santos não 
permitiu.

FRASE FINAL:  Os conceitos e princípios fundamentais da 
ciência são criações livres do espírito humano (Albert Einstein). 

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br

Portugal foi escolhido, 
pelo segundo ano conse-
cutivo, como o “melhor 

destino turístico do mundo”, 
de acordo com os prêmios 
World Travel Awards. No ano 
passado, os lusos bateram 
recorde de visitantes, aco-
lhendo mais de 24 milhões 
de turistas e crescendo cerca 
de 12% ao ano. “É incrível”, 
disse a secretária de Turismo 
de Portugal, Ana Mendes Go-
dinho, ao receber o prêmio, 
um dos mais valorizados no 
mercado mundial do turismo. 
“É um prêmio a todos os que 
trabalham no setor turístico”.

O mais importante para Por-
tugal, segundo a secretária, é 
que o crescimento não é ape-
nas quantitativo, mas também 
qualitativo, já que o volume de 
recursos trazidos para o país já 
cresceu 11,4% em 2018.

O santuário de Fátima recebe mais de 9 milhões de turistas por ano.

Portugal é eleito o melhor 
destino turístico do mundo
O turismo religioso também é uma aposta para que Portugal continue forte no mercado de viagens, 
tanto que foi criada uma plataforma para promover destinos como o santuário de Fátima

português e espanhol têm de-
senvolvido um programa para 
“vender” a península ibérica 
como um único destino. A am-
pliação das rotas aéreas entre 
Portugal e outros países foi um 
fator marcante para alavancar 
a entrada de turistas, já que 
possibilitou a conexão com 
grandes mercados, como o 
Brasil, a China e o Japão.

O turismo religioso também é 
uma aposta para que Portugal 
continue forte no mercado de 
viagens, tanto que foi criada 
uma plataforma para promover 
destinos como o santuário de 
Fátima, o Caminho de Santiago 
ou regiões de grande infl uência 
judaica. Em 2018, o turismo 
tem crescido em praticamente 
todas as regiões portuguesas, 
como Porto, Lisboa, Alentejo, 
Algarve, Centro ou ilhas (Agên-
cia EFE).
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Além dos amantes da culinária, a Itália também 
conquistou os apaixonados por música. O país é 
o destino preferido entre turistas que viajam por 
interesses musicais, deixando para trás Alemanha, 
Áustria, França e Reino Unido. As informações 
surgiram de um relatório sobre turismo musical 
na Itália e no Vêneto, produzido sob curadoria da 
Fondazione Santagata, para a associação “Econo-
mia della Cultura”, que promove o desenvolvimento 
da economia no setor de bens culturais. 

Esses viajantes querem assistir a óperas líricas e 
a concertos nos mais belos teatros italianos, além 
de participar de festivais musicais e visitar os locais 
de origem de grandes compositores clássicos, como 
Verdi, Puccini, Rossini e Donizetti. Aproveitando 
a ida ao país, os turistas acabam alargando a ex-
periência cultural no território, visitando museus 
e vilarejos. O estudo aponta ainda que o turista 
musical é exigente e investe muito em experiências 
de qualidade. 

Esse viajante é autônomo na organização de seus 
passeios (cerca de 80% planejam sozinhos) e costu-
ma viajar com amigos que também são apaixonados 
por música. Segundo o estudo, aproximadamente 
72% desses turistas usam a internet para buscar 
informações sobre viagens e escolher seu destino. 
Das prestigiosas salas de apresentação ao alto 
artesanato na realização de cenografi a, a Itália se 
destaca com uma vasta oferta lírica e artística.

Itália vira destino preferido para turismo musical

Os turistas querem assistir a óperas líricas e a 

concertos nos mais belos teatros italianos.

Em 2017, o faturamento do 
setor turístico português, que 
representa 10% do PIB nacio-
nal, chegou a 15 bilhões de 
euros. Segundo Ana Godinho, 
“entre janeiro e outubro deste 
ano, já é possível observar um 

aumento de 1,5 bilhão de euros 
em 2018”.

Concorriam ao prêmio diver-
sos países, como África do Sul, 
Brasil, Estados Unidos, Grécia, 
Índia e Espanha, entre outros. 
Recentemente, os governos 

O Teatro alla Scala, de Milão, recebe 250 mil 
visitantes ao ano, e o Teatro La Fenice, de Veneza, 
160 mil visitantes, o que o coloca na frente até 
de importantes museus da cidade em termos de 
público. Por fi m, os festivais de música têm movi-
mentado o turismo e a economia na Itália. O Festival 
de Caracalla, em 2017, gerou 4,1 milhões de euros 
graças a seus 77.610 espectadores. O Macerata 
Opera Festival chegou a 36.500 espectadores, 
com mais de 1,2 milhão de euros em vendas. Já 
o Rossini Opera Festival, em 2018, atingiu 18.260 
espectadores, com quase 1,4 milhão em fatura-
mento. Neste caso, 67% do público era composto 
por estrangeiros (ANSA).
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SASABEDORIA DOS ANJOS 
canalizada por

Sharon Taphorn.
Esperança. Mantenha-se 

positivo. Às vezes é um desafi o 
permanecer positivo, então, quan-
do for, encontre algo que o ajude a 
se agarrar à esperança. Esta é uma 
força poderosa e quando você pode 
se ligar a ela, sua coragem surge. 
Dê um passo para trás e olhe para 
a luz. Esta mensagem é para lhe 
assegurar que um novo começo 
está a caminho. Concentre-se pu-
ramente em um resultado positivo 
e, se você não se sentir apoiado 
em seu mundo físico, saiba que 
seus anjos estão com você a cada 
passo do caminho, lembrando-lhe 
de sua magnifi cência. Pensamento 
para hoje: Lembre-se de quem 
você é um ser infi nito e poderoso 
que pode mover montanhas. Fique 
em seu poder e saiba que você está 
seguro. E assim é. Você é muito 
amado e apoiado, sempre. Os Anjos 
e Guias. http://www. playingwith-
theuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond – 
reginamadrumond@yahoo.com.br


