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Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 27 de Dezembro de 2018. Dia de Santa Fabíola, São File-
môn, São João Apóstolo e Evangelista, São Teófanes, São Máximo de 
Alexandria, São Teodoro, e Dia do Anjo Mehiel, cuja virtude é o amparo. 
Hoje faz aniversário o ator Gerard Depardieu que chega aos 70 anos, 
a corredora Roseli Machado que nasceu em 1970 e o ator Wilson Cruz 
que faz 45 anos e a vocalista Hayley Williams que é de 1988.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste grau é racional, sério e preocupado com 
tudo que o cerca. Possui um profundo respeito pelos laços familiares e 
os compromissos e a lealdade. Às vezes pode mostrar-se desconfi ado 
e prudente demais. Precisa ter cuidado com a tendência ao pessimis-
mo que o leva a desacreditar nas situações novas e inesperadas que 
surgem em sua vida.  É possuidor de muitos talentos e ideias, através 
do conhecimento pode desenvolver a habilidade para escrever e falar. 
É charmoso e divertido, otimista e entusiasmado tem facilidade para 
lidar com as pessoas.

Dicionário dos sonhos
SONHAR - Sonhar que está sonhando indica que 
o signifi cado dos sonhos (que deve ser tomado 
no sentido contrário.) Tomando um elemento do 
mesmo, veja seu signifi cado e inverta-o, interpre-
tando-o ao contrário do seu signifi cado. Números 
da sorte: 04, 07, 09, 42, 47 e 00.

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

Esta quinta é o vigésimo primeiro dia da lunação. A Lua em mau aspecto com Júpiter pela manhã pode provocar exageros. Muita 

empolgação, muitas promessas, mas temos que analisar como trazer para a realidade aquilo que desejamos. Como a Lua tam-

bém faz um bom aspecto com Saturno, será possível encontrar estabilidade e fazer um planejamento. De tarde podem acontecer 

alguns desgastes. A Lua em mau aspecto com Netuno pede atenção as coisas práticas, mas com equilíbrio e com um olhar para 

aquilo que não é palpável, que não pode ser visto a olho nu.  À noite a Lua faz um aspecto negativo com Mercúrio e novamente 

teremos que ter cuidado com nossas palavras.
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Olhe para as possibilidades que a 
vida lhe oferece neste próximo ano.  
Mas sem uma atitude objetiva será 
mais difícil conseguir o sucesso. É 
preciso unir pessoas para alcançar 
uma conquista. Cuidado com o 
humor alterado, a melancolia e o 
sentimentalismo.  77/477 – Branco.

É preciso se aprofundar nas questões 
pessoais, mantendo as emoções sobe 
controle. Com o Sol transitando em 
Capricórnio, vive uma boa relação 
na vida conjugal e sexual. Atitudes 
diplomáticas e equilibradas poderão 
resolver impasses e desfazer mal-en-
tendidos.  99/499 – Azul.

A Lua em mau aspecto com Júpiter 
pela manhã pode provocar exageros. 
Pode ser que certas dúvidas ainda 
tragam perturbações e isso descon-
trole seu emocional. Como a Lua 
também faz um bom aspecto com 
Saturno, será possível encontrar es-
tabilidade e fazer um planejamento. 
98/498 – Amarelo.

O Sol na casa sete dá chance de 
novas uniões ou sociedades. Não se 
afaste dos seus ideais, mas aproveite 
boas oportunidades. De tarde podem 
acontecer alguns desgastes. A Lua 
em mau aspecto com Netuno pede 
atenção as coisas práticas 54/354 
– Azul.

Os assuntos de trabalho o preocu-
pam, mas antes de irritar-se, veja 
se a situação de agora não pode 
lhe ser favorável mais tarde. Muita 
empolgação, muitas promessas, mas 
temos que analisar como trazer para 
a realidade aquilo que desejamos. 
55/455 – Amarelo.

A Lua em mau aspecto com Netuno 
pede atenção as coisas práticas, mas 
com equilíbrio e com um olhar para 
aquilo que não é palpável, que não 
pode ser visto a olho nu. Irá melhorar 
a situação material ao receber um 
dinheiro. Dedique-se a atividades 
novas e contatos com pessoas a 
quem sensibilize. 56/456 – Verde.

Bons lucros e êxito podem chegar 
através do trabalho que realiza no 
momento. Podem se abrir novos 
caminhos para uma nova socieda-
de, uma parceria ou nova união de 
trabalho. Atitudes diplomáticas e 
equilibradas poderão resolver im-
passes e desfazer mal-entendidos. 
89/689 – Verde.

Aqui, tudo deve ser muito equilibra-
do. Como a Lua também faz um bom 
aspecto com Saturno, será possível 
encontrar estabilidade e fazer um 
planejamento. No próximo ano, 
ano de Marte procure adaptar-se a 
situações novas que virão na relação 
intima e sexual. 54/354 – Azul.

Com o humor alterado e maior sus-
cetibilidade estará mais julgador e 
poderá sentir-se insultado por muito 
pouco. O poder de organização das 
situações é que fará tudo melhorar. 
Dedique-se a encontrar soluções 
para sua vida e das pessoas que ama. 
92/492 – Branco.

Tenha calma diante de tensões nesta 
fase mais delicada do ano. Se tiver 
alguém ao lado terá tranquilidade nas 
relações. Controle as emoções para 
não ser levado a certo desequilíbrio 
emocional. Atitudes possessivas 
provocam crises no amor, evite-as. 
52/152 – Cinza.

Movimentada vida social e chance 
de conquistar novas amizades. 
Quinta-feira de harmonia e sen-
timento de integração propicia 
melhores sentimentos em relação 
aos dias anteriores. Grande vigor 
e disposição para realizar viagens, 
tirar férias e fazer caminhadas e 
passeios. 32/832 – Branco.

Se enfrentar difi culdade mantenha 
as emoções sobe controle, logo 
tudo ir se acalmar. Uma nova etapa 
começará na carreira profi ssional no 
ano que vem. À noite a Lua faz um 
aspecto negativo com Mercúrio e 
novamente terá que  ter cuidado com 
as palavras.  57/457 – Azul.

Simpatias que funcionam
Para marido amar cada dia mais a esposa: 
Esta simpatia deve ser feita pela esposa num 
dia do mês que tenha número sete. Exemplo: 
7, 17, 27(de qualquer mês). Pegue 30 cm. de 
fi ta branca (de qualquer largura), escreva em 
toda a extensão da fi ta o nome do marido, em 
seguida amarre essa fi ta num retrato do marido, 
colocando-o numa igreja, aos pés do santo que 
a esposa seja devota. E reze logo depois três 
Salve Rainhas.
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Ajuda o
autor de

telenovela

Tropa que
atua nos
limites de
um país

(?) exem-
plificativo,
conceito
jurídico 

Cartunista
de tipos
cariocas 

marcantes

(?)
Barcellos,
jornalista
policial

Empurrão 
ou panca-
da leve
(bras.)

(?) Gar- 
gantas,

hidrelétri-
ca chinesa

(?) de
Moura,

cidade de
Rondônia

Manuel
Bandeira
e Olavo
Bilac

Critério
observado
na compra
de imóveis

(?)
Paraíba,
jogadora
de vôlei

Formato do
esquadro 
de pedreiro

Sentimento
expresso 

em
velórios

Célula 
(?): é

produzida
pelo timo

Tradição 
matrimo-
nial árabe 

(pl.)

Rafael (?),
tenista

espanhol

Transitivo
Indireto
(abrev.) 

"Amanhã
(?)",

sucesso 
de Joanna

Fase 
reprodu-
tiva de 

animais

Mem de
(?), colo-
nizador

português
Tecla de

som origi-
nal na TV

(sigla)
(?)

artificial:
hidrata o
olho seco

Letra
indicativa 
do remédio
genérico

Cidade da
final da

Copa 2014
(fut.)

A árvore
cultivada
na técnica

bonsai
O (?) do
povo: a
religião,

para Marx

Cavalo novo, de 
até quatro anos

Como o vagabundo
gosta de viver

(?)-helmíntico:
combate vermes

Situação econômica que 
culminou com a recessão 

mundial
em 2008

Diz-se do
ônibus 

que não
para em
todas as
estações
de seu
trajeto

Local do
lustre

Capitão
(abrev.)

(?) verde, 
designa-

ção
popular da

bebida
absinto

Monogra-
ma de

"Carlos"
Condição
do carro
"tunado"

Alugada
(a van)
Cálcio

(símbolo)

Tapira
(Zool.)

Demarcar
(terreno)

Astro presente na
bandeira argentina
O teor de cafeína na
bebida energética

Mesa, em
inglês

Diz-se dos
textos que 

pecam
pela falta
de sentido

Saudação telefônica
Índice de Sustenta-

bilidade Empresarial
(sigla)

3/lan — sap. 4/mari. 5/nadal — rolim — table.

O estresse é um dos 

maiores vilões da nossa 

época. Muitas vezes, 

até o lazer nos deixa 

estressado

Um fi lme que deveria ser 
relaxante, se torna uma 
chuva de críticas. Uma 

viagem cansa pela quantidade 
de coisas a se organizar. Isso, 
claro, sem falar do trânsito, do 
trabalho, dos prazos. Entretan-
to, a jardinagem, que é muito 
vista em fi lmes, livros e séries 
como sendo um hobby ligado 
à tranquilidade, pode repre-
sentar um grande momento de 
descanso da mente e do corpo 
após um período cansativo.

Por vezes, ela é associada 
à terceira idade, por ser um 
“lazer da aposentadoria”. 
Contudo, a verdade é que a 
jardinagem é bem mais do que 
isso, e pode ser praticada por 
pessoas de todas as idades, 
pois realmente proporciona 
qualidade de vida através da 
tranquilidade de uma ativida-
de simples, manual e em um 
ambiente de saúde, beleza e 
junto ao meio ambiente.

Talvez você possa pensar que 
cuidar de um jardim demanda 
muito esforço, o que não é 
uma verdade. Essa atividade 
pode ser muito simples e 
prazerosa. Como em qualquer 
atividade, demanda empenho 
e dedicação, mas tudo é facil-
mente recompensado com o 
desabrochar de belas fl ores 
ou hortaliças. Enfeitar a casa 
com plantas cultivadas no seu 
próprio jardim e saborear os 
alimentos que você mesmo 
plantou proporciona um prazer 
incomparável e absoluto. 

Muitas vezes, a ideia anima, 

mas quando se pensa na neces-
sidade de cuidado constante, 
muitos acabam desistindo. A 
boa notícia nesse sentido é que 
hoje já há tecnologia disponível 
para uma manutenção automa-
tizada. Sistemas de irrigação 
demandam pouca manutenção 
e ainda garantem que a dosa-
gem correta de água chegue 
às plantas de forma remota 
e automatizada. Há inclusive 
o reaproveitamento da água 
de chuva, fazendo com que o 
excesso das estações chuvosas 
armazene o recurso para ser 
usado nos meses de estiagem.

E o melhor de tudo é poder 
controlar isso através de apli-
cativos de celular, sem grandes 
esforços e conhecimentos téc-
nicos. Assim, o dia a dia fi ca nas 
mãos da tecnologia, enquanto 
que nos dias livres, colocar a 
mão na terra se torna apenas 
a parte prazerosa e relaxante 
do processo.

A jardinagem é um hobby 
muito interessante. Conhecer 
novos tipos de planta, saber a 
que elas se adequam, do que 
precisam, quais são mais boni-
tas em que época do ano, são 
as partes legais de se plantar 
algo. A tecnologia entra como 
ferramenta de auxílio, para 
eliminar a sensação de “obri-
gação”, aumentando assim o 
prazer. 

Vale a pena se dar a chance 
de experimentar essas sen-
sações. Fazer o que gosta, se 
conectando com a natureza, 
pode ser a sua melhor estra-
tégia contra o estresse e a 
correria do dia a dia.

(*) - É engenheiro civil, consultor 
internacional com foco em 

construções verdes e diretor geral
da empresa Regatec

(www.regatec.com.br).

Jardinagem: um hobby 
para combater o estresse

Danny Braz (*)

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Do Caribe a Polinésia Francesa, 
conheças cinco ilhas paradisíacas, 
disponíveis para aluguel para se 

hospedar no ano que vem.
 1) Gladden Island - Belize: A ilha se 

encontra no coração da barreira co-
ralina natural de Belize, circundada 
por águas cristalinas e fl orestas de 
manguezal, com uma elegante resi-
dência para quatro pessoas, dotada 
de garçons e cozinheiros, que moram 
em uma ilha vizinha. O preço parte de 
2.800 euros (R$ 12.453) por noite, com 
permanência mínima de quatro dias.

 2) Strand Island - Minnesota 

(EUA): A mais popular das ilhas 
conta com oito quartos, além de 
uma dependência para outras quatro 
pessoas e de uma sauna à lenha. Um 
grande espaço para se isolar do resto 
do mundo, com um custo que parte 
de 827 euros (R$ 3.681) por noite.

 3) Crescent Island - Flórida (EUA): 
Uma ilha do Caribe com vistas espe-
taculares, piscina e barco privado 
para pescar, passear ou visitar as 
ilhas vizinhas. A casa, construída em 
2003, pode hospedar uma dezena de 
pessoas, e o custo parte de 699 (R$ 
3.110) euros por noite.

 4) Sea Island - Geórgia (EUA): Um 
outro paraíso terrestre se localiza ao 

Do Caribe a Polinésia Francesa, cinco ilhas paradisíacas.

Conheça 5 ilhas particulares 
para se hospedar em 2019

O sonho de se refugiar em uma ilha particular pode se tornar realidade
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longo das costas do estado America-
no da Geórgia, em um parque natural 
protegido. O lugar pode acolher cinco 
pessoas e o custo parte de 233 euros 
(R$1.037) por noite, com um mínimo 
de três dias de permanência.

 5) Tikehau Fafarua Lodge - Poli-

nésia Francesa: Uma ilha privada 
para férias solitárias, mas não muito 
distante do aeroporto. Praias bran-

cas, rosas, palmeiras e canoas para 
explorar os sonhos da ilha, e caso 
queira, pessoal à disposição para 
atendê-lo. A hospedagem conta com 
três quartos, que comportam até oito 
pessoas. O preço é de 942 euros (R$ 
4.192) por noite, com um mínimo 
de permanência de três dias. Os 
aluguéis são geridos pela companhia 
internacional Homeaway (ANSA).

SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn.

Isolando-se. Pausa para Concentração. Olhar um pouco para trás 
e avaliar é importante, e a criação de um lugar especial onde você 
possa se isolar na energia do amor e da expansão é ainda melhor. O 
mais importante aqui é que você tenha tempo para você, para o seu 
bem-estar e integridade em todos os aspectos da sua vida. Agora, 
mais do que nunca, você é necessário para resplandecer a sua luz e 
aprimorar suas habilidades, e este santuário pessoal é o melhor lugar 
para fazer isso acontecer. Você sabe que está pronto para isto se tiver 
passado por lapsos de tempo ou na memória. Se você está experimen-
tando conclusões em muitos níveis, isso sinaliza a sua disposição para 
mudanças. Seu tempo de meditação o ajudará a resolver tudo o que 
está acontecendo e saiba que isso sinalizará alguns fi nais e trará assim 
novos inícios. Pensamento para hoje: Crie sua caverna de inspiração 
e introspecção. Há muita coisa acontecendo e um lugar especial onde 
você possa se envolver na energia do amor é fundamental para navegar 
nesta nova energia. 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

www.netjen.com.br

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

consulte sua agência de 
confi ança, ou ligue para

3106-4171

netjen@netjen.com.br

O ex-ministro do Tribunal 
de Contas da União (TCU), 
Valmir Campelo, será o pró-
ximo presidente da Valec 
Engenharia, Construções e 
Ferrovias S.A., empresa pú-
blica de ferrovias. O convite 
foi feito pelo futuro ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio 
Freitas, do presidente eleito 
Jair Bolsonaro.

Segundo Campelo, as con-
versas com Freitas ocorriam 
há algum tempo. O convite 
foi aceito na semana passada. 
“Um dos principais objetivos 
será reduzir o custo do Estado 
para que possa funcionar e 
fl uir melhor, dando a oportu-
nidade a novos investimentos 

na parte de infraestrutura”, 
comentou. Campelo chegou 
a ser cotado para concorrer 
ao Palácio do Buriti pelo PPS 
em fevereiro, mas desistiu no 
mês seguinte. 

“Por respeitar a precedên-
cia do senador Cristovam 
Buarque, que está no curso 
de seu mandato e, mais do 
que isso, tem mais tempo de 
partido do que eu, decidi, 
após muita refl exão e pesar, 
desistir de disputar qualquer 
cargo eletivo nas próximas 
eleições”, justifi cou Campelo, 
na ocasião. O ex-ministro foi 
deputado federal, senador e 
administrador de Taguatinga, 
Gama e Brazlândia (Abifer).

Valmir Campelo será 
presidente da Valec


