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Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 08 de Janeiro de 2019. Dia de São Severino e Dia do 
Anjo Sitael, cuja virtude é a sorte. Dia do Batismo do Senhor. 

Dia do Fotógrafo. Hoje faz aniversário a cantora Shirley Bassey 
que completa 82 anos, o ex-guitarista do grupo The Doors, Robby 
Krieger que nasceu em 1946 e o cantor Alexandre Pires que nasceu 
em 1976.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste dia e grau tem personalidade forte, 
dedicada e refi nada. É uma pessoa determinada e competitiva, sensível 
e charmosa. É racional, sério e se preocupa com tudo. Adora manter o 
controle e teme tornar-se fraco e dependente dos outros.  Possui um 
profundo respeito pelos laços de família, pela lealdade e compromis-
sos. Às vezes é extremamente desconfi ado, e por isso, faz tudo com 
prudência e previsão. É sempre agradecido àqueles que o auxiliam. 
Ama a verdade e sustenta a palavra, sentindo prazer em ajudar os que 
necessitam dele.  

Dicionário dos sonhos
ASA – Ter asas: melhora de situação. Ver-se voando: 
ambição. Voar sem asas: esgotamento nervoso ou su-
cesso, de curta duração. Ver asas de pássaros: fuja de 
pessoas pessimistas ou maldosas. Números de sorte: 
04, 07, 09, 42, 47 e 00.

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

Esta terça é o terceiro dia da lunação.  A rotina e a burocracia podem nos irritar com a Lua plena em Aquário. Ta-
refas longas, complexas e repetitivas nos fazem perder a paciência. Aumente a quantidade de ingestão de líquidos. 
A passagem da Lua em Aquário predispõe à desidratação. Melhor uma atenção redobrada no caso de ferimentos 
ou queimaduras. Há maior probabilidade de infl amação. Prefi ra tarefas que precisem mais de disposição física do 
que mental. Podemos aproveitar a energia Aquariana para resolvermos com maior rapidez, impasses no trabalho. 
Procure realizar tudo usando criatividade, mas evite atividades e serviços monótonos.
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Prefi ra tarefas que precisem mais 
de disposição física do que men-
tal. Podemos aproveitar a energia 
aquariana para resolver com maior 
rapidez, impasses no trabalho. Use 
sua poderosa energia que logo 
virão novos benefícios inesperados 
e importantes contatos. 61/861 – 
Vermelho.

Durante esta terça procure realizar 
tudo usando criatividade, mas evite 
atividades e serviços monótonos. 
Mantenha contatos importantes que 
ajudarão a estimular o seu trabalho. 
Agindo com prudência terá bons 
resultados em qualquer coisa que 
estiver realizando. 91/491 – Azul.

Mistérios serão resolvidos se usar de 
bom senso e habilidade prática que 
irá aumentar esta semana. Aconteci-
mentos inesperados podem atrapa-
lhar sua rotina, cuidado. É preciso 
manter a mente mais aberta e agir 
de forma prática e com muita cautela 
para não errar. 92/992 – Amarelo.

Poderá obter lucros e sucesso nas 
inovações devido a inspiração e 
intuição mais fortes que facilitam 
as diversões. O convívio amoroso 
será feliz e as relações sexuais te-
rão momentos animadores. Melhor 
dar uma atenção redobrada a uma 
maior probabilidade de infl amação. 
42/542 – Branco.

Pode obter maiores lucros em 
atividades em andamento. Com o 
Sol indo em direção a casa sete o 
dia pode ser muito positivo para 
analisar sociedades, parcerias e até 
mesmo casamento. Prepare-se para 
conhecer alguém que fará parte da 
sua vida. 77/577 – Amarelo.

Dê mais atenção ao seu bem-estar 
e daqueles que estão próximos. A 
Lua em Aquário ajuda a resolver com 
maior rapidez, impasses no trabalho.  
Sabendo agir terá oportunidade de 
melhorar os relacionamentos sociais 
e profi ssionais neste começo de ano. 
62/662 – Verde.

Momento positivo para pequenas 
viagens. De qualquer forma parte 
da manhã tende a ser um momento 
mais agitado e tenso. Bom momento 
na parte da tarde para obter boas 
soluções. Se estiver só um novo amor 
surgirá. Mantenha a rotina no lar e 
no trabalho. 98/498 – Cinza.

Lua em Aquário aumenta a dis-
posição e facilita os contatos. No 
trabalho, dedique-se às tarefas que 
exijam atenção às minúcias. Seu 
sucesso pode ser maior através de 
ações corretas. Cortar alguns gastos 
desnecessários também pode ser 
muito positivo. 23/123 – Azul.

A autoestima e a confi ança devem 
crescer ainda mais com o Sol em 
direção a casa dois. O momento é 
muito positivo para adotar novas 
posturas pessoais e começar coisas 
novas. Analise e conduza bem os 
relacionamentos íntimos. Muito 
breve terá benefícios fi nanceiros. 
76/276 – Cinza.

Esta é a fase mais negativa do ano 
e deve ser respeitada. O momento 
pede que você aproveite alguns 
momentos de isolamento e intros-
pecção. Até o aniversário, mante-
nha a rotina, imagine seus planos 
e acredite na realização de seus 
sonhos. Evite agir impulsivamente. 
56/756 – Branco.

Lua em Aquário dá ímpeto dis-
posição e dinamismo. Até seu 
aniversário comece a manter a 
rotina. Aproveite para investir em 
seus sonhos e objetivos, iniciando 
coisas depois que a lua entrar na 
fase crescente nas próximas horas.  
Pode prever acontecimentos pela 
intuição. 53/453 – Azul. 

O momento pede mais atenção à 
sua família e aos assuntos domés-
ticos, organizando tudo muito bem. 
Cuidar de detalhes e valorizar os 
pormenores será importante nesta 
terça. Não espere mais para tomar 
atitudes práticas, haja agora! O fi nal 
do dia é estimulante para encontrar 
soluções. 84/284 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para afastar pessoas para bem longe: Você irá 
precisar de dois limões bem verdes, uma folha nova de 
papel sem pauta, um pote com tampa e um lápis. Corte 
o papel sem pauta novo em tiras. Escreva os nomes das 
pessoas que você acredita que sejam mal-intencionadas 
nas tiras. Neste momento, se concentre em cada pessoa 
e peça ao cosmos que ela e qualquer pessoa que te de-
seje o mal se afaste de você e siga seu próprio caminho. 
Esprema os dois limões dentro do pote com tampa. 
Mergulhe cada tira no suco dos dois limões, coloque-as 
dentro do pote, feche o pote e sacuda. Leve o pote ao 
congelador e deixe lá pelo tempo que achar necessário. 
Depois, jogue o conteúdo fora no lixo.
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O "P" da
sigla CAP,
no futebol

(BR)

Entidade 
responsá-
vel pela
empresa

Altares de
sacrifícios
religiosos

Ruy
Castro,
biógrafo
brasileiro

Que só
age por
dinheiro
(fem.)

Cozinha 
no forno

O som
ouvido 

na salva
militar

Sigla 
da resso-

nância
magnética

Chefe
espiritual
no Can-
domblé

Pressão
Arterial
Média
(sigla)

O terceiro
patriarca
bíblico

Extensão de
arquivos
de vídeos
(Inform.)

Autran
Dourado, 
romancista
mineiro

Hora
(símbolo)

Ismar
Madeira,
repórter
da Globo

Oração "e-
nergética"
da Igreja 

Messiânica
Beneficiar

com 
um dom
natural

O do
álcool é
alto no

conhaque
Famosa
praia de
Niterói
(RJ)

Clássico 
do Cinema

japonês

Enlace (?),
início da
vida do
casal

Passou a
vassoura
em (um
lugar)

Retomo (a amizade) Recurso explorado
nos jogos para PC
"Tive (?)", sucesso
de Cartola (MPB)

Fenômeno
acústico

Saudação
telefônica

Radiano
(símbolo)
O elemento
como o C14

Escolha
como filho

Contei;
relatei

Criada da
nobreza
Ordem
militar

Ingere
(alimento)
Apelido de
"Caetano"

A tribo
chefiada

por Jerôni-
mo (EUA)

"Ar", em 
"aeronave"

Causa o
deficit de

crescimento

Valor da
inscrição
"Virus", 
em HIV

Elemento
da bomba
atômica

(símbolo)

Nova
remessa

(pl.)

3/avi — mri. 4/jacó. 6/johrei. 7/nanismo.

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 (*)

No local, também estão 
enterradas vítimas da 
Guerra Civil Espanhola 

(1936-1939), o que é motivo 
de protestos de familiares dos 
mortos, que culpam o ex-gene-
ral por múltiplos assassinatos. 
As informações são do jornal 
espanhol “El País”.

A ministra da Justiça es-
panhola, Dolores Delgado, 
enviou à abadia um pedido 
formal de retirada dos restos 
mortais do mausoléu. Em 
resposta, Cantera enviou uma 
carta em que negou acesso ao 
local, alegando que a família 
não autoriza o procedimento e 
que a questão ainda está sen-
do julgada. O governo, então, 
pediu o afastamento do abade, 
afi rmando que, antes de se 
tornar monge beneditino, Can-
tera havia sido candidato nas 
eleições de 1993 pela Falange 
Espanhola, partido de ideolo-

Vale dos Caídos, onde repousa o corpo do ex-ditador espanhol 

Francisco Franco.

Governo espanhol pedirá ao 
Vaticano exumação de Franco
O governo espanhol vai recorrer aos superiores do abade do Vale dos Caídos, Santiago Cantera, que 
responde em última instância ao Vaticano, para conseguir a autorização para exumar o corpo do ex-
ditador espanhol Francisco Franco

oporem à exumação, mas pe-
dem um acordo entre o governo 
e a família. O Arcebispado disse 
no começo do mês que acatará 
qualquer que seja a decisão 
judicial sobre o caso.

O governo do primeiro-mi-
nistro Pedro Sánchez aprovou 
em agosto a exumação e deu 
à família a possibilidade de 
escolher um lugar para que 
fi cassem os restos. Os netos 
dele determinaram a Catedral 
de La Almudena, em Madri, 
onde a família tem uma cripta, 
mas o governo negou o pedido, 
alertando para as difi culdades 
em manter a ordem pública 
no local e o risco de terroris-
mo. No dia 17 de dezembro, a 
Justiça espanhola autorizou a 
exumação, mas o impasse com 
a igreja fez com que os planos 
de Pedro Sánchez de realizar o 
procedimento até o fi m de 2018 
fracassassem (ANSA).

gia fascista. Madrid ainda diz 
que o religioso atua contra as 
determinações de autoridades 
eclesiásticas como o Arcebis-
pado de Madri e a Conferência 
Episcopal do país.

Diante da negativa do res-
ponsável pela abadia, o governo 
decidiu recorrer aos superiores 
do abade, porque “somente eles 

que têm autoridade para resol-
ver o tema”, segundo a ministra 
da Fazenda, Maria Jesús Monte-
ro. De acordo com as regras da 
Igreja Católica somente o abade 
de Solesmes, Philippe Dupont, 
e o papa Francisco estão acima 
de Cantera na hierarquia reli-
giosa. Ofi cialmente, o Vaticano 
e o arcebispado dizem não se 

Sé
rg

io
 P

er
ez

/R
eu

te
rs

O rei Muhammad V abdicou 
do trono da Malásia no último 
domingo (7) após passar dois 
anos no poder. É a primeira 
vez na história do país que um 
monarca deixa o cargo antes do 
fi m do mandato de cinco anos. 
As autoridades do Palácio Real 
não forneceram detalhes sobre 
os motivos da decisão. 

“Sua Majestade trabalhou para 
cumprir as responsabilidades a ele 
confi adas como chefe de Estado, 
servindo como um pilar para a 
estabilidade, fonte de Justiça e 
centro da unidade para o povo”, 
escreveu o palácio em comuni-
cado. Muhammad V, que tem 49 
anos, havia voltado ao trabalho há 
uma semana, após um afastamen-
to de dois meses por motivos de 
saúde. Em dezembro, surgiram 
nas redes sociais imagens de um 
suposto casamento do monarca 
com uma modelo, na Rússia.

O rei Muhammad V, que 

abdicou do trono da Malásia.

Rei da Malásia abdica após 
2 anos no poder

meiro-ministro e ministros, aos 
servidores públicos e cidadãos 
comuns” são sujeitos à Lei.

Em junho, o governo e o Palácio 
Real viveram um impasse de duas 
semanas sobre a indicação de 
um procurador-geral que não é 
malaio. O rei acabou aprovando a 
nomeação, mas o caso aumentou 
as tensões entre as duas insti-
tuições. Na Malásia, o consenti-
mento do rei é necessário para a 
indicação do primeiro-ministro, 
que é o chefe de governo, e de 
autoridades ofi ciais.

A escolha do novo monarca 
está marcada para o próximo 
dia 24 de janeiro, quando um 
conselho que reúne os nove 
príncipes herdeiros do país, 
que se revezam em mandatos 
de cinco anos, decidirão quem 
irá ocupar o poder. O novo go-
vernante tomará posse no dia 
31 de janeiro (ANSA). 
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A imprensa local relata que 
havia tensão entre o rei e o pri-
meiro-ministro, Mahatir Moha-
mad, que está no poder desde 
maio e é membro de um partido 
de oposição. Em uma postagem 
na internet na semana assada, 
Mahatir disse que todos, do pri-

Na Índia os mestres sempre dizem: 
Os problemas são despertadores 
que tentam acordar as pessoas 
para a vida. Aproveite para acor-
dar logo, antes que o próximo 
DESPERT-A-DOR faça mais ba-
rulho... Pense nisso: O que essa 
difi culdade está querendo mostrar 
a você? Problemas são avisos que 
a vida nos envia para corrigir o 
que não estamos fazendo bem. 
Problemas e doenças são sinais 
de emergência para que possamos 
transformar nossas vidas. Aliás, 
problemas e doenças guardam 
muita semelhança entre si. Se 
você tem um problema que está se 
repetindo em sua vida, é chegada 
a hora de fazer uma análise do seu 
signifi cado para poder superá-lo. 
Saber procurar e achar as causas 
deles são uma atitude muito sábia. 
E tenha certeza, que, no momento 
que você supera um problema ou 
uma doença que o acompanha por 
algum tempo, uma nova pessoa 
nasce dentro de você.
Roberto Shinyashiki


