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Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 21 de dezembro de 2018. Dia de São Pedro Canísio, São 
Tomé, São Glicério, São Temístocles, e Dia do Anjo Lieialel, cuja 
virtude é a alegria. Dia dos Artistas Profi ssionais e Dia do 

Atleta. Hoje aniversaria a atriz Jane Fonda que nasceu em 1937 e 
o ator  Samuel L. Jackson que chega aos 69 anos e o ator Jackson 
Rathbone que nasceu em 1984.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste último dia e grau é valente e franco, 
com uma determinação rara que permite impor-se com um simples 
olhar, passando aos outros uma segurança e uma seriedade impres-
sionantes. Porém não há nada mais difícil do que fazê-lo mudar de 
rumo, principalmente de idéia. Cria, por isso, fama de teimoso desde 
os primeiros anos de vida. Não que seja mais voluntarioso que as 
demais crianças, mas porque exige desde muito cedo ser tratado com 
respeito. No lado negativo, pode ser maldoso, explosivo e homicida.

Dicionário dos sonhos
LEITE- Tira-lo do animal, aumento de família. Bebe
-lo, grande alegria. Vê-lo ferver, viagem. Beber leite 
de camelo, casamento. Leite de ovelha ou cabra, 
alegria e prazeres. De leoa, triunfo, vitória sobre 
os inimigos. Números da sorte: 19, 22, 37, 40 e 76.

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

Esta sexta é o décimo quinto dia da lunação. Lua faz maus aspectos com Mercúrio e Júpiter que atrapalham um pouco a comu-

nicação, mas é possível fazer acertos necessários em busca do entendimento e de uma melhor compreensão para onde queremos 

ir.  No fi nal da manhã a Lua faz um aspecto negativo com Netuno que provocam confusão emocional e desentendimentos. Durante 

a tarde Vênus faz bom aspecto com Netuno e deixa todos mais amorosos e compreensivos. Mercúrio em conjunção com Júpiter 

amplia a mente e permite ter uma melhor compreensão da realidade. À noite o Sol ingressa em Capricórnio e acontece nova 

estação: o verão. Um novo tempo, uma nova oportunidade de realizar os nossos sonhos. 
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Lua faz maus aspectos com Mercúrio 
e Júpiter que atrapalham um pouco 
a comunicação, mas é possível fazer 
acertos necessários em busca do 
entendimento e de uma melhor 
compreensão para onde queremos 
ir.  Bom entendimento nas relações 
amorosas e sexuais. 77/177 – Ver-
melho.

A fase pede expansão e os esportes 
coletivos e atividades ao ar livre e 
tudo que programou para o novo ano 
começará a se formar para acontecer. 
Tome cuidado para não se esquecer 
das questões práticas. Evite compras 
de última hora que podem não agra-
dar. 88/288 – Azul.

O envolvimento tende a ser profun-
do e os momentos de intimidade 
tranquilos.  No campo das sensações 
físicas do amor, é momento em que 
a sensualidade é mais forte. Abra 
espaço para o inédito e desconheci-
do neste fi nal de ano de 2018. Uma 
nova ideia pode fazer você brilhar. 
82/582 – Amarelo. 

No fi nal da manhã a Lua faz um 
aspecto negativo com Netuno que 
provocam confusão emocional e 
desentendimentos. Sua natureza 
imaginativa e emotiva ajudará a viver 
novo e interessante sentimento. Um 
forte estimulo para a vida afetiva e 
o contato social ajuda a apimentar o 
romance. 96/796 – Branco.

Maior carência de aplauso e reconhe-
cimento pelo que realiza. Aproveite 
as novas oportunidades que surgirão 
no trabalho no início de 2019 e que 
podem mudar sua vida. No amor 
terá ânimo para aventurar-se e criar 
situações para a relação sexual. 
02/402 – Amarelo.

Este é um dia para evitar mudanças 
e viagens de última hora. No amor 
surgem situações inesperadas e fora 
do comum, que dão um encanto es-
pecial a sua relação íntima e ativa a 
vida sexual. Por isso, precisa analisar 
as situações e ver o que importa 
mais no momento. 38/538 – Verde.

A forte sensação de liderança e os 
desejos são fortes e profundos. Lute 
por metas que possa alcançar neste 
ano novo e prepare-se para fazer 
mudanças necessárias. Siga a rotina 
e tire um tempo para se aprimorar e 
conhecer mais a fundo os assuntos 
que interessam. 29/429 – Cinza.

A fase pede expansão em atividades 
ligadas à divulgação de conheci-
mento que tendem a obter bons 
resultados. Dedique mais atenção a 
si mesmo e a intimidade. Mercúrio 
em conjunção com Júpiter amplia 
a mente e permite ter uma melhor 
compreensão da realidade. 23/123 
– Azul.

Grande aumento do domínio da 
carência ampliada, do aplauso e do 
reconhecimento. Este é o momento 
de encontrar amigos e compartilhar 
seus sonhos com eles. Agora que o 
Sol passa para seu signo a noite, 
aumenta o poder de agir usando a 
determinação. 22/622 – Verde. 

O Sol vai para a casa doze a ajuda 
na refl exão nesta fase mais delicada 
do ano que vai começar. Nesta fase 
mais delicada do ano mantenha 
rotina.  Aguarde um pouco mais, 
por enquanto vá fazendo planos 
que o levarão a viver intensamente 
a intimidade em um relacionamento 
sexual. 09/509 – Branco. 

O dia pode trazer preocupações, in-
sônias e aborrecimentos familiares 
ou sociais. Uma chance nova pode 
surgir, até uma paixão ou um novo 
sentimento por alguém. Bom para 
as relações sociais e o contato físico. 
Novos amigos serão conquistados 
neste novo ano que vem vindo aí. 
33/733 – Azul.

A fase é boa para resolver proble-
mas familiares, assim como para a 
divulgação de novidades para o ano 
que vem. O momento é de dedicação 
total ao sentimento mais forte de 
todos o amor. Atitudes conciliadoras 
impulsionam as novidades e tornam 
as relações sexuais intensas. 22/622 
– Branco.

Simpatias que funcionam
Sorte e Prosperidade:  Faça em um sábado de 
Lua Cheia ou Crescente. Prepare um braseiro com 
sementes de girassol, erva mate, raiz de sândalo, 
açúcar mascavo e pó de café. Como fazer: comece 
da frente para os fundos de sua casa ou estabe-
lecimento comercial. Deixe embaixo da pia da 
cozinha. Apague com água de chuva e jogue tudo 
em uma planta verde.
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Serviço que
atende o

pós-venda
(sigla)

Baralho 
de uso

esotérico
(pl.)

Idade mí-
nima para
o Estatuto
do Idoso

(?) de
Santana,
cidade
baiana

Instru-
mento de
percussão
do samba

Fixado
com ante-
cedência

Extensão
de nomes
de sites

(internet)

A mais
famosa
pistola
alemã

Maria (?)
Gueiros,

humorista
brasileira

"Boneca
de (?)",
clássico
da MPB

Completa
o trabalho 
da picareta

Esposa de
Abraão
(Bíblia)

Fixações 
"estranhas"

na área
sexual

Recibo de 
Pagamento
a Autônomo

(sigla)

Acorde de
duas notas

(Mús.)

Nome da
viúva de
Getúlio
Vargas
Letra

inicial de
produtos
da Apple

Helder
Agostini,

ator
brasileiro

Que pode
aumentar
em apre-
ciação

Prende 
com corda
Forma da
ferradura

Influências
mútuas

(fig.)

Causa 
da crise 

econômica
dos EUA
em 2008

Caracterís-
tica do ca-
belo com
seborreia

Sigla pintada no caça
norte-americano

A imagem percebida
na alucinação

Conjunto de técnicas
dominado pela Nasa

Vegetal diurético 
rico em ácido fólico

Alimento
de leite e
batatas

Hipótese

Seleção
(abrev.)
Sinal de
direção

Religião
(abrev.)

Refrescar-
se (bras.)

Pele
Mar que

virou "ser-
tão" (Ásia)

Animal dos
pastores 

da Lapônia
Casal

Cuida da 
pessoa com 
deficiência
Ligeireza

Trabalho
do hippie

Dar uma
resposta 

"matadora",
nas redes

sociais

Que verte
pranto

Globo;
esfera

Eduardo Cunha: ex-presidente da
Câmara dos Deputados que foi

preso em
2016

A (?): diz-
se do saber

obtido 
da expe-
riência

O conceito de inovação 

está dominando o 

mercado no mundo 

todo

Isso porque ela nunca se 
fez tão necessária para 
que as empresas, inde-

pendentemente de seu ramo, 
atinjam novas metas, supe-
rem desafi os e reinventem 
seus mercados frente aos 
tempos de mudança. Mas, 
onde o Brasil se encontra 
nesse cenário? Somos um 
país de empresas inovado-
ras? O que está sendo feito a 
respeito? A verdade é que a 
maioria das empresas ainda 
estão bastante perdidas dian-
te de tantas transformações.

Na maior parte do país, 
inovação é uma palavra 
seguida do “som de grilos”, 
indicando o silêncio. Quando 
alguém se pronuncia, há mui-
tas confusões conceituais. 
Tecnologias e metodologias 
aparecem de forma soltas, 
desconexas, difi cultando a 
assimilação dos empresá-
rios. O ponto é que, além de 
termos apenas 2% de nossa 
indústria pronta para aplicar 
novas tecnologias da cha-
mada Indústria 4.0, apenas 
isso, não signifi ca inovar. A 
tecnologia, de um modo ge-
ral, é apenas um dos meios 
para construir um cenário 
inovador.

Inovação é a gestão de 
ideias, de riscos, de com-
portamentos. São pequenas 
coisas que, aos poucos, mu-
dam os panoramas dentro 
da empresa e despertam dis-
rupções. Assim, ser inovador 
é dar ouvidos à sua equipe, 
gerir novas possibilidades, 
aplicar normas de gestão que 
incentivam a criatividade e, 
aí sim, aplicar tecnologias 
que tornem essas ideias em 
algo capaz de vencer as no-
vas barreiras impostas pelo 
mercado. Não se pode ter 
indústria 4.0 sem antes ter 

um mindset de inovação. 
Assim, ao brasileiro, pri-

meiro falta compreender 
bem esses conceitos para 
depois transformá-los em 
processos. É preciso que go-
verno e as empresas invistam 
nisso para então chegarmos 
a um padrão de competitivi-
dade mundial. Felizmente, 
alguns bons exemplos já 
começam a surgir. 

Um deles é o Projeto de 
Lei Complementar nº 2075, 
que quer instituir um Marco 
Legal de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação no estado de 
Pernambuco. A proposta é 
atrair empresas, promover 
desenvolvimento tecnológi-
co, e tornar lei o investimento 
em startups. Não é à toa que 
iniciativas assim partem do 
Nordeste do país. 

Na última década, a região 
se tornou um polo de energia 
renovável, investimentos em 
gestão e formação de empre-
sas de tecnologia. Porém, 
como dito, é o mindset o prin-
cipal propulsor da inovação, 
e não apenas a tecnologia. 

Apesar desses pequenos 
movimentos, o Brasil ainda 
tem um longo caminho pela 
frente. Em um mundo cada 
vez mais globalizado, onde as 
distâncias são encurtadas e 
a competitividade está cada 
dia maior, a inovação se torna 
uma questão sobrevivência. 
As nossas empresas precisam 
começar a se dedicar mais ao 
amanhã, em vez de fi carem 
apenas tentando apagar os 
incêndios de hoje. 

Desenvolver estratégias de 
longo prazo é a única forma 
de melhorarmos as nossas 
empresas e trazermos bons 
resultados para o nosso país. 
Só assim construiremos um 
cenário de inovação e pro-
gresso.

(*) - É engenheiro mecânico, bacharel 
em física aplicada pela USP e 

fundador da PALAS, consultoria 
em gestão da qualidade e inovação 

(www.gestaopalas.com.br).

Como anda a
inovação no Brasil?

Alexandre Pierro (*)

Refl exõesRefl exõesRefl exões
A Bélgica terminará o ano na 

liderança do ranking de seleções 
da Fifa. A seleção europeia, 
que conquistou o terceiro lugar 
na Copa do Mundo da Rússia, 
fechou a temporada com 1.727 
pontos, apenas um a mais que 
a campeã mundial, a França. A 
divulgação da relação ocorreu 
nesta quinta-feira (20),em Zu-
rique, na Suíça.

O Brasil ocupa a terceira colo-
cação, seguido pela vice-campeã 
mundial Croácia. A Inglaterra, 
em quinto, fecha o “top 5” do 
futebol mundial. A lista não 
apresentou alterações nos dez 
primeiros colocados com relação 
à divulgação anterior, que não in-
cluem, por exemplo, a Argentina, 

que fi cou com a 11ª colocação. 
A lista defi nirá os potes para o 
sorteio da Copa América de 2019, 
que será realizado no próximo dia 
24 de janeiro no Brasil.

Entre as seleções participan-
tes do torneio, o Uruguai ficou 
com o 7º lugar, a Colômbia com 
o 12º, o com o Chile com o 13º 
e o Peru com o 20º. Venezuela 
(31º), Paraguai (32º), Equador 
(57ª) e Bolívia (59º) completam 
a lista de sul-americanos. A 
próxima edição do ranking sairá 
no próximo dia 7 de fevereiro. 
Confira os dez primeiros: 1. 
Bélgica 2. França 3. Brasil 4. 
Croácia 5. Inglaterra 6. Portugal 
7. Uruguai 8. Suíça 9. Espanha 
10. Dinamarca (ANSA).

Em Trentino-Alto Ádige, localizada 
na fronteira, a cozinha é da Europa 
Central mas sofre grandes infl uên-

cias de Vêneto, e o doce típico italiano da 
região vem a ser o “Weihnachtsstollen”, 
feito com frutas cristalizadas e rum.

Já nos vales de Friuli se saboreia a “guba-
na”, doce com massa fementada e recheada 
de nozes, amêndoas, pinhão e uva-passa, 
aromatizada com grappa e marsala. No 
Vêneto, o doce de natal mais famoso é o 
“pandoro”, de Verona, onde também se 
produz o “nadalin”, pão adocicado macio 
em formato de estrela. 

Na região da Lombardia, reina o paneto-
ne, já que ele foi criado em Milão, enquanto 
em Cremona, além da “sbrisolona”, uma 
torta que parece um gigante biscoito de 
amêndoas, os doces a base de torrone são 
muito consumidos, pela valorização desse 
produto na região, que recebe anualmente 
um grande festival dedicado a ele.

No Piemonte, não pode faltar o “tronchet-
to di Natale”, doce nascido de uma antiga 
lenda, na qual a lenha de madeira deveria 
queimar lentamente na chaminé para 
trazer sorte. Os ingredientes são creme 
de castanhas e chocolate, unidos por ovo, 
manteiga, queijo mascarpone e chantily. 
Já no Vale d’Osta, o pão doce típico das 
festividades é a “micooula”, preparada com 
trigo e centeio, além de castanhas, fi gos 
secos e uva-passa.

Na Toscana, a antiga receita do “panforte”, 

de Siena, vem rica de frutas cristalizadas.

Conheça os doces 
típicos de Natal da Itália
O Natal italiano leva às mesas doces deliciosos, que mudam de região para região, baseados nas tradições e 
sabores locais. As matérias-primas tendem à produção territorial e as receitas recordam antigas histórias populares

no Lazio se degusta o “pangiallo romano”, 
doce antiguíssimo consumido durante o 
solstício de inverno.

Nas mesas de Molise aparecem os “cal-
ciuni”, raviole doce recheado de castanha 
e chocolate meio-amargo, enquanto na 
Puglia têm destaque as “cartellate”, pas-
ta doce frita e cocrante, enrolada como 
se fosse um cesto, fi nalizada com mel e 
canela. Na Campânia, o Natal vê na mesa 
os “struffoli”, deliciosas bolinhas de pasta 
doce frita, envolvidas em mel quente. Já na 
Calábria, não podem faltar os “mostaccio-
li”, doce a base de uva-passa, citrino, fi go, 
fruta seca, vinho e mel. A Sicília prepara 
o “buccellato”, um antigo doce em forma 
de rosca, recheado de frutas cristalizadas.

Na Sardenha, triunfa o pão em infi nitas 
versões, mas, sobretudo, aquele de sapa, 
a base de mosto de uva cozido lentamente 
e enfeitado com nozes, amêndoas, uva 
passa e raspas de limão. Muitos desses 
doces entraram para a história da cozinha 
italiana e internacional, sendo que alguns 
ainda receberam um espaço importante 
nas feiras e nos museus, que recontam 
as histórias, enriquecidas de lendas, mas 
dignas de serem conhecidas. 

Dessas delícias, o panetone, o mais famo-
so em todo o mundo, que nasceu em Milão, 
como pão enriquecido de fermento, mel 
e uva seca, tem grande culpa no sucesso 
italiano (ANSA).

Na Ligúria, o pão doce genovês atraves-
sou continentes, conquistandos os Estados 
Unidos com o nome de “genoa cake”, um 
doce com forma de cúpula em uma delicio-
sa massa de uva-passa, pinhão e cheio de 
laranjas cristalizadas. Na Emília-Romanha, 
o destaque é dado à “spongata”, torta na-
talina assada na manteiga, que prevê ainda 
mel, temperos, frutas secas, cristalizadas, 
ou cozidas na geleia. 

Na Toscana, a antiga receita do “pan-
forte”, de Siena, vem rica de frutas cris-
talizadas, e também assim são feitas as 
“pagnottelle”, que contam com fi go seco, 
uva-passa, pinhão, nozes e amêndoas. Na 
Úmbria, o “torciglione”, doce redondo com 
base de amêndoas, sobressai, enquanto 
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Bélgica fecha o ano na 
liderança do ranking da Fifa

SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn

Busca da Visão. UM RITO DE PASSAGEM. Este é o momento 
perfeito para se dedicar a uma busca de visão para reunir os sonhos 
tanto do estado de vigília quanto de suas visões noturnas. Sonhar pode 
ser uma ferramenta poderosa para ajudá-lo a conectar os dois e tudo 
isso faz parte do seu despertar ao poder da sua fonte. Permita que sua 
mente vagueie com intenção. Deixe sua imaginação guiá-lo. Quanto 
mais de seus sentidos você puder trazer para sua experiência, mais 
poderosa e vívida a experiência se tornará. Você está à beira de um 
limiar proeminente em sua jornada e as coisas irão mudar conforme 
você passar por isso. Reconheça até onde você chegou e saiba que há 
algumas coisas surpreendentes à sua frente nesta nova energia. Pen-
samento para hoje: Deixe suas visões do seu tempo de sonho e estado 
de vigília guiá-lo para as respostas que você procura, ou através desta 
transição e vê-lo como seu rito de passagem para a próxima fronteira. 
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


