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Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 28 de Janeiro de 2019. Dia de São Tomáz de Aqui-
no e Dia do Anjo Melahel, cuja virtude é a comunicação. Dia do 

Comércio Exterior e Dia dos Portuários. Hoje aniversaria a 
atriz Maitê Proença que faz 61 anos, o ator Marcello Antony que 
nasceu em 1965, o cantor Nick Carter que completa 39 anos e a 
cantora Sandy que nasceu em 1983.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau é sempre correto e principalmente 
ordeiro. Não costuma adiar as coisas e é muito franco na sua forma de 
se expressar. Muitas vezes é daquelas pessoas das quais se diz que têm 
“boa mão”, e pode ser muito bem-sucedido em tudo que plantar na 
vida. É freqüentemente muito hábil para perceber os problemas íntimos 
dos outros. Aconselha-se discrição devido ao seu caráter intrépido. 
O lado negativo prejudica os vegetais, causa as doenças e as pestes.

Dicionário dos sonhos
ALIMENTOS - Estar em uma festa, aniversário ou 
comemoração onde tenha bastante comida, é aviso 
de abundância. Cozinhar indica que irá melhorar sua 
posição no trabalho. A cor da comida indica pressá-
gios. De cor clara, indica êxito, mas a cor amarela 
representa desespero e sofrimento. A carne signifi ca 
fortuna e prazer dos sentidos. Não come-la é aviso 
de pobreza e falta de dinheiro. Números de sorte: 
16, 68, 70, 90 e 96.

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

Esta segunda é o vigésimo segundo dia da lunação. A Lua plena em Escorpião fi ca fora de curso as 20h40 até ingressar 
em Sagitário na terça-feira. Durante todo o dia teremos bom humor e disposição para enfrentar os obstáculos, nos 
livramos com maior facilidade de preocupações e sentimentos pesados. Agora é hora de sair da rotina, de apostar 
no grande, de ousar. Isto trará melhores resultados do que se deter em tarefas comuns ou pequenas. Devemos usar 
o positivismo até a Lua entrar no signo de Sagitário, para enfrentar os desafi os do trabalho ou dos estudos. Tudo 
o que nos leve a uma ampliação e um crescimento profi ssional, estará favorecido. As viagens a trabalho, também.  
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Aumenta o interesse pelo trabalho e 
por atividade que realize com gosto 
e boa vontade. Evite a precipitação, 
sabendo agir irá melhorar os seus 
ganhos materiais. No amor bom 
humor e disposição para enfrentar 
os obstáculos, livrando-se com maior 
facilidade dos sentimentos pesados. 
95/895 – Cinza.

Mantenha a calma ao lidar com si-
tuação difícil. Esta Lua entra na fase 
minguante é efi ciência e determina-
ção, bom para rever hábitos, começar 
exercícios físicos e até emagrecer. No 
entanto querer demais pode acabar 
provocando situação de rompimento 
em relacionamentos. 23/423 – Azul.

Agora é hora de sair da rotina, de 
apostar no grande, de ousar. Isto 
trará melhores resultados do que 
se deter em tarefas comuns ou pe-
quenas. Crises devem ser superadas 
com coragem e a cabeça erguida, 
encarando de forma adulta qual-
quer coisa que esteja perturbando. 
70/270 – Verde.

Deve neste momento acreditar 
naquilo que deseja conquistar com 
a Lua em Sagitário durante toda a 
segunda.  Evite entrar em atrito, 
devido ao perigo de perder a posição 
que ocupa. A confi ança demasiada 
pode ser perigosa a noite, procure 
encerrar, mas não começar nada. 
29/129 – Marrom.

Precisa evitar impor situações novas 
e inesperadas que não irão agradar. 
Erros na avaliação trarão arrependi-
mento mais tarde, pense bem antes 
de agir. A atração pela folia e pela 
irreverência muda ânimo e molda os 
seus atos neste começo de semana. 
44/344 – Vermelho.

Tudo o que nos leve a uma ampliação 
e um crescimento profi ssional, esta-
rá favorecido. Muita habilidade no 
trato com as pessoas poderá ajudar 
a manter bons relacionamentos. 
Tome cuidado com as palavras, não 
exagere nas críticas. 19/819 – Verde.

O sentimento sério torna a segunda 
boa para empenhar a palavra e assu-
mir compromissos. Muita afetividade 
no relacionamento amoroso garante 
bons momentos nas relações sexuais. 
O Sol o aproxima da família e daque-
les dos quais descende, do ambiente 
familiar. 26/926 – Cinza.

A lua fi ca fora de curso as 20h40 
desta segunda-feira. Durante todo 
o dia teremos bom humor e dispo-
sição para enfrentar os obstáculos, 
nos livramos com maior facilidade 
de preocupações e sentimentos 
pesados. É preciso cuidado com a 
confi ança demasiada.  54/354 – Lilás. 

Com a Lua no signo de Escorpião 
mantenha a calma diante de im-
previstos. Difi culdade nas relações 
sociais ou na intimidade com a pes-
soa amada será superada. Um novo 
ciclo de vida começa para melhorar 
a situação fi nanceira com o Sol em 
Aquário. 38/338 – Verde.

O Sol transitando em direção ao ter-
ceiro decanato do seu signo acentua 
o seu interesse pela vida, pela relação 
sexual e pela realização fi nanceira. 
Espere passar o aniversário para 
agir, apenas prepare tudo. Até lá 
será melhor manter a rotina e não 
cometer excessos. 42/842 – Branco.

Podem surgir confusões causadas 
pelo modo pensar, levando a certo 
desequilíbrio nas relações pessoais 
e sexuais. Cuidado a precipitação 
nas conclusões, o que pode acar-
retar prejuízos e arrependimento. 
Aproxime-se de pessoas objetivas, 
que lhe ajudem com conselhos úteis. 
20/120 – Cinza. 

A semana começa com boa esta-
bilidade, dando maior segurança, 
tranquilidade e harmonia em seu 
lar. Certas dúvidas provocam per-
turbações, mas tudo será superado 
facilmente depois se prestar atenção 
ao geral e ao que é mesmo impor-
tante. 66/366 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para criança comer bem: Coloque na mesa onde 
seus fi lhos costumam comer uma fl or qualquer dentro 
de um copo com água. À noite, retire a fl or e deixe 
esse copo perto da cama ou do berço da criança. 
No dia seguinte, coloque o copo com uma outra fl or 
novamente na mesa. Por duas semanas seguidas, 
troque diariamente a fl or, jogando a antiga no lixo e 
substitua a água do copo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Vilões
comuns

de filmes
de terror

Esposa 
de Otelo

(Lit.)

Estrada
que ligava 

China e
Espanha

Diz-se do 
projeto em
sua fase
inicial

(?)
Fontaine,
fabulista
francês

Divisão  
do tempo
geológico

Amplitude
Modulada

(sigla)

Criatura
como

Malévola
(Cin.)

Índice de
riqueza de
um país
(sigla)

(?) cáusti-
ca, subs-

tância
corrosiva

Albert
Einstein,

físico
alemão

Ian
McShane,

ator
britânico

País afri-
cano cuja
capital é
Freetown

Espetáculo 
encenado em palcos
"Quem canta seus (?)

espanta" (dito)

O primei-
ro presi-

dente
boliviano
de origem
indígena

(?) de Bar-
ros, poeta

Poder con-
servado pe-
los deuses
pela inges-
tão da am-
brosia (Mit.)
Maior ave
do Brasil

Base 
do rum

Ben Stiller,
ator 

Queijo 
de dietas
Intenção

criminosa

Campo de
cerais

O maior é
o Pacífico

Edifício
(abrev.)
Angus-
tiados

Taça para
licores

Plural de
modéstia

(?) hora:
sempre
Rival do

CRB (fut.)
Na com-

panhia de
Excelente;
magnífica

Minha e
delas

Elemento 
decorativo

André (?),
tenista
Líquido
hepático

(?) corredio: laçada

Espaço destinado ao
piloto e ao copiloto
no avião comercial

Sentar, 
em inglês

Adicionar,
em inglês

Linha
(abrev.)

ZPC
RUDIMENTAR

MELAÇOBO
BSLASIT

VIDAETERNA
SESEARAED
EMATFADA

EVOMORALES
ANCALICE
MANOELTODA

PSACOM
PIBNOSSAS

RICOTANO
DOLOIMADD

SERRALEOA

3/add — sit. 6/manoel — melaço. 7/aflitos. 9/serra leoa. 10/vida eterna.

INICÍO A COLUNA comentando o inferno astral vívido pela 
Rede Bandeirantes de Televisão desde a sua fundação, há 52 anos. 
Há dívidas demais e dinheiro de menos, com uma programação 
inconstante que tira a emissora de disputar melhores posições na 
preferência dos telespectadores.

UM OUTRO DETALHE, que também destaca de um modo geral 
os problemas enfrentados pelos seus executivos, são alguns vacilos, 
como a desconsideração da emissora por seus próprios produtos e 
marcas. Para se ter uma ideia, ‘Boa Noite Brasil’ foi o nome de um 
programa de variedades que a emissora perdeu.

NA ÉPOCA, INÍCIO DOS ANOS 80 O PROGRAMA ERA 

COMANDADO PELO LENDÁRIO FLÁVIO CAVALCANTI, 
falecido em 1986. Essa mesma atração teve a sua segunda fase 
entre 2003 e 2007, com Gilberto Barros. Essa valiosa marca não 
pertence mais a Band e se quiser usá-la de novo, terá que pagar 
ao seu proprietário.

A BAND SIMPLESMENTE ABANDONOU A GRIFE nos 
organismos competentes e por isso foi perdendo suas marcas, não 
indo atrás da renovação. Com uma queda fi nanceira jamais vista 
nas suas publicidades, pela inconstante troca de programação, a 
emissora perdeu 70% dos seus telespectadores.

A DEMISSÃO DO ATOR JOSÉ MAYER, DA GLOBO, POR 

“ASSÉDIO SEXUAL” á uma funcionária da emissora, publicada 
com exclusividade pela coluna, pode render um processo contra 
a emissora. Após décadas na emissora, considerado um dos galãs 
principal nas novelas, sua demissão vem causando muita polêmica 
pela forma como foi feita .

COMENTA-SE NA BOCA DA MAQUIAGEM a hipótese de 
Mayer entrar com um processo contra, fazendo o mesmo que a 
atriz Carolina Ferraz e outros artistas que entraram com uma ação 
contra a emissora após o desligamento. A Globo não se pronúncia 
a respeito, mas seus executivos sabem que isso pode acontecer.

O CANTOR NEGO DO BOREL viu seu nome mais uma vez 
envolvido em uma grande polêmica, após fazer um comentário contra 
Luisa Marilac. A situação fi cou ainda pior quando o cantor fez uma 
participação no show da cantora Anitta, no último domingo. Ficou 
apenas três minutos no palco e saiu vaiado aos gritos de “fora”. Em 
sua rede social, ele pediu desculpas pelo comentário.

O ÂNCORA BORIS CASOY DETONOU A GLOBO ao ser 
criticado por ela em decorrência das perguntas que fez ao senador 
eleito Flávio Bolsonaro (PSL-SP), no último domingo, no ‘Rede 
TV News’. Casoy mandou um recado: “As minhas perguntas fo-
ram isentas e imparciais e não como vocês fazem com jornalismo 
inquisitivo”. A Globo não respondeu.

O JORNALISTA DOUGLAS TÁVOLARO (ex-diretor de 
jornalismo da Record), afi rmou que a CNN Brasileira (emissora 
na qual será responsável) terá a missão de levar informação com 
qualidade, imparcialidade, correção e pruralidade de opiniões, 
não sendo nem de direita e nem de esquerda. Mas emitirá suas 
opiniões em editoriais.

FRASE FINAL: Nunca desista de seus sonhos, por mais difíceis 
que eles sejam.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br
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É possível manter a pele saudável e jovial,

tanto do corpo quanto do rosto.

Elisa Campos Adolfo Queiroz (*)

No entanto, você sabia que 
essa prática de se expor, 
em períodos prolonga-

dos ao sol e sem proteção solar, 
pode acarretar no envelheci-
mento precoce da pele? Como a 
pele é o órgão que mais refl ete os 
efeitos da passagem do tempo, 
sua saúde e sua aparência estão 
diretamente relacionadas aos 
hábitos alimentares e ao estilo 
de vida escolhido. 

Dentre eles, a radiação ultra-
violeta, o excesso do consumo 
de álcool, o abuso do tabaco e a 
poluição ambiental, são fatores 
que “aceleram” o trabalho do 
relógio biológico. Além disso, 
o aumento do peso corporal e 
dos níveis de açúcar no sangue 
também colaboram para a pele 
envelhecer antes do tempo.

Podemos considerar como 
envelhecimento precoce quan-
do ocorre o surgimento ou o 
agravamento de rugas e linhas 
de expressão, fl acidez exces-
siva, surgimento de manchas 
causadas por excesso de sol e 
outros sinais que não condizem 
com a faixa etária da pessoa. O 
ingrediente mais importante de 

O que você sabe sobre
o envelhecimento precoce?
Verão com mais de 30 graus, calor, mar e piscina: um cenário perfeito para aqueles que adoram tomar 
sol em qualquer horário do dia

cimento da pele. Limpar a pele 
duas vezes ao dia (pela manhã e 
à noite) é necessário, uma vez 
que o acumulo de resíduos de 
suor, da poluição, da maquia-
gem e de outras substâncias 
provocam a obstrução de poros 
e o surgimento de rugas. 

Mesmo as pessoas que já te-
nham sinais de envelhecimento 
prematuro, podem se benefi ciar 
ao mudar o estilo de vida. Por 
tanto, também se recomenda 
parar de fumar, adquirir uma 
alimentação balanceada, pra-
ticar exercícios físicos regular-
mente e procurar ter uma boa 
noite de sono. Com essas dicas, 
é possível manter sempre a pele 
saudável e jovial, tanto do corpo 
quanto do rosto.

E por fi m, faça visitas regula-
res ao seu dermatologista para 
que ele possa checar se você 
realmente está com um quadro 
de envelhecimento precoce, ou 
se é apenas falta de algum tipo 
de vitamina, questão hormonal 
e até mesmo para identifi car 
possíveis cânceres de pele. 

Cuide da sua saúde!

(*) - É médica dermatologista do 
Trasmontano Saúde.
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todos é a prevenção, principal-
mente do fotoenvelhecimento. 

E sem dúvida nenhuma 
é necessário o uso do fi ltro 
solar, mesmo em dias de frio 
e com chuva, deve-se aplicar 
um protetor solar com FPS 30 
(ou superior) não apenas no 
rosto, mas em toda pele que 
não esteja coberta por roupa 
como: mãos, pescoço, nuca, 
orelhas, pés e braços. Se houver 

muita exposição solar ou suor 
excessivo, o produto deve ser 
reaplicado regularmente, de 
preferência a cada três horas. 

É necessário fi car na sombra 
nos horários de sol forte e com-
plementar com óculos, roupas e 
chapéus apropriados. Beber no 
mínimo dois litros de água por 
dia, já que além de hidratar ela 
facilita a eliminação de toxinas 
que contribuem para o envelhe-

O sonho do ex-velocista jamaica-
no Usain Bolt de se tornar jogador 
de futebol profi ssional terminou. A 
lenda do atletismo e tricampeão 
olímpico nos 100 e 200 metros rasos 
anunciou nesta terça-feira (22) 
que irá pendurar as suas chuteiras. 
Bolt deixa o esporte após não ter 
conseguido chegar a um acordo 
com o Central Coast Mariners, da 
Austrália, e encerrou seu período 
de treinamento no clube. 

De acordo com a imprensa local, 
o time ofereceu um contrato de 
cerca de R$ 400 mil, mas o jamaica-
no rejeitou a oferta. “Foi divertido 
enquanto durou. Você vive e você 
aprende, foi uma boa experiência, 
eu realmente gostei de estar em 
um time”, disse Bolt. O jamaicano 

de 32 anos também afi rmou que a 
sua vida esportiva “acabou” e que 
agora tentará ser um “homem de 
negócios”.

Nas duas partidas que atuou 
pelo Central Coast Mariners, 
Bolt anotou dois gols e deu uma 
assistência. Além disso, o clube 
australiano venceu os dois jogos 
disputados com o ex-velocista em 
campo. Desde que se aposentou 
do atletismo, em 2017, Bolt passou 
por testes no Borussia Dortmund, 
da Alemanha, no Stromsgodset, da 
Noruega e no Mamelodi Sundowns, 
da África do Sul. Após deixar o 
futebol australiano, o ex-velocista 
também recusou uma proposta do 
Valletta FC, um dos principais clubes 
de Malta (ANSA).

Usain Bolt anuncia fi m da 
carreira de jogador

SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn.

Santuário Interior. Criando a Paz Interior. Construir um 
santuário interior lhe traz a um espaço onde você pode rapidamente 
se retirar durante os momentos em que o que está acontecendo ao 
seu redor é demais para lidar naquele momento. Nós não queremos 
que você corra e se esconda da sua vida. No entanto, queremos que 
você tenha sempre um espaço sagrado em que possa se cercar de 
amor e luz. Este é um momento de renascimento, de auto-exploração, 
de aprender sobre este novo você que tem emergido de seu casulo 
nesta nova energia. As coisas funcionam de forma diferente aqui do 
outro lado do buraco do coelho e é a partir deste lugar interior de 
quietude que o que você busca o aguarda. Pensamento para hoje: 
Crie um refúgio interior do mundo, onde você possa explorar sua 
expressão criativa e gerar novas ideias, ganhar clareza e se sentir 
seguro e amado. 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


