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Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 23 de janeiro de 2019. Dia de São Ildefonso e São João 
Esmoler, Dia do Anjo Caliel, cuja virtude é a inocência. Hoje ani-
versaria a princesa Carolina de Mônaco que faz 62 anos, o vocalista 
Nasi Valadão que nasceu em 1962 e a atriz Thiffani Thiessen que 
nasceu em 1974.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau se distingue por ser justo íntegro 
e amante da verdade. Sempre consegue socorro diante das adversidades 
da vida. Ama a liberdade e faz tudo para mantê-la, evitando depender 
dos outros. É organizado e metódico, mas com sensibilidade e imagina-
ção. Outro lado contrastante é a ordem e o desejo de liberdade. Possui 
capacidade de resolução de problemas junto com uma compreensão 
instintiva do caráter humano, essa característica o leva a ter tendên-
cias humanitárias. A habilidade no trato com as pessoas o estimula a 
trabalhar junto ao público. No lado negativo, tende a enriquecer à custa 
do sacrifício das pessoas que o cercam.

Dicionário dos sonhos
ESCOLA – Ver uma escola indica que sofrerá 
críticas em seu trabalho ou em seu modo de agir. 
Ver escolares estudiosos, ótimo presságio, com 
sorte em jogos e loterias. Números de sorte:  43, 
45, 67, 78 e 80.

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

Esta quarta é o décimo sétimo dia da lunação. A Lua passando para Virgem durante a madrugada deixa o astral mais 
prático, organizado. Poderemos  fi car mais exigentes, será bom para organizar as ideias e a vida prática, mas podere-
mos fi car impacientes e irritados também. Principalmente se não estiver aberto a aceitar novas ideias. Mercúrio faz 
um aspecto tenso com Urano que pode gerar contratempos na comunicação.  Essa tensão pode gerar confl itos, pois a 
tendência será lutar contra a imposição de ideias e resistir à mudança. Durante a tarde e à noite será possível encon-
trar mais equilíbrio emocional. A Lua faz um bom aspecto com Saturno que dá estabilidade emocional e segurança.
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A Lua passando para Virgem desde 
a madrugada deixa o astral mais 
prático, organizado. O interesse pelo 
trabalho e a dedicação tem que ser 
mantidos já que estará menos obje-
tivo. Procure manter uma posição 
mais estável através da organização 
das tarefas. 37/237 – Amarelo.

Tendência a fi car mais exigente, será 
bom para organizar as ideias e a vida 
prática, pois pode fi car impaciente e 
irritado. A noite deve ser de muito 
pique e disposição para quem dorme 
tarde. Mantendo a calma e usando a 
forte inspiração podem-se evitar en-
ganos e transtornos. 85/485 – Verde.

Dê mais de si e ajude alguém que 
esteja necessitando de seu apoio 
no setor profi ssional. A falta de 
paciência cria problemas e acarreta 
desentendimento sério. Tudo tende 
a fi car mais pesado à noitinha devido 
a maior agressividade. Aproveite 
para o fortalecimento espiritual. 
66/366 – Amarelo.

Evite atritos com subalternos ou 
superiores devido à desorganização 
que isso pode provocar em sua vida. 
Suas atitudes podem aproximar ou 
afastar as pessoas que gostaria de ter 
ao seu lado. Durante a tarde e à noite 
será possível encontrar mais equi-
líbrio emocional. 53/253 – Branco.

Precisa aceitar as situações do jeito 
que elas são. Cuidado para não gastar 
demais e extrapolar o seu orçamento 
antes do fi nal do mês! É tempo de 
desenvolver melhores habilidades 
pessoais e agir até mesmo de impro-
viso para resolver as situações que 
tenham fi cado pendentes. 79/679 
– Vermelho.

Não é um bom dia para as novas 
iniciativas, pelo menos por enquanto 
é melhor deixar tudo como está. 
Use de habilidade no trato com 
as pessoas e terá bons relaciona-
mentos, mas se for crítico demais 
terá problemas. Procure viver bom 
momento junto da pessoa amada ou 
da família. 45/545 – Verde. 

O descontentamento aparece com 
facilidade. Atividades intelectuais e 
viagens fl uindo bem.  À tarde cuida-
do com o excesso de agressividade 
que as situações difíceis provocam. 
Procure canalizar sua energia no lado 
espiritual e evite irritar-se e perder 
a paciência por pouca coisa. 93/693 
– Cores escuras.

Mercúrio faz um aspecto tenso com 
Urano que pode gerar contratempos 
na comunicação.  Essa tensão pode 
gerar confl itos, pois a tendência será 
lutar contra a imposição de ideias 
e resistir à mudança. Melhore suas 
relações mantendo atitudes positi-
vas. 56/656 – Azul.

Um novo ciclo de vida traz maior 
motivação depois do seu aniversário. 
Cuide mais de si mesmo e da saúde, 
evitando excessos que o prejudicam 
e abalam a saúde. Um dinheiro 
atrasado ou esperado deve chegar 
nesta semana com o Sol em Aquário.  
90/990 – Cinza.

A sensação de fardo e fadiga à noite 
inclina ao pesar e à melancolia. Apro-
veite para o fortalecimento espiritual 
no fi nal do dia. Se já completou 
aniversário pode realizar viagens e 
organizar as coisas colocando a vida 
em ordem. Se ainda não mantenha 
a rotina pela manhã. 24/524 – Azul.

Não é um bom dia para as novas 
iniciativas, pelo menos por enquanto 
é melhor deixar tudo como está. De 
manhã tenha cuidado com a des-
confi ança nas intenções o que leva 
a falta de objetividade. Irá melhorar 
a execução do seu trabalho e lucrará 
com isso. 36/736 – Amarelo. 

Certas dúvidas provocam trazer 
perturbações e causar difi culdades 
graves no relacionamento social. 
Pode haver tensão pela interferência 
de outras pessoas. Antes de se com-
prometer analise todas as condições 
e veja se poderá cumprir o que for 
acertado. 52/552 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para saber se a situação fi nanceira vai melho-

rar este ano : Precisa de algumas folhas de louro 
e uma vela Pegue um ramo de folhas de louro e 
passe sete vezes pela chama de uma vela. Depois, 
jogue as folhas sobre o telhado (ou em uma parte 
do prédio ao ar livre onde você possa encontrá-lo 
no dia seguinte). Se 24 horas depois o louro ainda 
estiver verde, sinal de dinheiro para este ano. Mas 
se estiver escuro ou retorcido, cuidado: difi culdades 
fi nanceiras à vista.
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Não é fácil acompanhar 

tudo o que ocorre no 

mundo dos negócios, 

especialmente com a 

velocidade como as 

coisas vem acontecendo 

A maioria das empresas 
trabalha, sobretudo em 
tempos de crise e reces-

são econômica, para sobreviver, 
cumprir os objetivos, metas e 
estratégias planejadas para o 
ano e ainda se preparar para o 
futuro. Entretanto, para se man-
ter competitivo e crescer em um 
mercado, cada vez, mais inovador 
é preciso estar sempre atento às 
novidades e tendências, afi nal os 
negócios estão se transformado o 
tempo todo, as pessoas mudaram 
e as tecnologias estão trazendo 
novas possibilidades.

Hoje, não se trata apenas de 
ser a empresa mais inovadora 
do seu segmento, mas de deixar 
para traz práticas de gestão e de 
estratégia, formas de atuação 
comercial e de atendimento ao 
cliente, entre outras ações, que 
não são mais condizentes com o 
mundo atual. E, se o concorrente 
também sobrevive preso ao pas-
sado, é uma oportunidade para 
superá-lo. 

Muitas empresas possuem pro-
dutos e/ou serviços de qualidade, 
profi ssionais competentes e boa 
estrutura, mas querem vender e 
tratar o mercado da mesma for-
ma que anos atrás. Obviamente, 
não é fácil deixar um modelo de 
negócio que a empresa utiliza a 
muito tempo, mas é necessário 
revisá-lo para saber até que ponto 
ele continua usual e coerente.

Em meio a ações para se so-
bressair diante da concorrência 
acirrada, a inovação é funda-
mental. E inovar não signifi ca 
criar algo totalmente novo ou 
mudar completamente um con-
ceito, a inovação pode estar em 
pequenas mudanças ou mesmo 
em adaptações. As empresas 
mais competitivas são aquelas 
que estão continuamente bus-
cando novas oportunidades e 
identifi cando como os produtos, 
serviços e negócios podem ser 
melhorados e ajustados às novas 
tecnologias.

Além disso, é preciso criar um 
ambiente corporativo propício à 
geração de inovação para extrair o 
melhor dos colaboradores. E uma 
maneira de promover a inovação 
dentro das empresas é trabalhar 
para que esses conceitos e es-
tratégias sejam assimilados por 
todos. Outro caminho para se 
destacar no mercado é conhecer 
bem os clientes. Cada vez mais 
o atendimento e a oferta de 
produtos e serviços se tornam 
personalizados. 

Os consumidores querem rece-
ber algo feito para eles, de acordo 
com as suas necessidades, e não 
algo elaborado para todos. Por 
isso, uma empresa para ser mais 
competitiva precisa conhecer a 
fundo seus consumidores e o que 
querem. E o mesmo pode-se dizer 
sobre os concorrentes. Competir 
sem conhecer quem está buscan-
do os mesmos objetivos que você 
é arriscado. 

Quando uma empresa acom-
panha seus concorrentes, ela 
consegue perceber os rumos que 
eles estão tomando, os prováveis 
objetivos que eles esperam al-
cançar e quais são suas apostas. 
Com essas informações é possível 
tomar decisões mais assertivas e 
no tempo necessário, evitando 
surpresas. E, principalmente, 
saber se está no mesmo percurso 
dos concorrentes. 

Revisar o plano de negócios 
com frequência é também uma 
forma de estar sempre competi-
tivo. Ao contrário do que muitos 
pensam, o plano é um instru-
mento importante para repensar 
práticas já existentes, contribuin-
do para que o negócio seja mais 
coerente com a realidade atual e 
com as tendências de mercado.

Além de planejamento, conhe-
cimento de mercado, atualização 
constante, inovação e adaptação, 
é preciso trabalhar o marketing da 
empresa, o networking e ter foco. 
Objetivos defi nidos economizam 
tempo, concentram dedicações e 
aumentam as chances de resul-
tados satisfatórios. 

E ainda, ter diferenciais em 
relação aos concorrentes, é por 
meio deles que uma organização 
consegue vantagem competitiva. 

(*) - É superintendente
da Amcham Belo Horizonte. 

As necessidades dos 
mercados e a competitividade 

das empresas
Rafael Dantas (*)

Com 113 anos de idade, Massako No-
naka, o japonês considerado o homem 
mais velho do mundo com vida, faleceu 
no domingo (20), informou a imprensa 
local. De acordo com relatos de familiares, 
Nonaka morreu enquanto dormia em sua 
residência na cidade de Ashoro, na ilha 
de Hokkaido, no extremo norte do Japão. 
O japonês nasceu no dia 25 de julho de 
1905, data que coincide com a descoberta 
da teoria da relatividade pelo gênio Albert 
Einstein. 

Ele recebeu o recorde do Guinness no 
dia 10 de abril de 2018. A família do ancião 
afi rmou que, apesar de usar uma cadeira 
de rodas para se locomover, Nonaka 
realizava a maioria de suas atividades de 
forma independente. “Estamos chocados 
com a perda de uma fi gura tão importante. 
Ontem, ele estava como sempre, e faleceu 
com dignidade e sem causar nenhum 
problema”, afi rmou sua neta Yuko aos 
jornais locais. 

O Japão é um dos países com maior ín-
dice de longevidade do mundo. O registro 
do homem mais velho pertence a outro 

Massako Nonaka,

Homem mais velho do mundo.

Isso ocorre porque o álcool 
inibe a produção da vaso-
pressina, hormônio que 

regula a hidratação do corpo 
humano. em decorrência desse 
bloqueio, urina-se mais do que 
o necessário, gerando forte 
desidratação.

“A melhor forma de prevenir 
a ressaca é não beber além da 
conta”, explica o dr. Abrão 
José Cury, de 60 anos, presi-
dente do Departamento de Clí-
nica Médica da Associação de 
Paulista de Medicina (APM). 
“Para os homens não mais do 
que 40 gramas de álcool por 
dia e para as mulheres não 
mais do que 30”. O cálculo 
é feito com base na bebida 
a ser consumida. Dr. Abrão 
conta que os destilados, por 
exemplo, têm mais de 40% 
de teor alcoólico. Então uma 

Ressaca: dicas de 
prevenção e tratamento
A ressaca é uma resposta do organismo ao consumo excessivo de álcool. Os sintomas para aqueles 
que exageram podem ser náuseas, enjoos, vômitos sensação de mal-estar, tontura e dor de cabeça

isso retarda a absorção para a 
corrente sanguínea.

Segundo o dr. Abrão José 
Cury, a ingestão de açúcar e 
pastilhas para a ressaca não é 
adequada porque pode promo-
ver uma absorção inadequada 
do álcool pelo organismo. “A 
melhor prevenção e tratamento 
é não exagerar e se manter sem-
pre bem hidratado”. Consumir 
álcool pode gerar efeitos graves 
no corpo humano, evoluindo 
para uma gastrite, duodenite, 
pancreatite, hepatite, ou até 
para arritmia cardíaca. “Aten-
ção: essas doenças podem 
ser causadas mesmo com o 
consumo moderado de álcool, 
dependendo da pré-disposição 
de cada pessoa. A ressaca é uma 
resposta ao exagero, mas é o 
menor dos problemas”, ressalta 
o especialista (APM).

dose de uísque de 50 ml já 
possui 20 gramas de álcool, o 
que signifi ca que duas doses 
já passam do indicado.

“Como ninguém vai sair na 
rua com uma tabelinha no 
bolso, a recomendação do 
ponto de vista prático é não 
beber de estômago vazio e 
nunca ingerir álcool sem in-
tercalar com água”, adverte 

o médico. Além de regular a 
hidratação, o consumo de água 
ajuda a preencher o estômago, 
reduzindo a vontade. Para a 
prevenção da ressaca uma dica 
é fi car em uma só bebida. A 
mistura confunde os sabores, 
favorecendo o consumo de 
“saideiras”. Também é indica-
do se alimentar antes e durante 
a ingestão de bebidas, porque 
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Aos 113 anos, morre homem mais 
velho do mundo no Japão

japonês, que morreu aos 116 anos e 54 
dias em junho de 2013. De acordo com o 
Guinness Book, a pessoa mais velha que já 
viveu até hoje foi uma francesa chamada 
Jeanne Calment, que morreu em 1997 aos 
122 anos e 164 dias (ANSA).
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SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn.

Harmonia Interior. Encontrar har-

monia interior cria harmonia exterior. 
Procure encontrar aquele espaço de paz e 
equilíbrio dentro de seu coração sagrado e 
deixe que esta seja a energia que prevalece ao 
seu redor. Este é o caminho mais rápido que 
conhecemos para mudar o mundo ao seu redor. 
Há um surgimento do Espírito acontecendo, e 
essa harmonia interior é mais importante para 
ajudá-lo a alcançar esse novo estado de ser. 
Este não é tanto um momento da borboleta 
emergindo do casulo onde a metamorfose 
acontece enquanto você está adormecido, mas 
é mais um desdobramento à medida que você 
descobre cada nova camada de você. Você 
está em um momento de rápido crescimento, 
onde você está desperto para todo o processo 
e está pronto para começar a sair e explorar 
seus novos talentos e habilidades. Pensamento 
para hoje: O Espírito está exigindo que você 
avance para esse novo nível de compreensão 
consciente, então ajuste seu pensamento, am-
plie sua perspectiva e permita-se explorar esse 
novo mundo de ser. 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


