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Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 11 de Dezembro de 2018. Dia de São Dâmaso I, São Hugolino 
Magalotti, São Pedro de Sena, São Sabino, e Dia do Anjo Mihael, cuja 
virtude é a harmonia. Dia do Agrimensor, Dia do Tango, Dia do 

Arquiteto, Dia do Engenheiro, e Dia do Agrônomo. Hoje aniver-
saria a atriz Elisângela do Amaral que faz 64 anos, o cantor Jermaine 
Jackson nascido também em 1954 e o ator Tuca Andrada que faz 54 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste grau tem personalidade dinâmica, aven-
tureira e despreocupada o que o torna uma pessoa otimista e cheia de 
energia. Por ser empreendedor e espontâneo, em qualquer situação 
difícil que passe na vida, sabe que tem o poder de triunfar sobre as 
adversidades. Gostam de passeios, viagens e é apaixonado pelo amor. 
Tem pressentimentos e inspirações, até mesmo em sonho, indicando o 
que lhe acontecerá. Alcança harmonia e felicidade no casamento e tem 
sempre bons amigos à sua volta. No lado negativo precisa ter cuidado 
com a tendência a inconstância e o ciúme. 

Dicionário dos sonhos
LADRÃO - Muitos, segurança maior nas questões fi nan-
ceiras. Em sua casa, negócios promissores à frente. Ser 
roubado, perda de dinheiro. Ver roubar outra pessoa, 
sua descrença não o deixa prosperar. Matar um, infor-
túnio. Brigar ou ser ferido por um, viagem. Prendê-lo, 
irá superar difi culdades. Fazer parte de um bando e ser 
um ladrão, sorte no jogo durante a fase da Lua em que 
sonhou. Números da sorte: 03, 07, 22, 27 e 56.

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

Esta terça é o quinto dia da lunação. A Lua em Aquário. O sábado começa com tudo certinho, com muita harmonia 
nas ações desde de manhã. Só que, existem aspectos que continuam complicando as comunicações, provocando 
emoção confusa, e dependência de circunstâncias pouco claras, dando uma sensibilidade acima do normal e certa 
vulnerabilidade. Outro aspecto entre a Lua e Saturno, tende a pesar com obrigações e aborrecimentos, exigências 
desagradáveis e atitudes severas. Melhor terminar o dia fazendo apenas aquilo que foi programado e preparado 
muito bem antes.
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Com a Lua nova em Aquário aumenta 
a impulsividade e inclina a pouco 
tato, impaciência e impulsividade. 
Não deixe que o futuro ocorra ao 
acaso, prepare-o neste fi nal de ano 
tomando atitudes que vinha adiando. 
Há um maior entusiasmo e se tor-
nará mais fácil aceitar coisas novas. 
29/229 – Verde.

Terá maior ascensão e melhoria 
das condições de vida no ambiente 
do lar. A terça-feira é ótima para 
relacionamentos contatos sociais e 
profundos. levando a extroversão 
e a uma alegria contagiante. A falta 
de paciência pode levar a atitudes 
agressivas, precisando evitar o mau 
humor. 78/978 – azul.

Faça tudo que necessite de esforço 
e dedicação, valorizando a ação e a 
percepção. As alianças e sociedades 
iniciadas recentemente fi cam mais 
fi rmes através do entendimento. 
Um bom momento para fazer um 
balanço do ano e sentir satisfação 
pelo produzido. 90/290 – Branco.

Faça aquilo que lhe agrada e traga 
satisfação no trabalho, aprimorando 
ainda mais. A Lua ainda forma mau 
aspecto de manhã, devendo manter 
cautela nas relações afetivas devido 
a tendência ao mau humor.  Cuidado 
com estragos causados pela agressi-
vidade. 93/293 – Verde.

Aproveite para conviver com amigos 
e principalmente com a família. O dia 
é bom para negócios, para a saúde, 
mas não para os assuntos sentimen-
tais. Compreenda o ponto de vista da 
pessoa amada e dos seus amigos e 
haverá harmonia em seu ambiente. 
19/419 – Amarelo.

Altere a rotina mudando de forma 
positiva os rumos das coisas a tarde. 
Não se preocupe se tudo andar deva-
gar, o importante é sentir-se bem e 
saber que pode melhorar. Mantenha 
o astral, lutando com empenho por 
seus interesses e motivações neste 
fi nal de ano de 2010. 28/428 – Azul.

Com a Lua em Áquario, tudo ganha 
ritmo acelerado e passa a ter um 
caráter urgente.  Faça viagens e man-
tenha contatos neste fi nal de ano que 
o farão mais feliz. A desorganização 
deverá ser corrigida no trabalho, 
para trazer-lhe a paz tão desejada. 
94/494 – Cinza.

Novos valores e princípios passam a 
orientar a sua vida neste fi nal de ano 
em relação a trabalho. O momento 
amplia as ambições e nos leva a 
evoluir em territórios ainda inexplo-
rados. Haverá falta de paciência no 
fi nal do dia que pode levar a atitudes 
agressivas. 83/483 – Azul.

As difi culdades devem ser superadas 
de forma estratégica e usando de 
muita diplomacia e tato. Problemas 
diminuem, mas não para os assuntos 
sentimentais. Boa disposição para as 
relações e para as amizades fi carem 
mais próximas. Evite o mau humor 
e tudo correrá bem. 67/367 – Verde.

Começa a se voltar mais para si 
mesmo, necessita de momentos de 
refl exão e meditação. Afaste-se da 
agitação e de ambientes estranhos e 
ore e medite mais até o aniversário. 
A tendência para o imediatismo faz 
querer agir por sua própria conta, 
sem depender de ninguém. 76/376 
– Azul.

Mantenha a confi ança na vida e 
o otimismo nas relações sociais. 
Nem tudo acontecerá como es-
pera no trabalho, mas uma nova 
oportunidade pode aparecer no 
fi nal deste ano. Evite a inércia, será 
gratifi cante ter um dia produtivo e 
conhecer pessoas e  lugares novos. 
34/534 – Branco.

De tarde boa disposição para resolver 
impasses e a enfrentar os desafi os. 
Hoje pode ser aquele dia em que 
podem acontecer estragos nos rela-
cionamentos levados pelo impulso. 
Fique ao lado de pessoas queridas 
e junto daqueles que ama e procure 
a paz nesta terça. 78/478 – Rosa.

Simpatias que funcionam
Superar  crises no namoro: Só deve ser usada quan-
do as coisas já estiverem realmente fora de controle. 
Pegue uma roupa íntima da pessoa amada (homem 
ou mulher) e uma sua, coloque em uma bacia com 
sal grosso e deixe no sol por sete minutos. Depois 
enxágue, acrescente pétalas de rosa em quantidade 
e sete punhados de açúcar ou sete pingos de mel. 
Lave normalmente, sem torcer, estendendo ao sol. 
Devolva a peça, sem que ele perceba, enrolando-a e 
guardando-a junto com as outras peças dele.
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Séquito
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dente em

visita
oficial

(?) de amila: óleo de
banana

Filho único dos
Montecchio (Lit.)

2/un. 3/end — ran. 5/vedas. 7/acetato.

Talvez você já tenha 

ouvido falar em Mobile 

First, mas não sabe 

exatamente como 

funciona

O termo vem ganhando 
destaque nos princi-
pais portais sobre tec-

nologia e e-commerce nas úl-
timas semanas e tem deixado 
muita gente preocupada por 
conta das mudanças que deve 
trazer. Para entender melhor 
tudo isso, vou contextualizar 
a história.
 • Ele está só seguindo a 

onda - O Google e seus 
algoritmos de SEO são os 
responsáveis pelo Mobile 
First Index, seu nome 
completo. A verdade é 
que essa história só está 
seguindo a onda dos 
smartphones. O número 
de aparelhos ativos já é 
maior do que o de pes-
soas no mundo, o que o 
faz o principal meio para 
pesquisas na internet.

Para ter ideia, segundo a 
FGV, só no Brasil são 220 
milhões de smartphones com 
acesso à web. No primeiro 
semestre de 2018, 32% das 
vendas online foram transa-
cionadas através de um desses 
aparelhos de acordo com o 
38º Webshoppers, do Ebit/
Nielsen.
 • Dá para acreditar nisso? 

- A migração do desktop 
para o mobile é uma 
tendência anunciada. Há 
tempos o comportamento 
do usuário de internet vem 
migrando para os disposi-
tivos móveis e o consumo 
acompanhou essa direção. 
O Google, obviamente, 
percebeu isso.

Primeiro, passou a posicio-
nar melhor nos resultados de 
busca os sites que possuíam 
uma versão responsiva, fa-
vorecendo o acesso por meio 
de celulares. Agora, essa 
vantagem vai para quem é 
Mobile First.
 • Mas, afi nal, o que é 

Mobile First? - Hoje, 
na hora de desenvolver 
um site é comum criá-lo 
pensando na sua visua-
lização para desktop e, 
posteriormente, adaptá-lo 
para o mobile. Com essa 
mudança do Google, o 
desenvolvimento terá que 
fazer o caminho contrário.

Essa alteração na forma 
como o Google encara a cons-
trução dos sites atinge todo 
mundo. Independentemente 
do segmento, seja consumo ou 
conteúdo, o posicionamento 
nas buscas será prejudicado 
para quem não atender essa 
diretriz, impactando em dife-
rentes métricas.

O Google utiliza mais de 200 
regras diferentes para avaliar 
o SEO de um site e ranque-
á-lo nas primeiras páginas 
organicamente. Na última 
atualização anunciada pela 
grandiosa do Vale do Silício, o 
Mobile First foi um dos itens 
que expôs o “calcanhar de 
Aquiles” da internet.
 • Não se desespere! Tudo 

tem solução - Todo o 
trabalho de SEO da loja 
virtual não será lançado 
ao limbo de uma hora 
para outra, não é preciso 
se preocupar com isso. A 
virada para o Mobile First 
é uma mudança gradativa 
e o Google não vai penali-
zar os milhões de sites que 
não se adequarem a nova 
regra de forma imediata.

Buscar um desenvolvedor 
para ajudar na adaptação 
do site ou mesmo entrar em 
contato com a plataforma de e-
commerce, que certamente já 
possui uma versão de template 
compatível, são alternativas 
que podem ajudar. O impor-
tante é entrar em ação e não 
fi car para trás. 

Sair na frente com um site 
que se enquadre nesse novo 
formato pode garantir um 
melhor posicionamento para 
a loja virtual. 

(*) - É head de varejo da Tray, unidade 
de e-commerce da Locaweb.

O Mobile First e seu 
impacto no e-commerce

Thiago Mazeto (*)

Isaque Duarte tinha 11 anos e estava 
em uma aula de vôlei quando chamou a 
atenção do coordenador de basquete do 

Iguaçu Basquete Clube (IBC), André Lopes. 
Sua altura já passava de 1 metro e 80 centí-
metros e seu pé exigia calçados de tamanho 
49. Bastou o convite e um dia de experiência 
para ele mudar de quadra e passar a mirar 
as cestas de basquete.

Com um ano de treino, o jovem morador de 
Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, passou 
a integrar parte de um time de base que vem 
enfrentando equipes tradicionais do Rio de 
Janeiro em competições regionais. Rever o 
uniforme do IBC nas quadras contra times 
como o Botafogo e o Flamengo tem um gosto 
especial para o presidente administrativo do 
clube, Mariano de Oliveira.

“Estamos recomeçando. Levamos três anos 
para chegar ao alto rendimento, e agora o de-
safi o é reestruturar o time”, diz Mariano, que 
jogou pelo IBC na década de 1980 e chegou 
a atuar também no exterior. Para essa rees-
truturação, ainda faltam recursos, o ginásio 
tem problemas na cobertura e na iluminação, 
falta material de treino e até mesmo tênis 

O estudante e jogador de basquete, 

Isaque Duarte, 11 anos, e o presidente 

administrativo do IBC, Mariano de Oliveira.

Ex-jogadores usam clube para 
inclusão de jovens no basquete
Rever o uniforme do IBC nas quadras contra times como o Botafogo e o Flamengo tem um gosto 
especial para o presidente administrativo do clube, Mariano de Oliveira

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

5º Subdistrito - Santa Efi gênia 
Dra. Ruth de Andrade Moraes - Ofi cial

O pretendente: ODAIAS JOSÉ VIDAL, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itapipoca - CE, data-nascimento: 28/10/1973, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Evaldo Vidal e de Zilda Rodrigues Vidal. A 
pretendente: ANA PAULA DAVI DE MENESES, profi ssão: balconista, estado civil: 
viúva, naturalidade: Itapipoca - CE, data-nascimento: 04/04/1975, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antenor Sousa Meneses e de Marlúcia Davi de 
Meneses. R$12,58

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Isaque encara uma viagem de 40 minutos 
de ônibus para ir e voltar do treino. Uma 
vez por semana ele precisa faltar, para que 
o custo com transporte não pese demais no 
orçamento da família. Depois do basquete, 
suas notas na escola melhoraram, e a altura 
virou motivo de orgulho. “Antes me chama-
vam de girafa na escola. Agora o apelido é 
Felício”, diz ele referindo-se ao brasileiro que 
atua na NBA, a principal liga de basquete dos 
Estados Unidos. “Meu objetivo é treinar, jogar 
com garra e melhorar ainda mais”.

O técnico do time, Aluisio de Paula, também 
foi jogador do IBC na juventude e afi rma que 
os seus alunos já estão chamando a atenção 
de clubes maiores, e um dos desafi os é manter 
a base formada em casa. Apesar disso, ele 
considera que o trabalho realizado com os 
adolescentes vai além da preparação esporti-
va, até porque muitos não terão o basquete ou 
o outro esporte como profi ssão. “A intenção é 
ajudar o ser humano. Difi cilmente o basquete 
vai dar dinheiro a eles, mas vai mostrar um 
caminho”, disse. Aluisio acredita que a prática 
esportiva melhora o rendimento escolar e a 
disciplina dos jovens (ABr).
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para jogadores. Mesmo assim, a demanda só 
aumenta. O clube já conta com mais de 500 
alunos em diferentes esportes, sendo 150 só no 
basquete, considerado o carro-chefe do IBC. 

Os atletas vêm de cidades da Baixada 
Fluminense em busca de um espaço para 
praticar esportes. Três vezes por semana, 

SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn. 

Criando o Equilíbrio.

Crie uma vida equilibrada.

É muito importante para o seu bem-estar e, neste mo-
mento, isto pode ser um desafi o, então faça disso o seu 
objetivo. Concentre-se em qualquer área da sua vida que 
pareça desequilibrada. O que isso tem para lhe ensinar? 
Veja o presente da experiência e depois a libere. Quando 
você reserva um tempo para observar as situações que está 
enfrentando com a intenção de encontrar um equilíbrio em 
sua vida, você abre sua mente para novas idéias inovado-
ras que antes não tinham chance de emergir. Isso ajuda a 
inspirá-lo, a tomar decisões com poder e impulsionar suas 
perspectivas. Criar equilíbrio ajuda-o a se concentrar no 
que é realmente importante para você e seu crescimento. 
Pensamento para hoje: Lembre-se: Uma vida equilibrada 
cria uma perspectiva equilibrada. Quando sua vida está 
equilibrada, é mais fácil acessar soluções, estabelecer limites 
saudáveis e criar uma vida harmoniosa, repleta de bênçãos, 
alegria e amor. 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

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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