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Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 1º de Fevereiro de 2019. Dia de São Piônio, São Henri-
que Morse, São Severo, Santa Veridiana e Dia do Anjo Ieratel, cuja 
virtude é a perseverança. Dia do Publicitário. O nome do mês 

de Fevereiro deriva de “Februs”, que na mitologia romana 

representa o deus dos mortos, e a festa da purifi cação era 

celebrada nesta época do ano. Hoje aniversaria a atriz Sherilyn 
Fenn que faz 54 anos,  o jogador Marcelinho Carioca que completa 
48 anos e atriz Adriana Lessa nascida também em 1971.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau possui muita: criativida-
de, mente aguçada, reações rápidas, além de ser prático, intuitivo. 
Ama a paz, a justiça, as ciências e as artes, podendo destacar-se 
na literatura e nas atividades esportivas. Obtém o conhecimento 
das verdades divinas e sucesso nos negócios. Pode ser ainda muito 
ousado e espontâneo. Precisa de liberdade e civilização, para viver 
bem e feliz. seu senso de visão pode inspirar as outras pessoas.

Dicionário dos sonhos
CONSTRUÇÃO – Em andamento: você está próximo 
(a) de grande vitória. Abandonada ou parada: cuidado 
com adversidade. Demolir para construir é sinal de 
que gostaria de recomeçar algo. Números de sorte: 
03, 13, 22, 36, 41 e 50.

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

Esta sexta é o vigésimo sexto dia da lunação. A Lua em Capricórnio deixa o astral bem mais sério e focado, o que 

favorece as atividades profi ssionais, o planejamento e organização das nossas metas. Será importante apenas lembrar 

de relaxar um pouco. Sexta, é o dia de Vênus, dia do amor e por isso não podemos nos esquecer de buscar o prazer e o 

contato com o belo.  Marte em mau aspecto com Plutão pode deixar a noite mais tensa e apreensiva. É muito importante 

direcionar essa energia para eliminar o que não queremos: comportamentos e atitudes abusivas, de forma direta. 
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Permaneça junto das pessoas que 
ama, vai precisar deles para suprir 
o aumento de sua carência afetiva. 
Pela manhã maior facilidade para 
relações afetivas. Marte em mau 
aspecto com Plutão pode deixar 
a noite mais tensa e apreensiva; 
93/393 – Vermelho.

Pela manhã poderá estar mais 
carente e isso será ótimo para os 
contatos afetivos. Há chance de maior 
satisfação nos encontros e até nas 
compras, que serão de bom gosto. 
Mude aquilo que não lhe agrada, e 
procure segurança material e emo-
cional.  21/821 – Azul. 

Dê mais atenção a quem o ama, para 
receber o mesmo afeto, carinho 
e atenção. O instinto protetor faz 
enxergar as carências das pessoas. 
Demonstre o que sente por quem 
ama e seja feliz. Será importante 
apenas lembrar de relaxar um 
pouco. 92/192 – Amarelo.

Manter a rotina e não esperar 
demais dos acontecimentos será a 
melhor maneira de terminar bem a 
sexta-feira. Aproveite e demonstre 
o que sente por seu amor. Sexta, é 
o dia de Vênus, dia do amor e por 
isso não podemos nos esquecer de 
buscar o prazer e o contato com o 
belo. 65/865 – Azul.

O sentimento afetivo será muito mais 
importante devido ao envolvimento 
na relação sexual que pode ser 
frustrante. Dedique a sua atenção 
a alguém que o atrai e a quem você 
ama. O fi nal da noite será propicio 
para diálogos e manter boas conver-
sas na intimidade. 56/456 – Claras.

Fará contatos importantes e pode 
tomar decisões arriscadas, mas não 
queira abraçar o mundo. Esta fase 
de lua Nova é boa para começar o 
que foi preparado. Na metade do dia 
obrigações cansativas tendem a pe-
sar sobre os ombros. 90/290 – Verde.

Na metade do dia obrigações cansati-
vas tendem a pesar sobre os ombros. 
Sexta feira de intensa atividade so-
cial, mas precisa evitar os exageros 
e excessos que sua determinação 
provoca. À noite haverá uma forte 
sensação de vitalidade e de dispo-
sição emocional.  73/273 – Branco.

É muito importante direcionar 
essa energia para eliminar o que 
não queremos: comportamentos e 
atitudes abusivas, de forma direta. 
Nesta sexta podem surgir paixões e 
desejos exagerados ou excessos que 
podem abalar a saúde, por isso seja 
moderado. 56/556 – Lilás.

Sexta muito boa para atividades re-
lacionadas ao comércio, com chance 
de lucros. Para ser mais popular no 
trabalho precisa reforçar os vínculos 
na vida pessoal.  Se souber agir pode-
rá aumentar o seu ganho mensal, pois 
o Sol continua na casa do dinheiro e 
da fortuna. 38/438 – Amarelo.

Faça viagens e mantenha contatos 
importantes que impulsionarão suas 
atividades neste começo de feverei-
ro. Neste fi nal de semana passará a 
desejar maior conforto e bem-estar 
em seu ambiente. Um período de 
força total irá começar logo depois 
do aniversário, por isso aguarde até 
lá. 55/655 – Verde.

Cuide melhor de sua saúde, para que 
não venha a sofrer até o aniversário. 
Evite desabafar problemas, pois as 
pessoas estão mais fechadas ou 
desconfi adas e mais carentes tam-
bém. As respostas para as dúvidas 
estão dentro de você mesmo, não 
procure longe o que está bem perto. 
15/215 – Azul. 

No início da lunação será bom tratar 
e contrair casamento, iniciar ou con-
tinuar viagens longas. Difi culdade 
para se avaliar com exatidão pessoas 
e fatos tende a provocar enganos. 
Procure fi car perto da pessoa amada 
e dê atenção à família. 16/516 – Rosa.

Simpatias que funcionam
Aumentar o desejo do seu marido: Pegue 1 foto 
dele e cole em 1 cadeado com 1 pedaço de fi ta adesiva. 
Derrame m el por cima. Coloque o cadeado no chão e 
faça um círculo, intercalando 1 vela vermelha, 1 vela 
amarela, 1 vela branca, 1 vela vermelha, 1 vela amarela 
e 1 vela branca, cada 1 em 1 pires. Acenda as velas da 
direita para a esquerda e repita: (diga o nome do seu 
marido), está amarrado em meu corpo e só terá olhos 
para mim. Só fi cará satisfeito comigo e não desejará 
nenhuma outra, pois não funcionará. Deixe as velas 
queimarem até a metade e apague. Jogue os restos no 
lixo, limpe a foto e guarde com carinho. O cadeado e 
os pires podem ser usados como de costume.
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Data como o 7 de
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Abertura
da garrafa

"I'll be back" e "Hasta
la vista, baby", para
os personagens de
Schwarzenegger

Contribuição obriga-
tória do trabalhador,
extinta na reforma
trabalhista (2017)

3/bed — die. 4/doré — soon. 5/atlas — usina. 14/frases de efeito.

Nos dias de hoje, fala-

se muito em Medicina 

baseada em evidência

Porém, esse conceito 
amplo embute também 
os signifi cados conquis-

tados em virtude da compe-
tência e da experiência. Nada 
substitui o que se aprende à 
beira do leito. A Medicina é a 
profi ssão da entrega, do amor. 
Só aprende e só a exerce com 
dignidade aquele que real-
mente vive o problema e as 
conquistas de seus pacientes.

Não devemos esquecer que o 
médico tem uma participação 
social muito intensa na cons-
trução da cidadania. Portanto 
é preciso que nas escolas a 
atenção seja voltada para esse 
aspecto que freqüentemente 
passa despercebido. A nossa 
Medicina atravessa momentos 
difíceis em razão de diversas 
vertentes, como a falta de ver-
bas e o SUS que não funciona 
a contento - embora seja um 
bom sistema de saúde. 

Também destaco a aber-
tura sem critérios de escolas 
médicas.  

Infelizmente têm sido cria-
das em nosso meio, particu-
larmente na região sul e mais 
ainda em São Paulo, faculdades 
de medicina fundamentadas 
em bases apenas mercantilis-
tas. É lamentável.  

Assim, é imperioso que 
alguma providência seja to-
mada. Temos de sensibilizar 
parlamentares e o governo 
para que se atentem a esse 
aspecto, pois isso provoca um 
efeito dominó que se refl etirá 
negativamente  em função da 
avalanche de médicos sem 
formação adequada.

Como já frisei, a Medicina 
não é igual às outras profi ssões. 
Quem a exerce à beira de leito 

precisa tomar decisões que 
impactam a saúde e a vida. O 
médico que não toma decisão 
não consegue cumprir sua 
missão com maestria e huma-
nismo. Falta de tudo em muitas 
dessas escolas abertas só pra 
enriquecer maus empresários: 
modelo pedagógico, estrutura 
acadêmica e administrativa, 
titulação universitária. 

Por outro lado, prevalecem 
o autoritarismo e a confraria. 
E o problema não se restringe 
apenas às escolas criadas sem 
que haja justifi cativa para sua 
inserção social. Outro fator 
que prejudica a boa Medicina 
é a atitude de certos docentes 
de instituições tradicionais, de 
alto nível: ao  se aposentar, 
diversos vão trabalhar nessas 
faculdades renegando tudo 
aquilo que defendiam ante-
riormente. Emprestam seus 
nomes para que esses cursos 
componham um currículo 
fantasma, que fi gura somente 
no papel.

É imprescindível e urgente 
uma avaliação séria das escolas 
já existentes. Temos cursos 
particulares do mais baixo 
nível. Não há titulação univer-
sitária, prevalece a confraria e, 
mais ainda, há discriminação 
a quem se revolta. É mister 
que essa afronta à Medicina e 
também aos alunos deixe de 
existir. Os estudantes termi-
nam o curso de graduação sem 
a menor condição de exercer a 
profi ssão e nem de aproveitar 
a Residência, quando a fazem.

O Brasil merece mais. Res-
peito aos estudantes e aos 
pacientes é o mínimo para que 
possamos começar a alicerçar 
dias melhores. 

Pense nisso.

(*) - É presidente da Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica.

Medicina baseada
na vivência 

Antonio Carlos Lopes (*)
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Estudos demonstraram 
prevalência aproximada 
de 20% para a depressão 

pós-parto. Segundo o professor 
de psiquiatria da USP, Joel 
Rennó Junior, outros trabalhos 
indicam ainda maior prevalên-
cia em populações específi cas, 
como adolescentes. “Cerca de 
60% das mulheres com de-
pressão pós-parto já apresenta 
indícios na gestação, sem ser 
diagnosticada e devidamente 
tratada, informa Joel.

“Cesareanas de emergência, 
estresse no cuidado com o fi lho, 
sintomas de ansiedade no pré-
natal, suporte social inadequa-
do e diabetes, também estão 
signifi cativamente associados 
a esse quadro”. Quem enfrenta 
depressão pós-parto apresenta 
maior risco de ter descontinua-
ção na amamentação, confl itos 
familiares e negligências em 
relação às necessidades físicas 
e psíquicas do fi lho. Isso pode 
acarretar danos em uma série 

Depressão pós-parto atinge 
quase 20% das mulheres no Brasil
“Cesareanas de emergência, estresse no cuidado com o fi lho, sintomas de ansiedade no pré-natal, 
suporte social inadequado e diabetes, também estão signifi cativamente associados a esse quadro”

mento do nível de estresse. Afi -
nal, muitas mães que acabaram 
de dar à luz podem ter vários 
“gatilhos estressores” em razão 
da privação do sono, agitação 
do bebê ou difi culdades na 
amamentação.

A depressão pós-parto pode 
atingir até 15% dos pais de re-
cém-nascidos. Mas, no caso dos 
homens, não há uma correlação 
com fatores hormonais e sim 
com mudanças que ocorrem 
na dinâmica do casal, como o 
sentimento de exclusão e pela 
própria infl uência da depressão 
pós-parto da mulher.

O período logo após o nasci-
mento do bebê é uma fase de 
muitas alterações e adaptações 
para os casais. “Essa escalada 
de eventos por uma depressão 
pós-parto não tratada exacerba 
o sofrimento de ambos”, conta 
Joel. Em razão disso, o ideal 
é sempre buscar acompanha-
mento profissional para as 
orientações necessárias.

de questões relevantes para o 
desenvolvimento psicológico, 
social e de linguagem do bebê.

A doença também pode difi -
cultar a interpretação adequada 
da mãe aos comportamentos da 
criança, favorecendo para que 
esta, ao longo do tempo, torne-
se isolada ou inquieta. Ou que 
manifeste distúrbios alimentares 
ou do sono ou ainda corra maior 
risco para contrair doenças psi-
quiátricas. O tratamento varia 

de acordo com o nível da gravi-
dade. “Em quadros leves, muitas 
vezes a terapia interpessoal ou 
a psicoterapia comportamental 
e cognitiva acabam sendo as 
primeiras escolhas. Agora, em 
quadros moderados a graves, 
há necessidade do uso de anti-
depressivos, que só o psiquiatra 
pode indicar”, aponta Joel.

Mudanças ao redor da mulher 
no ambiente de convívio social 
e familiar ajudam no gerencia-

SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn.

Santuário. Defina algum espaço e 

tempo para reflexão, cerimônia e 

crescimento espiritual. É benéfi co para 
o seu bem-estar ter um pequeno espaço 
sagrado para meditar e colocar alguns 
objetos especiais que sejam signifi cativos 
para você. Talvez coloque alguns cristais 
para ajudá-lo a se concentrar e acenda 
uma vela para defi nir sua intenção. Alguns 
minutos por dia, envolver-se nos braços do 
Espírito, pode fazer maravilhas para a sua 
saúde, sua visão e seu processo de mani-
festação. Em outras palavras, este pequeno 
espaço de cura e inspiração pode ajudá-lo 
e a sua vida em todos os níveis, então, crie 
este lugar especial para você sem demora. 
Pensamento para hoje: Aconchegue-se com 
o espírito como você faz com o fogo em uma 
noite fria de inverno e refl ita, assegure-se e 
fi que focado. 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

Bruno Boris (*)

A recuperação judicial da Avianca não 
signifi ca que empresa está “quebrada”.

Na verdade trata-se de um período em 
que a companhia aérea procura organizar 
suas fi nanças para continuar operando. 
Como uma pessoa qualquer, uma empresa 
também passa por difi culdades econômicas 
e procura renegociar suas dívidas, porém, 
optam pelo processo judicial para forçar 
os credores a uma negociação.

Com a recuperação judicial todos os 
credores (inclusive os consumidores) terão 
ciência de como está a saúde fi nanceira da 
companhia e está deverá apresentar um 
plano de recuperação, cujo objetivo é se 
acertar com todos os credores sujeitos à 
recuperação judicial. 

Caso esses credores concordem com o 
plano de recuperação e este seja aprova-
do, a empresa ainda será fi scalizada pelo 
Poder Judiciário por 24 meses e, ao fi nal 
desse período, cumprindo suas obrigações, 
voltará ao normal, como um devedor que 
quita suas dívidas.

A recuperação judicial não deveria preju-

dicar os consumidores que utilizam os voos 
da Avianca, mas em razão dos pedidos de 
devolução de aviões, isso pode ocorrer, pois 
sem as aeronaves, impossível à companhia 
aérea atender seus clientes. 

As recentes negociações sobre as devo-
luções das aeronaves, são bastante impac-
tantes ao consumidor, pois ainda que haja 
interesse de proteger os consumidores e a 
continuidade da companhia aérea, não se 
pode esquecer que quando a aeronave é 
arrendada, o efetivo proprietário dos aviões 
também possuiu o direito de executar o 
bem que lhe pertence, como um credor 
qualquer, ainda que isso afete centenas 
de pessoas.

Enquanto uma solução não é encontrada, 
cabe aos consumidores seguir as orienta-
ções da companhia no sentido de obter a 
devolução de valores, cancelamento de 
voos etc, e torcer pela recuperação da 
companhia aérea que possui sua relevância 
social na vida de muitos brasileiros que de 
alguma forma dependem de sua existência.

(*) - É professor de Direito do Consumidor da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie/Campinas.

Avianca: como fi cam os consumidores?


