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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.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 17 de Dezembro de 2018. Dia de Santa Betânia, 
Santa Olímpia, Santa Vivina, São João da Mata, São Floriano, 
São Lázaro, e Dia do Anjo Nithael, cuja virtude é a justiça. São 
Lázaro, irmão de Santa Maria Madalena e de Marta, foi ressus-
citado por Cristo. Hoje aniversaria Jorge Mario Bergoglio, o 
Papa Francisco nascido em 1936, o ator Bill Pullman que faz 64 
anos, o cantor Gilliard nascido em 1956, a modelo e atriz Milla 
Jovovich que nasceu em 1975.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau é direto e franco em 
suas opiniões. Mente criativa, curioso, ambicioso e otimista. 
Personalidade dinâmica e com muita imaginação gosta de inovar. 
É uma companhia amigável e estimulante. Comunicativo, é um 
diplomata.  Pode ganhar fama pela eloqüência e pelos escritos, 
distinguindo-se das demais pessoas por ser virtuoso e confi ável. 
Tem chance de vida longa e proteção nos perigos e acidentes. 
Precisa evitar a tendência à impaciência e inquietude.

Dicionário dos sonhos
CERVEJA – Encontro com amigos, prazeres. 
Cerveja gelada: ligação com pessoa egoísta. 
Quente: mexericos. Números de sorte: 27, 29, 
32, 37, 48 e 63.

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

Esta segunda é o décimo primeiro dia da lunação. A Lua plena em Áries os assinala um ótimo período para agir. 

Qualquer assunto mais delicado será fácil de ser tocado e resolvido. Diversifi que os assuntos do trabalho ou dos 

estudos. Não se prenda muito num único assunto ou matéria. Será mais fácil executar tarefas simultaneamente. 

Projetos, ideias, conversas e planos se apresentam de forma mais engenhosa e produtiva do que questões de ordem 

prática. Anote tudo que surgir na sua cabeça. Deixe as ideias se multiplicarem.
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O Sol em se aproximando de Capri-
córnio vai iluminar a casa dez que 
infl uencia o destino, a profi ssão e 
as questões materiais neste fi nal 
de ano. Ouse mais e acredite em si 
mesmo e na força para conquistar, 
mas não deixe que seus pensa-
mentos o ceguem. Evite viagens. 
88/388 – Verde.

Termine ano saindo da rotina, fa-
zendo viagens e estabelecendo um 
novo ideal de vida para o ano que 
vem. Evite agir e resolver negócios 
de dinheiro que não estão sobe bom 
augúrio nesta segunda. Com a Lua em 
Áries faz você voltar-se para aquilo 
que o motive mais. 45/245 – Azul.

Novas experiências serão vividas e 
poderão ser úteis para que encontre 
um novo caminho neste fi nal de 
ano. Alguém pode se aproximar de 
você e ajudar a conhecer melhor 
sua identidade. Use de compaixão e 
solidariedade, o dia é bom o dia para 
viagens. 89/489 – Amarelo.

Com o Sol indo esta semana para 
Capricórnio, na casa sete, você pode 
fi rmar importantes alianças, parce-
rias e sociedades. A Lua em ariana 
ainda dá energia e muito pique nas 
atividades novas. Terá respostas para 
dúvidas e irá conhecer algo ou al-
guém ainda melhor. 53/553 – Branco.

É tempo de dedicação ou trabalho 
cotidiano, executando as tarefas 
rotineiras de sempre. Deixe assuntos 
importantes para o ano que vem. 
Agora a ações empreendidas acabam 
sendo um desperdício. Cuide melhor 
do seu conforto pessoal e dê atenção 
à saúde neste fi nal de ano. 78/778 – 
Vermelho.

Um bom momento para a vida amo-
rosa e maior cuidado com os fi lhos 
e à família. O seu astro, Mercúrio 
pode difi cultar o relacionamento 
social, devido ao isolamento que 
tende a provocar por causa de seus 
pensamentos detalhistas e críticos 
demais. 67/467 – Azul.

Muita coisa irá mudar no começo do 
ano, pode conhecer novas pessoas 
e viverem novos ambientes. Os im-
pedimentos que existiam começam 
a desaparecer neste fi nal de 2018. 
Veja a realidade sem abafá-la com 
seus pensamentos, aceite-a como 
ela é.  55/655 – Verde.

Não se prenda muito num único 
assunto ou matéria. Será mais fácil 
executar tarefas simultaneamente. 
Dê valor àquilo que conquistou, 
procure conservar seus bens e seu 
prestígio no trabalho. O que vem 
perseguindo será logo alcançado no 
início do ano que vem.  42/342 – Azul.

Neste dia as ações empreendidas 
acabam sendo um desperdício. 
Depois do aniversário seus planos 
se realizarão. Anote tudo que surgir 
na sua cabeça. Projetos, ideias, 
conversas e planos se apresentam 
de forma mais engenhosa e produtiva 
do que questões de ordem prática. 
89/289 – Marrom.

Enfrentará provações e obstáculos 
ainda nesta fase mais delicada do 
ano. Se mantiver a certeza, terá a 
satisfação de um dos seus desejos 
mais íntimos. Não tome atitudes 
sem pensar bem, mantenha a rotina 
e divirta-se neste fi nal de dezembro. 
80/980 – Verde.

Dê mais atenção as suas amizades 
e ao ambiente social. Os projetos e 
sonhos podem se tornar realidade, 
desde que acredite neles. Não 
desista de mudanças na rotina que 
foram preparadas e que poderão 
ser realizadas no começo do ano 
que vem. 62/662 – Branco. 

Fique perto das pessoas queridas, 
faça viagens e volte as suas raízes 
revendo quem estava afastado de 
sua vida e voltará a fazer parte. 
Pode reiniciar a luta por melhores 
condições de vida neste fi nal de ano 
ao executar com gosto suas tarefas 
rotineiras. 71/571 – Branco.

Simpatias que funcionam
Não enjoar em viagem: Ingredientes: espara-
drapo ou folha de jornal. Como fazer: Coloque 
sobre o umbigo o esparadrapo ou uma folha 
dobrada de jornal, permanecendo assim até o 
fi nal, por baixo da roupa. Reze antes um Pai 
Nosso e uma Ave-Maria, pedindo a seu anjo da 
guarda que não deixe enjoar.
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3/ale — ape — hat. 4/deer — once. 5/alvor. 10/seicho-no-ie.

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Alexander Steffensmeier – Hedi Gnädinger 

(Trad) – Telos –  Numa fazenda, com bicharada su-
per amiga, um bando de galinhas prepara uma festa 
surpresa para comemorar o aniversário da amiga 

Mimosa. Em versos, cada tarefa é explicada, com ilustrações 
muito coloridas. A Mimosa, sem nada saber, acompanha os de-
talhes que culminam numa festança emocionante, que incluiu 
até os fazendeiros. Capa dura, suas páginas também, estilo pop 

art, um lindo presente que fará o delírio da galerinha. Lindo.

O Aniversário da Vaca Mimosa

Sandra Sahd – Dimaz Restivo (Ilustr) 

– Pontes –  Uma linda e real história, na qual seu 
personagem, tinha o direito de muito lamentar-se. 
Não o fez. Garoto que amava e muito convivia com a 
natureza, repentinamente sofreu um grave acidente, 
que imputou um dos seus braços. Do alto dos seus 11 
anos, pouco poderia fazer. Limitou-se a continuar seu 

caminho em prol da natureza. Vive, até o momento, espargindo 
alegria e gratidão, demonstrando muita força, obstinação, que 

lhe valeram atributos para superação. Belo exemplo!

O Encanto da Minhoca

Telma Guimarães – Carla Irusta (Ilustr) – 
Do Brasil –  Professora de uma galera agitada, criou 
concurso de música. Cada aluno foi escalado para 
cantar e dançar determinado ritmo, à sua escolha. 
Havia, de tudo, até rap sertanejo. Uma grande “ba-

rato”! Na realidade, a ideia que norteia toda obra é o respeito 
às decisões alheias e total inclusão. Encorajador!

O Som de Cada Um

Silvia Oberg (Org) – Daniel Cabral (Ilustr) 

– Positivo –  Poetas de primeiríssima, incluindo a 
organizadora, desfi lam alta sensibilidade sobre um 
tema super atraente: Casa e lar. São 14 excelentes 
poemas que descrevem com muita pluralidade, 
o lugar onde habitamos, ou gostaríamos de viver. 

Adultos também gostarão!

Um Livro pra Gente Morar

Dani Grinberg – Cortez – Obra voltada para 
crianças e porque não, adultos também, a ajudá-los a 
entender que alguns medos, residem num recôndito, 
dentro de uma “caixinha” que insiste em guardar 
sentimentos e medos, muitas vezes inexplicáveis, 

tais como: vacina; injeção; morte, elevador, etc.. Com ilustrações 
em aquarela, feitas pela autora, página a página, os medinhos 
vão desanuviando-se. Bom!

A Gigante Caixinha de Medos

Assista ao canal Livros em Revista, 
no youtube, que traz entrevistas do 
mundo literário.

Com apresentação
de Ralph Peter.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

O Verão está aí e, com o 
excesso de calor, po-
demos nos descuidar 

da alimentação. Ao contrário 
do Inverno, no Verão o corpo 
precisa de menos quantidade 
de energia, então comer alimen-
tos altamente calóricos pode 
difi cultar o funcionamento do 
nosso organismo. Por esse mo-
tivo, a Coordenadoria de Desen-
volvimento dos Agronegócios 
(Codeagro), da Secretaria de 
Agricultura do Estado, resol-
veu montar um cardápio de 
alimentos mais leves e frescos 
para que você possa comer bem 
e se sentir melhor ainda. 

Quando fi camos expostos ao 
sol, liberamos grande quantida-
de de água por meio do suor, 
causando náuseas, mal-estar, 
tontura e até mesmo desmaios. 
Segundo Sizele Rodrigues, 
nutricionista da Codeagro, “é 
necessário que aumentemos a 
quantidade de ingestão de água 
para evitar a desidratação na 

Opções para uma alimentação 
fresca e saudável para o Verão

É melhor evitar alimentos pesados e gordurosos e optar por frutas, verduras e legumes, pois são de 
mais fácil digestão, já que no calor nosso metabolismo fi ca mais lento

todo o dia; Ex: Castanhas, 
Amêndoas, Nozes, Milho, 
cereais integrais;

 • Almoço: Escolha alimen-
tos leves e de fácil digestão 
e que podem ajudar como 
fi ltros de raios ultravio-
leta. Ex: Brócolis, couve, 
ervilha, tomate, cenoura, 
carnes magras, peixe;

 • Lanche da Tarde: A me-
lhor opção são frutas ricas 
em Vitamina C, que são 
nutritivas e refrescantes. 
Ex: Laranja, manga, melão, 
melancia, goiaba (também 
é possível optar pela opção 
dos sucos naturais ou sor-
vetes caseiros);

 • Jantar : Como última 
refeição do dia, melhor 
que seja leve para que não 
tenha problemas na hora 
de descansar. Arroz inte-
gral, peixe, alface, tomate, 
carnes magras (Mariana 
Chagas/AC- Secretaria de 
Agricultura do Estado).

estação mais quente do ano, 
mesmo estando sem sede”. 
De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), é 
recomendável que se beba uma 
média de 2,3 litros de água 
por dia. 

Mas quanto à alimentação, 
o que devo comer para que 
não me sinta mal no calor? 
Segundo Sizele, é melhor 

evitar alimentos pesados e 
gordurosos e optar por frutas, 
verduras e legumes, pois são 
de mais fácil digestão, já que 
no calor nosso metabolismo 
fi ca mais lento. 

Veja abaixo algumas opções 
para cada refeição do dia: 
 • Café da Manhã: Opte 

por alimentos ricos fi bras 
para se ter energia durante 
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Quem pretende viajar de avião 
precisa tomar alguns cuidados 
com a audição durante os voos. 
Com o verão e as festas de fi m 
de ano chegando, esse período é 
um dos preferidos para as férias. 
As idas e vindas nas aeronaves 
costumam causar incômodo e 
zumbido nos ouvidos de muitos 
viajantes e, para quem usa apa-
relhos auditivos, o desconforto 
pode ser ainda maior.

Por isso, a fonoaudióloga Isa-
bela Papera, da Telex Soluções 
Auditivas, preparou algumas 
dicas para quem pretende 
viajar de avião.

1- Desentupir o ouvido - Du-
rante o voo, os velhos truques de 
bocejar, engolir saliva e mastigar 
chiclete ajudam a ‘desentupir’ o 
ouvido. Uma dica é fazer esses 
movimentos para que a Trompa 
de Eustáquio se abra e feche. 
Dessa forma, é possível manter o 
equilíbrio da pressão do ar entre 
os dois lados da membrana do 
tímpano, aliviando o incômodo 
e um possível zumbido.

2- Soro fi siológico - Se o 

SABEDORIA DOS ANJOS 
canalizada por Sharon Taphorn.

Desdobramento. Permita que as coisas 

aconteçam. Há uma revolução espiritu-
al, uma expansão do seu físico, mental e 
emocional, levando ao crescimento e à 
compreensão de novas maneiras. Permita 
que esse desdobramento aconteça em seu 
próprio ritmo e as coisas fl uirão mais fa-
cilmente. Não force as coisas a acontecer, 
apenas permita. Essa energia traz consigo 
uma espécie de metamorfose à medida que 
você se torna um ser mais consciente. Fios 
invisíveis do seu DNA despertam e começam 
a funcionar, abrindo-o para novos estados de 
conhecer, fazer e ser. Encontre um santuário 
para permitir esse desdobramento e esteja 
pronto para trazer novas bênçãos e novos 
começos como isto faz. Pensamento para 
hoje: Permita que aquele lugar em você se 
esforce para encontrar a luz para fazê-lo e 
deixe o amor guiá-lo em sua jornada. 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

Cinco cuidados com a audição durante os voos
4- Uso dos aparelhos - Para 

quem faz uso de aparelho au-
ditivo, o ideal é sempre usá-lo 
durante os pousos e decolagens. 
Isso é importante para evitar 
dores no ouvido. O incômodo 
nas viagens aéreas ocorre pela 
rápida mudança de altitude, 
com o avião em geral atingindo 
entre 10 e 12 mil metros. Assim, 
é possível também compreen-
der todas as orientações dos 
comissários de bordo.

5 - Longe dos motores - Se 
for possível, escolha assentos 
longe dos motores. Por mais 
que os aviões mais modernos 
sejam silenciosos, as áreas que 
fi cam próximas às asas ainda 
são as mais barulhentas.

“Na hora de viajar, outro 
cuidado importante para 
quem usa aparelho auditivo é 
não esquecer de levar o desu-
midifi cador, além de um bom 
estoque de pilhas para garantir 
uma boa audição durante 
toda a viagem”, aconselha a 
fonoaudióloga Isabela Papera 
(AI/Telex Soluções Auditivas).

passageiro estiver resfriado, 
com rinite ou congestão nasal, 
o entupimento dos ouvidos 
pode ser ainda maior. Aplicar 
soro fi siológico no nariz duran-
te a viagem ajuda a diminuir 
as secreções e o desconforto.

3- Assento ideal - Quem 
tem problemas de audição 
deve escolher um assento na 
lateral do avião oposto ao seu 
ouvido com melhor escuta. Por 
exemplo, caso ouça melhor com 
o ouvido direito, o ideal é optar 
um lugar na janela da fi leira es-
querda. Dessa forma, será mais 
fácil ouvir as recomendações e 
serviços da companhia área.

D
iv

ul
ga

çã
o


