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Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 31 de Janeiro de 2019. Dia de São João Bosco, Santa 
Marcela, Santa Luísa Albertoni e Dia do Anjo Haaiah, cuja virtude 
é a compaixão. Dia Mundial dos Mágicos. Hoje aniversaria a 
atriz Minnie Driver que faz 48 anos, o ator  Malvino Salvador que 
nasceu em 1976 e o cantor Justin Timberlake que chega aos 38 anos.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau possui uma natureza que 
busca sempre a verdade e contempla a coisas divinas. Costuma 
desenvolver habilidades no relacionamento formal, tal como na 
área da política, da diplomacia, das vendas e do jornalismo. Dotado 
de mente concreta, prefere as manifestações afetivas sem muita 
sutileza e com resultados concretos. Conciliador inato acredita 
fi rmemente na liberdade pessoal e não aceita a existência de um 
destino já estabelecido. No lado negativo pode ser ambicioso, 
traidor e até conspirador.

Dicionário dos sonhos
DENTES – Arranca-los indica que está perdendo a 
chance de uma grande realização profi ssional. Que 
caem, perderá um amigo ou verá alguém se afastar 
de você inesperadamente. Dentes superiores indicam 
sexo masculino e os inferiores sexo feminino. Den-
tes cariados, doenças. Falha nos dentes, prejuízos. 
Dentes quebrados: acidente. Números de sorte: 15, 
29, 47, 78 e 89.

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

Esta quinta é o vigésimo quinto dia da lunação.  A Lua faz um bom aspecto com Marte que traz bastante energia, 
disposição e força de vontade. Saturno em bom aspecto com Netuno nos deixa mais compreensivos com relação às 
questões sociais. Na vida profi ssional vamos procurar ter atitudes mais sensíveis, com empatia e cuidado com rela-
ção ao outro. As atividades artísticas e espirituais estarão ainda mais favorecidas.  A Lua em conjunção com Vênus 
nos deixa mais amorosos e facilita as relações em geral e o contato com as mulheres.  À noite a Lua faz um aspecto 
positivo com Urano que traz novidades e fi ca fora de curso das 20h34 às 22h48 quando ingressa em Capricórnio. 
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A Lua faz um bom aspecto com Marte 
que traz bastante energia, disposição 
e força de vontade. Atitudes ágeis 
estão em alta, mas faça tudo com 
segurança e sem afobação. No fi nal 
do dia um momento que propicia 
novidades. À noite a Lua faz um 
aspecto positivo com Urano que traz 
novidades. 69/469 – Branco.

É preciso ser cuidadoso no modo de 
se posicionar perante uma situação 
nova. Procure imaginar como a vida 
deve ser no futuro e ela será assim, 
mas concentre-se na realidade do 
momento. Precisa aproveitar a agi-
lidade para tomar atitudes a noite 
com muita persistência e coragem. 
47/347 – Azul.

Precisa tomar atitudes que foram 
adiadas e manter boas relações 
neste período que promete ser 
bem produtivo. O uso da bondade 
mostra o seu lado bom quebrando 
preconceitos. Procure soluções 
concretas para algo que o preocupa 
muito mantendo a paciência. 68/768 
– Amarelo.

Hora de quebrar preconceitos princi-
palmente nos relacionamentos afeti-
vos. Prepare-se para acontecimentos 
importantes esta semana, mas tenha 
muito cuidado com tudo que lhe diga 
respeito. Esteja preparado para agir 
de forma solidária com as pessoas 
que o cercam. 89/389 – Verde.

Um forte estimulo para o trabalho 
com chances de uma promoção ou 
de uma proposta de emprego. É 
preciso dedicação e boa vontade nas 
suas tarefas diárias. Não deixe nada 
para depois, tome até mesmo atitude 
ousada para resolver qualquer situa-
ção. 78/778 – Amarelo.

Se continuar fazendo a mesma 
coisa, nada será diferente daqui 
para frente. Por isso, escolha um 
caminho e siga em frente sem temer, 
pois, tudo dará certo. Saturno em 
bom aspecto com Netuno nos deixa 
mais compreensivos com relação às 
questões sociais. 58/258 – Verde.

Precisa conviver com pessoas que o 
entusiasmem ao expor suas ideias e 
executá-las imediatamente. Apro-
veite o aumento da curiosidade e 
pesquise sobre temas diferentes dos 
usuais. Na vida profi ssional vamos 
procurar ter atitudes mais sensíveis, 
com empatia com relação ao outro. 
62/362 – Cinza.

A Lua em conjunção com Vênus nos 
deixa mais amorosos e facilita as 
relações em geral e o contato com 
as mulheres. À noite a Lua faz um 
aspecto positivo com Urano que traz 
novidades. Aproveite o aumento da 
curiosidade e pesquise sobre temas 
diferentes. 87/387 – Branco.

Os negócios tendem a ser lucrativos, 
mas é preciso economizar um pouco 
para não faltar dinheiro mais tarde. 
Antes de agir, use a razão e a intuição 
e faça tudo bem planejado para não 
errar e se arrepender mais tarde. 
Precisa de uma boa companhia no 
fi nal do dia. 52/552 – Verde.

A Lua indo para Capricórnio favorece 
os trabalhos criativos e os que dão 
abertura para se inovar. O Sol em seu 
signo o leva a compartilhar seus pro-
jetos e sonhos. Depois do aniversário 
poderá executar os planos que vem 
sendo preparados. 57/857 – Azul.

Tomar atitudes torna possível 
fazer as coisas se adiantarem com 
facilidade. Poderá obter soluções 
sobre os assuntos pessoais e íntimos 
no fi nal do dia. Mesmo assim é o 
período mais delicado do ano, por 
isso tome cuidado com sua saúde 
não a deixe sofrer pelos excessos. 
66/266 – Branco. 

A Lua em conjunção com Vênus nos 
deixa mais amorosos e facilita as 
relações em geral e o contato com as 
mulheres. O período da manhã ainda 
requer muita calma e paciência, mas 
uma vez tomada a melhor decisão, 
deverá agir sem receio. Haverá ne-
cessidade de maior entusiasmo ao 
assumir compromissos. 52/252 – Azul.

Simpatias que funcionam
Para casal que briga muito: Em uma sexta-feira, 
depois das 22h, acenda uma vela branca, uma azul e 
uma amarela em frente a uma imagem de Nossa Se-
nhora das Graças. Depois faça uma pequena oração 
para a santa e repita a frase “Mãe Bendita, não permita 
que a discórdia prejudique o amor dos dois. Rogai por 
nós, para que entre os dois reine o amor e a paz. Em 
seguida reze 10 vezes a oração da Ave Maria, e logo em 
seguida reze uma Salve Rainha. Quando terminar você 
deve acender um incenso de rosas em frente a imagem.
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O serviço de 

contabilidade e 

normas para PMEs 

são diferentes das 

indicadas às grandes 

corporações

Ter o seu próprio ne-
gócio requer, além 
de encarar grandes 

desafi os, habilidades para 
elaborar um plano estratégi-
co bem estruturado em todas 
as áreas para que a empresa 
se torne competitiva e tenha 
um crescimento sustentável. 
Mas, sem dúvida,  uma das 
áreas que mais pede atenção 
é a fi nanceira e contábil, que 
deve estar em dia e organi-
zada.

O serviço de contabilidade 
e normas para PMEs são 
diferentes das indicadas 
às grandes corporações. 
Operar dentro da realidade 
tributária, complexa e dinâ-
mica, em que as leis podem 
mudar a qualquer momento, 
como acontece atualmente, 
é fator determinante na so-
brevivência de qualquer em-
preendimento. Importante 
ressaltar que a contabilidade 
para PMEs vai muito além da 
escrituração. 

Hoje em dia há empresas 
especialistas no que chama-
mos de contabilidade con-
sultiva, que engloba outras 
muitas áreas da empresa 
como a de gestão de pessoas,  
despesas, acompanhamento 
de resultados, orientação de 
investimentos e muito mais. 
É um trabalho que compre-
ende análises e interpreta-
ções que só pode ser realiza-
do por um profi ssional bem 
recomendado, e que é ideal 
para quem está começando 
ou para empreendedores que 
desejam subir de patamar em 
seus negócios.

Ter essa área estruturada 

com o acompanhamento de 
um consultor contábil, que 
possui todo o conhecimen-
to para apontar soluções, e 
viabilizando demonstrações 
fi nanceiras padronizadas, re-
sulta em maior acessibilidade 
ao mercado de capitais, por 
exemplo. Com isso, o em-
preendedor poderá pensar 
em associações, em captação 
de recursos e investimentos. 

Além disso, uma contabi-
lidade para PMEs que seja 
transparente e bem orga-
nizada faz toda a diferença 
para quem busca crédito 
nos bancos. Os financia-
mentos e empréstimos são 
necessários para aumentar 
o capital de giro, mas esses 
benefícios só são concedidos 
se a empresa tiver demons-
trações financeiras bem 
estruturadas.

Infelizmente, é muito co-
mum encontrarmos empre-
sas de pequeno e médio 
porte sem nenhum controle 
fi nanceiro, em que, muitas 
vezes, as contas pessoais 
são misturadas com as do 
negócio. Nesses casos, o 
consultor contábil pode ser 
extremamente útil tanto para 
o controle fi nanceiro, como 
para o fi scal. 

Como a vida de um gestor 
é repleta de desafi os, além 
das constantes mudanças nas 
leis e na parte fi scal, é co-
mum que várias informações 
legais se percam ou fi quem 
desatualizadas. Contar com 
os serviços de contabilidade 
consultiva, vai garantir que 
a empresa esteja atuando 
sempre de acordo com as 
exigências do mercado, dei-
xando o empreendedor livre 
para lidar com as questões 
estratégicas e buscar maior 
crescimento.

(*) - É diretor presidente da Planned 
Soluções Empresariais.

A importância
da contabilidade para 
pequenas e medias

Adelmo Nunes Pereira (*)

A Corte Suprema do Pa-
quistão confi rmou on-
tem (29) a absolvição da 

cristã Asia Bibi, que tinha sido 
condenada à morte em 2010 por 
blasfêmia. Com a sentença, Asia 
Bibi poderá deixar o país. Em 
outubro de 2018, após passar 
oito anos na prisão, a mulher 
foi absolvida e libertada, mas 
estava impedida de deixar o 
Paquistão porque um recurso 
contra a decisão tinha sido 
apresentado. 

Apesar de viver livremen-
te, a cristã sofria ameaças e 
era perseguida por grupos 
islâmicos radicais. De acordo 
com o juiz Asif Saeed Khosa, 
presidente do júri composto 
por três membros e chamado 
para analisar o recurso, “o 

Corte confi rmou ontem (29) a absolvição da cristã Asia Bibi.

Paquistão confi rma absolvição 
da cristã Asia Bibi

Asia Bibi tem 47 anos e cinco filhos. Ela foi condenada em 8 de novembro de 2010 à pena capital 
(execução na forca), por um tribunal distrital em Nankana Sahib

Europeu, o italiano Antonio 
Tajani, comemorou a decisão 
da Justiça. “A inocência de Asia 
Bibi foi confi rmada, o drama 
acabou! Depois de injustas acu-
sações e uma prisão, somente 
pela ‘culpa’ de ser cristã, agora 
ela tem o direito de refazer 
sua vida em segurança, com 
sua família. Agradeço a todos 
que contribuíram para fazer 
justiça”. 

Asia Bibi tem 47 anos e cin-
co filhos. Ela foi condenada 
em 8 de novembro de 2010 
à pena capital (execução 
na forca), por um tribunal 
distrital em Nankana Sahib, 
pelo delito de blasfêmia con-
tra o profeta Maomé, após 
ser denunciada em 2009 por 
vizinhos (ANSA).

A
FP

pedido contra Asia Bibi não 
foi capaz de apontar nenhum 
erro no veredicto que absolveu 
a mulher”. Quem apresentou o 

recurso contra a cristão foi o 
muçulmano Qari Muhammad 
Salaam. 

O presidente do Parlamento 

SABEDORIA DOS ANJOS canalizada 

por Sharon Taphorn.

Trabalho em Equipe. Encontre pessoas 

confi áveis para se associar. O trabalho em 
equipe e as parcerias o ajudam a ver melho-
res resultados. Nem sempre é fácil encontrar 
pessoas com objetivos e agendas semelhantes, 
mas é a maneira mais rápida para manifestar 
mudanças e os seus desejos. Peça aos seus 
anjos para ajudá-lo a atrair essas pessoas 
para você, em vez de procurá-las, pois essa é 
a melhor maneira de manter seu foco no que 
é importante e deixar que seus anjos o ajudem 
a estabelecer as situações e circunstâncias. 
Comece com seus anjos, eles sempre têm o seu 
apoio e seguem a partir daí. Você tem algumas 
coisas importantes para realizar enquanto está 
aqui, e precisa de apoio para ajudá-lo a realizar 
tudo. Envie a chamada e atraia a atenção para 
o que você precisa para ajudá-lo a atingir suas 
metas. Pensamento para hoje: É hora de brilhar. 
Encontre sua tribo e ainda mais o seu brilho. 
Você está pronto para voar para o seu próximo 
nível de sucesso. 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

Trata-se de um transtorno de incontinência 
emocional mais comum em pacientes portado-
res de certas doenças neurológicas: Esclerose 
Lateral Amiotrófi ca (ELA), Esclerose Múltipla 
e Doença de Alzheimer, por exemplo. Ou que 
já sofreram Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Conforme a dra. Jerusa Smid, do Departa-
mento Científi co de Neurologia Cognitiva e 
do Envelhecimento da Academia Brasileira de 
Neurologia (ABN), o afeto pseudobulbar pode 
ocorrer em lesões tronco-cerebrais, lesões do 
lobo frontal, sistema límbico, e em lesões subcor-
tiais bilateriais e é  particularmente encontrada 
em indivíduos com quadros demenciais.

Não existe cura. Portanto, se você convive com 
um portador, não se assuste ao vê-lo rir por horas 
de qualquer situação que não tem a menor graça 
ou chorando copiosamente sem razão plausível. 

Contudo, há tratamento que possibilita certo 
equilíbrio nas emoções. O mais comum é o me-
dicamentoso. O problema é que o remédio ideal 
para controle do afeto pseudobulbar ainda não 
está liberado para a comercialização no Brasil.

“É possível também o uso de antidepressivos, 
antidepressivos tricíclicos ou antidepressivos 
inibidores seletivos de receptação de serotonina”, 
pontua dra. Jerusa, ao ressaltar que, diferente-
mente do que se pode pensar, o distúrbio provoca 
bastante desconforto ao paciente e desgaste aos 

Rir ou chorar
à toa pode ser doença

seus cuidadores por se tratar de situação inco-
mum e, por vezes, constrangedora socialmente. 

Fato é que as pessoas que sofrem desse 
mal, às vezes até sem saber, vivem um qua-
dro emocional anormal, não habitual. Por ser 
pouco conhecido, a taxa de diagnóstico ainda 
não é a ideal, assim, quem é acometido pelo 
afeto pseudobulbar muitas vezes, em vez de 
receber tratamento adequado, ganha o rótulo 
de estranho ou inquieto (ABN).
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