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Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 21 de Janeiro de 2019. Dia de Santa Inêz e Dia do 
Anjo Hakamiah, cuja virtude é a coragem. Dia Mundial da Religião. 
Hoje aniversaria a atriz Ana Maria Magalhães que completa 69 
anos, a atriz Geena Davis, que nasceu em 1957, o cantor e ator 
Paulo Miklos que faz 60 anos e a cantora Emma Lee Bunton que 
nasceu em 1976.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste grau possui caráter bravo, franco e 
leal. Possuidor de fortes convicções é direto e honesto; fala o que 
pensa. Tem tendência ao perfeccionismo e com isso deve evitar 
ser tão crítico. É sempre fi el a sua palavra e não volta atrás, até 
quando está errado. Precisam de coisas novas, idéias e conceitos, 
que acaba incorporando ao seu dia a dia. Geralmente sai na frente, 
mostrando o seu talento e inovando sempre. A traição e a revolta 
são infl uencias do lado negativo.

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 segunda é o décimo quinto dia da lunação. Sol em Aquário e a Lua em Leão desde a 01h56 da madrugada. 

Por isso o dia será de muito brilho e exuberância, muito recomendado às atividades ligadas à festas e atividades 

sociais. Com a Lua em Leão a segunda é ótima para festejar. Precisa aceitar as situações do jeito que elas são e 

batalhar para mudar aos poucos o que incomoda e não deseja mais. A conversa cara a cara será decisiva para a 

conciliação a dois.
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Um forte interesse pelo préstimo de 
serviço e pela atividade feita com 
bom gosto e dedicação. Colocar or-
dem na bagunça traz um sentimento 
especial de gratifi cação. Controle 
a curiosidade que dispersa suas 
energias neste começo de semana. 
61/761 – Vermelho.

Precisa ter calma ao lidar situação 
difícil no ambiente de trabalho, já 
que apenas a força de vontade não 
será sufi ciente. Não queira fazer tudo 
ao mesmo tempo, mas uma coisa de 
cada vez. Pode ser levado a situações 
de rompimento brusco, brigando 
com alguém querido. 65/465 – Verde.

As crises devem ser superadas com 
coragem e cabeça erguida, mas sem 
entrar em confronto direto com 
alguém. Em breve terá chances de 
realizar algo novo, por isso prepare-
se bem neste dia em que a Lua está 
em Leão e ajuda a manter a boa 
disposição para diversões e festas.  
62/362 – Cinza.

Um momento de maior interesse 
por novidades e o aumento da 
independência. Cuide da saúde e 
da recuperação de energia. Evite 
atritos com subalternos, chefes ou 
superiores, pois sairá perdendo, 
mantenham os relacionamentos 
amistosos neste seu dia favorável 
da semana. 29/229 – Branco.

Com a Lua em seu signo, Leão, 
a segunda é ótima para festejar. 
Precisa aceitar as situações do jeito 
que elas são e batalhar para mudar 
aos poucos o que incomoda e não 
deseja mais. A conversa cara a cara 
será decisiva para a conciliação a 
dois. 56/556 – Cinza.

Terá defi nição do rumo que sua vida 
deve tomar. Esta segunda com a Lua 
em Leão, tem uma aura de confi ança 
que leva ao fortalecimento de laços 
através de fatos e palavras. Muita 
habilidade no trato com as pessoas 
ajudará a melhorar os relacionamen-
tos. 07/407 – Verde.

Muita afetividade no relacionamento 
amoroso garante bons momentos 
íntimos. O Sol na casa quatro o 
aproxima de suas raízes, da famí-
lia, dos pais, fi lhos e irmãos. Nada 
de impor sua vontade a alguém, 
mostrar-se possessivo ou ciumento. 
55/455 – Verde.

Com a Lua em Leão haverá brilho 
naquilo que está vivendo. Bom dia 
para fazer as pazes com seu amor e 
superar injustiças nesta fase de Lua 
entrando cheia. Através da organi-
zação e de uma maneira mais direta 
de agir, a vida fi nanceira começará 
a melhorar. 44/344 – Cinza.

Difi culdades podem ser superadas 
nas relações em geral e com a pessoa 
amada. Está vivendo um novo ciclo de 
vida que vem dando maior motivação 
e disposição para ganhar dinheiro. 
O valor da estética, da beleza e da 
arte ganha importância junto com o 
bom trato com as pessoas. 21/521 
– Amarelo.

O Sol transitando em seu signo 
acentua o seu interesse pela vida, 
pela relação a dois e pela realização 
fi nanceira. Ajude alguém que precise 
em um projeto e terá um bom retorno 
em breve. Cuidado com a dispersão 
causada pelas novidades depois do 
aniversário. 78/378 – Branco.

Podem surgir confusões causadas 
pelo seu modo de pensar, levando 
a certo desequilíbrio nas relações 
pessoais. Precisa manter relacio-
namentos amistosos e usar o de-
sembaraço na lida com as pessoas. 
Evite querer fazer tudo ao mesmo 
tempo. 56/356 – Cinza. 

Aumente o cuidado com a alimenta-
ção e observe as emoções sem aba-
fá-las nem deixar que transbordem 
com o Sol em Aquário. Apenas as 
fofocas provocadas por pessoas no 
trabalho trazem algumas perturba-
ções que podem afetar o seu astral 
nesta segunda. 54/454 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para atrair Sorte: Faça uma oração ao seu anjo da 
guarda pedindo que ele mande para longe todos os 
obstáculos que rondam a sua casa e o seu namoro. 
Jogue 1 punhado de sal grosso atrás das portas da 
sua casa e carregue 1 trevo-de-quatro-folhas, de 
qualquer material, dentro da sua bolsa. Quando 
estiver em um lugar tranquilo da sua casa, segure 
o amuleto com a mão direita e faça uma oração 
pedindo proteção e muita sorte para a sua vida. 
Carregue sempre esse amuleto com você na sua 
bolsa ou em um lugar que ninguém veja.
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INICÍO A COLUNA comentando a mudança da vice-pre-
sidência de jornalismo da TV Record. Douglas Tavolaro, que 
era responsável por esse setor, está deixando a emissora 
para criar a CNN Brasil uma proposta que vai consagrar o 
ex-diretor vice-presidente da Record.

EM SEU LUGAR, A RECORD ANUNCIA O JORNALIS-

TA ANTÔNIO GUERREIRO, conhecido do grande público 
por sua atuação em programas vespertinos e atualmente 
superintendente de estratégia multiplataforma. Guerreiro 
faz carreira na TV Record.

AOS 91 ANOS CID MOREIRA FEZ UMA REFLEXÃO 
sobre envelhecer em seu instagran. O jornalista, famoso por 
seu timbre de voz, gravou um vídeo falando sobre o tema 
onde ele afi rma que as vezes a gente nota o envelhecimento 
com as reações do corpo.

CID, QUE POR MUITOS ANOS APRESENTOU O JOR-

NAL NACIONAL DA GLOBO, que sempre emprestou sua 
belíssima voz para comerciais, vem gravando textos bíblicos 
para uma editora religiosa. O jornalista afi rmou: “Para se 
viver muito a receita é saúna e banho gelado”.

O AUTOR DE NOVELAS, AGUINALDO SILVA não 
escondeu a frustração e pediu o retorno do ator José Mayer 
ás novelas por meio das redes sociais. Mayer está afastado 
da Globo desde 2017 por ter sido acusado de assédio sexual 
por uma funcionária.

AOS 69 ANOS, JOSÉ MAYER comenta com os amigos 
que sua atitude com a fi gurinista Susllen não passou de uma 
brincadeira, mas o caso tomou muita repercussão e ele foi 
prejudicado. A coluna pediu a opinião da direção da Globo 
mas ela não quis se pronunciar.

O ATOR VETERANO NA GLOBO e com dezenas de 
novelas no seu currículo,Tony Ramos desmente veemen-
temente que estaria se aposentando por estar ‘cansado da 
profi ssão’. Ele afi rmou que seu trabalho só lhe da satisfação 
e que já recebe aposentadoria por tempo de trabalho mas 
não vai parar.

TONY DISSE QUE, SE UM DIA GANHASSE NA 

LOTERIA, nem assim iria parar com a carreira e que tem 
muitos planos para realizar como duas peças de teatro e um 
fi lme ainda este ano. O ator fi ca chateado com as fake news 
envolvendo seu nome e que quando for parar, de verdade, 
avisa a imprensa.

DEPOIS DE UMA LONGA REUNIÃO COM MILTON 

NEVES, a Band decidiu retornar com o programa ‘Terceiro 
Tempo’ para as noites de domingo. Segundo José Emílio 
Ambrósio, diretor de esportes e operações da TV Band, Mil-
ton tem uma grande identifi cação com o público esportivo. 

FRASE FINAl: “Quase todos os homens morrem de seus 
remédios, não de suas doenças” (Moliére).

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br

Na 15ª posição, a USP 
continua sendo a univer-
sidade brasileira mais 

bem colocada no Emerging 
Economies Rankings 2019, 
divulgado na última terça-feira 
(15), pela consultoria britânica 
de educação superior Times 
Higher Education (THE). O 
ranking classifi ca as 442 melho-
res universidades de 43 países 
considerados emergentes.

As universidades chinesas 
dominaram o ranking, com sete 
instituições entre as dez me-
lhores. As primeiras posições 
fi caram com a Universidade 
de Tsinghua (1ª colocada), 
Universidade de Beijing (2ª) e 
Universidade de Zhejiang (3ª). 
Ao todo, 36 universidades brasi-
leiras entraram na classifi cação. 
As mais bem colocadas foram a 
USP, em 15º lugar; a Unicamp, 
em 40º; a PUC-RJ, em 73º; e a 
Unifesp, em 97º.

A classificação utiliza os 

Prédio da Reitoria, localizado na Cidade Universitária

Armando de Salles Oliveira. 

Em ranking de países emergentes, 
a USP é a melhor da América Latina
A classifi cação utiliza os mesmos 13 indicadores de desempenho do ranking mundial do THE, porém 
adaptados para refl etir as características e as prioridades de desenvolvimento das universidades dos 
países do bloco

avaliadas instituições da Argen-
tina, México, Chile, Colômbia 
e Peru, e as mais bem classi-
fi cadas foram: a Universidad 
Diego Portales (Chile), na 80ª 
posição; o Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de 
Monterrey (México), na 90ª po-
sição; e a Pontifi cia Universidad 
Javeriana (Colômbia), na 95ª.

No ranking principal do THE, 
o World University Ranking 
2019, divulgado no dia 26 de 
setembro, a USP é a universida-
de latino-americana mais bem 
avaliada. Posicionada no grupo 
251-300, a USP equiparou-se a 
instituições como a Universi-
dade do Estado da Carolina do 
Norte (EUA), a Universidade 
de Surrey (Reino Unido) e a 
Universidade de Osaka (Japão). 
Em duas das cinco categorias, 
Ensino e Pesquisa, a USP se 
destacou e apareceu entre 
as 100 melhores instituições 
(Jornal da USP).
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mesmos 13 indicadores de de-
sempenho do ranking mundial 
do THE, porém adaptados para 
refl etir as características e as 
prioridades de desenvolvimen-
to das universidades dos países 
do bloco. Os indicadores são 
agrupados em cinco categorias: 
ambiente de ensino, inovação, 

internacionalização, pesquisa 
(volume, investimento e repu-
tação) e citações (infl uência da 
pesquisa).

O Emerging Economies 
Rankings 2019 confi rma a po-
sição de liderança da USP na 
América Latina. Além das uni-
versidades brasileiras, foram 

Gerar a própria energia elétrica através de 
placas solares se consolidou no Brasil como 
um dos melhores investimentos atuais, mas 
em nenhuma cidade ele é mais atrativo do que 
em Teresina. É o que apontou o levantamento 
feito pela empresa do mercado livre de energia, 
a Comerc, que listou as capitais brasileiras 
onde a tecnologia traz retorno mais rápido ao 
consumidor.

Para o estudo, a empresa baseou-se nos 
valores da tarifa de energia cobrados pelas 
distribuidoras do país, principal variante na 
hora de estimar o tempo de retorno sobre o 
investimento em um sistema solar elétrico.

Conhecido também como payback, esse é o 
prazo para que o sistema “se pague” através da 
economia gerada na conta de luz durante os 
seus 25 anos de vida útil, e a qual pode chegar 
a até 95% do valor.

Assim, quanto mais alta for a tarifa de 
energia praticada, maior seria a conta de luz 
paga e, portanto, maior a economia mensal 
que o consumidor tem com o seu sistema 
fotovoltaico. Além da tarifa, outras varian-
tes também devem ser consideradas, como 
níveis de radiação solar, visto que um local 
com condições climáticas mais adequadas 

Capitais brasileiras onde a 
energia solar é mais vantajosa

resulta em um sistema com maior geração.
Com a 16ª tarifa mais cara do Brasil, segundo 

o ranking elaborado pela Aneel, a cidade de 
Teresina apresentou o menor payback para um 
sistema solar, de 2,86 anos. Confi ra, abaixo, o 
ranking das 7 capitais brasileiras com o menor 
payback para um sistema solar: 1º Teresina – 
2,86 anos; 2º Manaus – 3,0; 3º Campo Grande 
– 3,07; 4º Natal – 3,08; 5º Palmas e Recife – 3,09; 
6º Aracajú - 3,12; 7º Cuiaba –  3,15 anos.

Fonte e mais informações: (https://bluesol.
com.br/).

Instalação de painel solar residencial.
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SABEDORIA DOS ANJOS 

canalizada por Sharon Taphorn.

Nutrindo-se. Certifi que-se de cuidar de si 
e da sua energia enquanto você faz a transição 
nesta última mudança. Vocês passaram por 
uma transformação e é importante, para que 
haja um pouco de cuidado pessoal, seguir 
com essa consciência recém-emergente da 
sua energia e da energia dos outros. Brinque 
com sua energia e conecte-se com a terra e 
as árvores. Veja como se sente quando você 
experimenta as diferentes vibrações. Vocês 
estão se transformando em seres que perce-
bem e sentem mais profundamente. Isso o 
ajuda a navegar melhor em seu mundo e a 
linda mãe terra não quer nada mais do que 
nutri-lo nessa energia quando você permitir. 
Pensamento para hoje: Através dessa meta-
morfose, passe algum tempo brincando com 
sua energia. Contraia e expanda sua aura 
(campo energético) e veja como se sente 
em diferentes momentos e em diferentes 
lugares. 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


