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Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 20 de Dezembro de 2018. Dia de Santa Inês, Santa Júlia de La 
Rena, São Teófi lo, São Macário, São Zeferino, São Tolomeu, São Domingos 
de Silos, e Dia do Anjo Nemamiah, cuja virtude é a saúde. Dia da Bondade 
e Dia do Mecânico. Hoje faz aniversário o ator, diretor, roteirista e autor de 
telenovelas Silvio de Abreu que faz 76 anos, a cantora, atriz, jornalista e 
apresentadora, Gigliola Cinquetti que nasceu em 1947, a cantora Anita Baker 
que nasceu em 1957 e o cantor Pedro Abrunhosa que chega aos 58 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste grau é criativo e versátil, mas com difi culdade 
para defi nir seus objetivos. A sua ambição e determinação o ajudam a 
descobrir sua identidade. Possuidor de jovialidade é muito positivo e 
espirituoso, tem aversão à rotina, seu espírito é inquieto. Gosta muito 
de viagens, aventuras e novidades. Precisa sempre do novo, o inédito 
e excitante. As coisas rotineiras sempre fi cam em segundo plano. 
Alcança destaque pela bravura e competência, suportando o cansaço 
com coragem. No lado negativo é indefeso, fraco e traidor.  

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, infortúnio. 
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 quinta é o décimo quarto dia da lunação. A Lua em Touro fi ca fora de curso desde as primeiras horas do dia 

podem seguir com uma certa lentidão. Com o ingresso da Lua em Gêmeos à tarde o astral ganha mais movimento 

neste que é o último dia do ciclo do Sol por Sagitário.  O Sol em bom aspecto com Urano traz ideias positivas e 

abre as portas para novas oportunidades. Preparar mudança é o caminho para a evolução. Estamos em constante 

mudança e ampliar a nossa visão nos permite enxergar novas possibilidades no fi nal desta quinta.
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A Lua em Touro fi ca fora de curso 
desde as primeiras horas do dia po-
dem seguir com uma certa lentidão. 
Comece a traçar o rumo de sua vida 
seguindo sua poderosa intuição nes-
te fi nal de ano e no início do próximo 
ano. Cuide melhor de seu corpo e da 
sua saúde. 86/486 – Cinza.

O Sol em bom aspecto com Urano 
traz ideias positivas e abre as portas 
para novas oportunidades. Preparar 
mudança é o caminho para a evolu-
ção. Evite expor-se a situações com 
potencial de confusão, como locais 
tendentes a brigas ou lugares com 
muita aglomeração. 66/766 – Verde.

As relações afetivas não estão fa-
vorecidas e poderá sentir alguma 
frustração e insatisfação à tarde. O 
seu lado maleável deve ser ameniza-
do para evitar situações que gerem 
confusão. Seus desejos podem ser 
exagerados, mas se acreditar em 
algum deles será possível realizá-lo. 
56/456 – Amarelo.

O dia não é feliz para especular, mas 
dá lucros pelo trabalho e satisfação 
amorosa. O bom relacionamento 
social lhe dará paz e tranquilidade. 
Procure sair da rotina e fazer viagens 
curtas. O Sol indo para seu signo 
oposto provocará decisões em par-
cerias e sociedades. 61/761 – Verde.

Precisa de equilíbrio emocional e 
agir de forma prática no ambiente 
do lar. Haverá renovação em todos 
os setores de sua vida. Ótimo dia 
para a comunicação social e as 
viagens. Mercúrio em Sagitário 
aumenta a tendência à franqueza 
e sinceridade neste fi nal de ano.  
25/3256 – Amarelo.

As fortes emoções à noite e po-
dem trazer intensa satisfação nas 
relações afetivas. Use seu poder 
de encantar. Abra o coração e de-
monstre o que sente pela pessoa 
amada ou seus familiares. Final de 
ano ótimo para viagens e contatos 
sociais. 82/182 – Branco.

Com o ingresso da Lua em Gêmeos 
à tarde o astral ganha mais movi-
mento neste que é o último dia do 
ciclo do Sol por Sagitário. Dedique 
a aprender algo para preparar seu 
futuro. Surge um sentimento novo 
por alguém que será muito especial. 
95/495 – Vermelho.

Procure não pressionar pessoas e 
situação a fi m de evitar o estresse e 
irritabilidade por causa da resistên-
cia a restrições e a invasão do espaço 
dos outros. No fi nal do dia conquiste 
as pessoas, pois as conversas e os 
entendimentos estarão facilitados. 
12/212 – Branco.

No fi nal do dia vai sentir a sensação 
de dever cumprido, proporcionando 
acordo nos contatos de família.  Pode, 
no entanto, agir de forma enérgica e 
audaciosa demais em situações que 
quiser resolver. Mercúrio em Sagitá-
rio aumenta a tendência à franqueza 
e sinceridade. 12/312 – Marrom.

Faça contatos comerciais, viagens 
de negócios e melhore seus ganhos. 
Não se descuide do equilíbrio inte-
rior, precisando meditar e orar mais 
quando começar a fase delicada do 
ano que vai até o aniversário. Cui-
dado com aquilo que seduz e pode 
fazê-lo tomar atitudes precipitadas. 
15/515 – Branco.

Nesta quinta fi cam enfatizadas as 
qualidades mentais, a fi rmeza no agir 
e o senso prático. O dia favorece as 
atividades benéfi cas ao organismo, 
viagens e diversões. Precisa dar mais 
atenção às pessoas queridas e aos 
familiares no de agora até o fi nal de 
ano. 17/517 – Branco. 

Tome atitude corajosa resolvendo 
uma situação amorosa que esteja 
perturbando. Boa capacidade para 
transmitir conhecimento e a impor-
tância de funções ligadas ao ensino e 
ao aprendizado. Terão surpresas no 
trabalho nesta semana, se isto já não 
aconteceu antes. 27/527 – Branco.

Simpatias que funcionam
Aumentar os lucros: Ingredientes: um prato de sobre-
mesa de louça branca, um pouco de açúcar cristal, uma 
vela de sete dias e azeite de oliva. Execução: coloque o 
açúcar no meio do prato e sobre ele a vela branca de sete 
dias, previamente untada com azeite de oliva. Acenda a 
vela, mentalizando aquilo que você deseja atrair: dinheiro, 
sucesso, prosperidade em todos os sentidos. Quando a vela 
terminar de queimar, você poderá jogá-la normalmente 
no lixo. Mas será muito bom se você puder renovar a 
simpatia, acendendo outra vela imediatamente.
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Quando o assunto é 

desenvolvimento de 

cidades, inovação 

e gestão urbana, o 

termo Smart Cities ou 

“cidades inteligentes” 

domina as conversas e 

o noticiário

O termo se tornou mais 
conhecido graças a 
grandes eventos que 

discutem o futuro das cida-
des, como o Smart City Expo 
World Congress, realizado 
recentemente em Barcelona. 
Mas, o que faz uma cidade ser 
inteligente? Segundo a União 
Europeia, Smart Cities são sis-
temas de pessoas interagindo 
e usando energia, materiais, 
serviços e fi nanciamento para 
catalisar o desenvolvimento 
econômico e a melhoria da 
qualidade de vida. 

As cidades de Songdo, na 
Coreia do Sul, Copenhague, 
na Dinamarca, e Santa Ana, 
nos Estados Unidos, são 
exemplos de Smart Cities. 
Ser uma cidade inteligente 
não é meta apenas para as 
grandes metrópoles. Tornar-
se uma Smart City passou a 
ser um alvo das pequenas e 
médias cidades também. Uma 
localidade não se torna inte-
ligente da noite para o dia. É 
uma evolução constante, que 
acontece dia a dia. 

Existe no mercado uma pla-
taforma que gera um roadmap 
que orienta as cidades a se tor-
narem Smart Cities. Chamada 
de Bright Cities, a ferramenta 
foi lançada em Barcelona, du-
rante o Smart City Expo World 
Congress e utiliza uma meto-
dologia baseada em centenas 
de indicadores reconhecidos 
por entidades internacionais 
como a ONU, ISO e WCCD 
para recomendar estratégias, 
soluções e fornecedores que 
melhor se adaptam aos pontos 
fortes e fracos das cidades.

A Bright Cities pode auxi-
liar, e muito, as pequenas e 

médias cidades, uma vez que 
reúne uma série de indicado-
res que seriam inacessíveis 
pelos governantes. Os dados 
coletados, mais as informa-
ções que o gestor cadastra 
na plataforma, são analisados 
e geram um diagnóstico da 
cidade frente a benchmarks 
regionais e mundiais, apon-
tando as oportunidades de 
evolução imediata. 

O nível de desenvolvimento, 
comparado com cidades ao re-
dor do mundo, é analisado em 
em 10 aspectos: governança, 
tecnologia e inovação, saúde, 
segurança pública, energia, 
meio ambiente, mobilidade, 
urbanismo, educação e em-
preendedorismo. Este diag-
nóstico ajuda o gestor a avaliar 
os principais problemas e 
potencialidades de sua cidade. 
O grande diferencial é que a 
plataforma analisa a situação 
atual da cidade e sugere as 
prioridades e as soluções que 
causarão mais impacto com o 
menor custo.

Quando a Action Labs re-
cebeu a missão de tornar a 
metodologia um serviço digital 
completo para prefeituras de 
todo o mundo, percebemos o 
grande desafi o que tínhamos 
tanto em termos de design de 
informação quanto de tecnolo-
gia, trabalhando com Big Data 
e processos de Inteligência 
Artifi cial. 

A entrega final para as 
prefeituras é um painel sim-
ples de indicadores, com o 
direcionamento de ações 
alavancadoras. Uma solução 
que pode auxiliar cidades de 
todos os portes, do mundo 
inteiro, a conhecerem seu 
nível de desenvolvimento e 
onde devem investir para se 
tornarem Smart Cities.

(*) - É publicitário especializado em 
internet, dramaturgo e escalador. 
Responsável pela modelagem de 

negócios, produtos e serviços 
inovadores na Action Labs, empresa 

que trabalha com metodologia de 
modelagem de negócios, produtos e 

serviços inovadores.

Cidades mais e
mais inteligentes

Paulo Renato de Oliveira (*)

Refl exõesRefl exõesRefl exões

O Coliseu, um dos monumentos mais 
emblemáticos da Itália, recebeu 7,4 
milhões de pessoas neste ano e se 

tornou a atração turística mais popular 
do mundo, segundo o site especializado 
em viagens ‘Trip Advisor’. “Em 2018, as 
ruínas tiveram 7,4 milhões de visitantes, 
5,7% mais que 2017”, anunciou a diretora 
do Parque Arqueológico, Alfonsina Russo, 
durante a apresentação da nova logomarca 
e do novo site da atração. 

“O desafi o para 2019 é atrair mais ro-
manos para o Parque Arqueológico. Para 
isso, pensamos em tornar gratuito o acesso 
a todos uma vez por mês”, disse Russo. 
“Provavelmente o ingresso gratuito ao 
Coliseu e a toda a área arqueológica será 
na última quinta-feira do mês, duas horas 
antes do fechamento da atração”, explica.

A lista ainda reservou outras boas no-
tícias para a Itália: o segundo lugar fi cou 
com os Museus Vaticanos e o décimo, com 
o Gran Canal de Veneza. A Itália só é su-
perada pela França entre os dez primeiros 

Coliseu é a atração turística 
mais visitada do mundo

Em 2018, as ruínas tiveram
7,4 milhões de visitantes,

5,7% mais que 2017”
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da relação. O país aparece com o Museu 
do Louvre (4º lugar), a Torre Eiffel (5º) e 
o Palácio de Versalles (9º).

As atrações italianas fi caram à frente 
de ícones internacionais, como a Estátua 

da Liberdade, em Nova York (3ª), a Igreja 
da Sagrada Família, em Barcelona (6ª), a 
ponte Golden Gate, em San Francisco (7º) 
e o Stonehenge, em Amesbury, no Reino 
Unido (8º) - (ANSA).

A Ferrari organizará uma exposição em 
homenagem ao piloto alemão Michael Schu-
macher para celebrar o seu aniversário de 
50 anos. A mostra será hospedada no Museu 
Ferrari, em Maranello, na Itália, e inaugurada 
no dia 3 de janeiro, para coincidir com a data 
de nascimento do maior vencedor da história 
da Fórmula 1.”Michael 50” revive as melho-
res temporadas do piloto, e os títulos que o 
tornaram o grande ícone do automobilismo. 

A mostra revela a contribuição fundamental 
de Schumacher para o desenvolvimento do 
GT de produção em seus anos em Maranello, 
seja como piloto quanto como consulente. 
Organizada em colaboração com a Fundação 
Keep Fighting, criada pela inspiração do 
legado do piloto, a exposição terá duração 
de alguns meses e fará uma retrospectiva 
do sucesso que o alemão ofereceu aos fãs 
da marca.

Schumacher, que não é visto em público 
desde que sofreu um grave acidente em 
dezembro de 2013, quando esquiava em 
uma pista em Meribél, no sul da França, con-
quistou cinco dos seus sete títulos correndo 
pela Ferrari. O piloto tem um lugar especial 

Ferrari inaugura mostra pelos 
50 anos de Schumacher

Exposição será inaugurada

em 3 de janeiro na Itália.
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na equipe, principalmente porque nenhum 
piloto havia conquistado pódio nos 15 anos 
anteriores à sua chegada.

Em 11 temporadas, de 1996 a 2006, o 
campeão alemão conquistou cinco títulos 
consecutivos, de 2000 a 2004, um feito ainda 
inédito, e a sua equipe venceu seis títulos 
consecutivos de construtores, de 1999 a 
2004. O acidente de Schumacher completa 
cinco anos em 29 de dezembro, poucos dias 
antes do aniversário de 50 anos, mas seu real 
estado de saúde ainda é um mistério (ANSA).

SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon 
Taphorn. Confi ança Espiritual. Encontrando 

a sua voz. Ao aprender a trabalhar nesta nova 
energia, você poderá descobrir que sua nova voz 
deve ser ouvida. Às vezes, o desafi o é aprender 
a fi ltrar o que você diz com o seu coração, de 
modo que não pareça que isto está vindo do 
ego. Você sabe que tem coisas a dizer, trata-se 
de aprender como e quando dizê-las. Às vezes, 
se outras pessoas ainda não estão prontas para 
ouvir suas palavras, não importa o que você diga. 
O discernimento é fundamental. O Espírito quer 
que você saiba que você está indo bem. O Espírito 
acredita totalmente em você e em seu propósito. 
As recompensas de sua nova confi ança espiritual 
valerão a pena. Depois de concluir essa mudança, 
você fi cará satisfeito com essa nova consciência e 
confi ança. É o momento de lembrar quem você 
é. Você é uma centelha da Luz do Criador. Fale 
com o coração e suas palavras sempre soarão 
verdadeiras. Sua voz precisa ser ouvida e você 
tem algo a compartilhar. Pensamento para hoje: 
Você está prestes a ser empoderado da maneira 
que nunca foi antes. Pode não ser confortável 
quando você passa por essa mudança, mas gran-
des mudanças raramente são. Você irá descobrir 
que está se tornando mais alinhado com quem 
você realmente é. 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


