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Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 07 de Fevereiro de 2019. Dia de São Ricardo de Toscana, 
Santa Juliana de Bolonha, Santa Coleta, Santa Eugênia, Dia da Beata 
Maria da Providência e Dia do Anjo Iehuiah, cuja virtude é a simpatia. 
Dia do Gráfi co. Hoje aniversaria o cantor Pepeu Gomes que comple-
ta 67 anos, o ator James Spader que nasceu em 1960, o ator Ashton 
Kutcher que faz 41 anos, a atriz Carolina Magalhães que nasceu em 
1979 e a atriz Tina Majorino que chega aos 34 anos.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau possui uma percepção bas-
tante aguda a respeito da malícia das pessoas. É dado a ilusões, 
mas de um modo geral sabe reconhecer a realidade e não costuma 
enganar-se nessa área. Espontâneo e cheio de ideais contagia as 
pessoas; inteligente, prático e realista. É uma pessoa que aceita 
novas ideias, é progressista. Um de seus desafi os é reconhecer o 
seu poder interior. Precisa de um lar tranqüilo para deixar fl uir o 
melhor de sua personalidade e amadurecer como pessoa. Uma vez 
observadas essas condições, tende a desenvolver notável poder 
de concentração.

Dicionário dos sonhos
CAMISA – De mangas compridas, fortuna. Curtas, po-
breza. Nova e limpa, riqueza. Suja e rasgada, problemas. 
Com pulgas, riqueza através do jogo. Branca, novos 
amores. Colorida, casamento ou noivado. Amarela, 
enfermidades. Números de sorte:  36, 47, 57, 59 e 75.

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

Esta quinta é o terceiro dia da lunação. A Lua em conjunção com Netuno aumenta a sensibilidade, os sonhos, a fantasia, a 

arte e a espiritualidade. A Lua em bom aspecto com Saturno nos permite focar na realidade, mas usando a sensibilidade e a 

compreensão. Esse contato é bastante positivo, pois permite manifestar nossos sonhos. Mas sem exageros, a Lua em tensão com 

Júpiter pode nos fazer passar da dose e ter expectativas grandiosas demais. Às 20h14 a Lua faz um bom aspecto com Plutão 

que renova as energias e fi ca fora de curso. O Sol em bom aspecto com Júpiter traz abertura e confi ança e Mercúrio em bom 

aspecto com Marte deixa todos mais assertivos, o que facilita a comunicação.
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Com a Lua Nova o ritmo acelera e as 
situações se defi nem. Use a criativi-
dade que lhe trará o reconhecimento 
e a promoção desejada, mas cuidado 
com a precipitação nas conclusões 
que acarretam prejuízo. Preocupa-
ções e insônia podem acontecer. 
85/685 – Vermelho. 

À tarde pode haver dispersão e 
desorientação nos tornando tanto 
confusos. No fi nal da tarde a fi cha 
cai e encontraremos saídas para as 
difi culdades. Um forte desejo sexual 
poderá ser satisfeito com muito 
pique e energia ajudando para uma 
mudança na rotina à noite que será 
intensa. 82/282 – Azul.

A Lua em conjunção com Netuno 
aumenta a sensibilidade, os sonhos, 
a fantasia, a arte e a espiritualidade. 
Seja objetivo em suas ações e pala-
vras, evitando mudar de opinião e 
negociando abertamente o que de-
seja. Precisa tomar cuidado para não 
se esquecer das questões práticas. 
93/993 – Branco.

Prepare-se para abrir espaço o novo 
e até inédito na sua vida. Sabendo 
agir poderá progredir ainda neste 
ano. Aproveite para conquistar aten-
ção, pois está encantando os seus 
admiradores usando a comunicação 
afi rmando-se através dela para o que 
pretende conquistar.  63/463 – Azul.

A Lua em bom aspecto com Satur-
no nos permite focar na realidade, 
mas usando a sensibilidade e a 
compreensão. No trabalho prepa-
rem-se para colher o que plantou 
em meses anteriores nos próximos 
dias. Até mesmo uma proposta para 
um dinheiro a mais poderá chegar. 
89/389 – Amarelo.

Mantenha a rotina em suas ati-
vidades e use de diplomacia nas 
negociações. No amor, seu coração 
precisa de um porto seguro para 
se amarrar e alcançar plenitude no 
relacionamento sexual. No fi nal da 
manhã há necessidade de prazer 
e conforto nas relações afetivas. 
77/377 – Verde.

A noite será ótima para atividade 
nova e para mudar alguma coisa na 
rotina do dia. A falta de reconheci-
mento por parte de colegas e patrões 
poderá estar tirando a motivação. 
Seja mais entusiasmado para algo 
que deseja ser conquistado, o que 
é importante deve ser valorizado. 
56/356 – Cinza.

Saindo da rotina haverá alguma 
chance de soluções, aumentando 
o nosso pique nos próximos dias. E 
tire um tempo para aquilo que seja 
decisivo e importante em sua vida. 
Viagens o levam a novas aventuras 
e viver bons momentos junto de 
pessoas queridas e amigos. 90/490 
– Cinza.

O Sol em bom aspecto com Júpiter 
traz abertura e confi ança e Mercúrio 
em bom aspecto com Marte facilita a 
comunicação. Usando de seu poder 
de sedução terá mais prazer. Evite 
atitudes de desconfi ança e até o 
ciúme que afasta pessoas de seu 
convívio. 62/463 – Marrom.

Este é o momento de encontrar 
pessoas com quem compartilhar 
seus projetos e sonhos de realização. 
O período é ótimo para negociações 
e assuntos importantes através da 
facilidade de comunicação. Prepare-
se, agora após o aniversário, poderá 
agir e resolver muita coisa em sua 
vida. 66/466 – Azul.

O período mais delicado do ano 
que está vivendo deve ser trans-
posto dentro da rotina sem grandes 
alterações na rotina. Não deixe 
que os problemas que surgiram o 
desanimem, tenha mais pique e 
energia. Aguarde boas novas que 
virão depois que o Sol estiver em 
seu signo . 19/319 – Verde.

Lua em tensão com Júpiter pode 
nos fazer passar da dose e ter ex-
pectativas grandiosas demais. Seja 
uma pessoa prática, analisando as 
situações e vendo o que dever ser 
cumprido integralmente. Não se 
iluda com propostas vantajosas de-
mais que podem acabar em prejuízo. 
73/473 – Verde.

Simpatias que funcionam
Para proteger a família: Ferva 2 copos de água com 
1 galhinho de arruda. Espere amornar, coe e despeje 
dentro de 1 vidro pequeno.  Em seguida, percorra sua 
casa com esse preparado, pingando algumas gotas nos 
cantos dos cômodos. Enquanto faz isso, diga: “Em nome 
de Deus Todo-Poderoso, eu espanto os maus espír itos que, 
porventura, estejam habitando este lar, pois esta é uma 
casa de Deus e só aos Seres da Luz é permitido habitá-la, 
graças a Deus”. Despeje a água que sobrou na pia e jogue 
tudo que sobrou no lixo. Lave bem as mãos após o ritual.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Átomo 
eletrica-
mente

carregado

Rainha de
Castela,

favoreceu
Colombo

Multiplici-
dade de

significa-
dos (Ling.)

Palavra re-
petida no
teste de

microfone

Jet (?):
fadiga 

em voos

O torce-
dor do flu-
minense

(fut.) 

Passada
em filtro

Forma en-
genheiros
militares
(sigla)

Observa-
tório

Nacional
(abrev.)

Morte, em
francês
Face da
moeda

Ilê Aiyê ou
Olodum
Mitra

papal (pl.)

Um dos alimentos
da baleia 

Característica corporal
típica das top models

O de Brasí-
lia, elabora-
do por Lu-
cio Costa,
lembra o 
formato de
um avião

Ausência 
de vontade
Ataque his-
térico (pop.)

Idôneo

Jutaí
(Bot.)

Tempo da 
translação
terrestre
Incólume

Tem sabor
picante

Filho, em
inglês

Osman
Lins,

escritor
Irregular

Doença
canina
Tipo de

tatuagem

Proprie-
tária

O gado que
fornece lã

Palmeira
silvestre

Ivan Pavlov,
fisiologista

Cidade de
Messi

Máfia
italiana

da Sicília
Gume (de facas)

Arriscadas áreas
urbanas durante

temporais

Carta do
baralho
Goste

muito de

Fêmea de alcateias
(?) Barbo-
sa, cantor
paulista

PMCP
BLOCOAFRO

TIARASION
CONTRAGOSTO

TCANOAS
PITIOARDE

POLISSEMIA
HONESTOOL

MSARNAA
JATOBALAG

GREDONA
TRICOLOROM
LOBAVIIME

ADONIRAN
PLANOPILOTO

3/lag — son. 4/mort. 7/rosário. 10/cosa nostra — polissemia. 11/contragosto.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: RAFAEL ROLAND DELLA ROSA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
publicitário, nascido em São Paulo - SP, aos 29/08/1988, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Silvio Lima Della Rosa e de Maria Aparecida Roland Della Rosa; 
A pretendente: RENATA MEZZALIRA, nacionalidade brasileira, solteira, administradora de 
empresas, nascida em Itu - SP, aos 20/07/1989, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Valmor Cesar Mezzalira e de Maria Zilma de Oliveira Mezzalira.

O pretendente: NEILSON DE JESUS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteiro, 
estudante, nascido em São Paulo - SP, aos 11/10/1996, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson da Silva Santos e de Noemia de Jesus Santos; 
A pretendente: ALINE SANTANA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, nascida em Jequié - BA, aos 03/04/1993, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Averaldo Vieira dos Santos e de Ivonete Santana Santos.

O pretendente: FRANCISCO WESLEY BARBOSA SOUSA, nacionalidade brasileira, 
solteiro, garçom, nascido em São Benedito - CE, aos 07/02/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Antonio Abreu Sousa e de Francisca 
Barbosa Silva; A pretendente: ALICE DA SILVA BARBOSA, nacionalidade brasileira, 
solteira, atendente, nascida em São Benedito - CE, aos 16/11/1994, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Antonio Alves Barbosa e de Marta Maria da Silva.

O pretendente: EURISVAM PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
entregador, nascido em Bodocó - PE, aos 21/05/1984, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luis Pereira da Silva e de Maria Lilita da Silva; 
A pretendente: SEBASTIANA RIBEIRO DA COSTA, nacionalidade brasileira, 
divorciada, auxiliar de cozinha, nascida em Diamante - PB, aos 18/05/1991, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino Ribeiro da Costa e de Maria 
de Lourdes Ribeiro da Costa.

O pretendente: CID APARECIDO ESTEVES GOMES, nacionalidade brasileira, 
solteiro, porteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 29/04/1985, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cid Gomes Filho e de Carmen Esteves; A 
pretendente: THAIS ALVES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 26/05/1991, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Silvana Alves de Oliveira.

O pretendente: JEDIAEL GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante 
geral, nascido em São Paulo - SP, aos 20/08/1996, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Gerôncio Gomes da Silva e de Maria Aparecida da Silva; A 
pretendente: ARELI SILVA SENA, nacionalidade brasileira, solteira, analista call center, 
nascida em São Paulo - SP, aos 22/11/1997, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José João de Sena Souza e de Maria Auxiliadora Silva Sena.

O pretendente: BRUNO RODRIGUES CARVALHO DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, solteiro, vigilante, nascido em São Paulo - SP, aos 03/09/1987, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista Carvalho da Silva e 
de Eliete Maria Rodrigues de Freitas Silva; A pretendente: BEATRIZ GONÇALVES 
ROCHA, nacionalidade brasileira, solteira, balconista, nascida em Itambé - BA, aos 
01/04/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Derneci 
Pereira Rocha e de Ana Lucia Gonçalves.

O pretendente: WESLEY CRESPO MAGALHÃES, nacionalidade brasileira, solteiro, 
leiturista, nascido em São Paulo - SP, aos 03/08/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sérgio Magalhães e de Rosemeire Crespo da Silva; A 
pretendente: CAMILA BARBOSA SEABRA, nacionalidade brasileira, divorciada, do 
lar, nascida em Águas de Lindóia - SP, aos 12/11/1993, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauro Ricardo Ferreira Seabra e de Lucineia Barbosa.

O pretendente: LUCAS GOMES DE MELO, nacionalidade brasileira, solteiro, offi  ce 
boy, nascido em São Paulo - SP, aos 17/08/1996, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de João Ambrosio de Melo e de Marlucia Soares Gomes de Melo; 
A pretendente: ANDREZA BORGES DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, 
solteira, conferente, nascida em São Paulo - SP, aos 30/10/1998, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alexandre do Nascimento e de Veronica Maria 
Borges Jeronimo.

O pretendente: DIOGO DE PIERE ANDRADES, nacionalidade brasileira, solteiro, 
representante comercial, nascido em Tubarão - SC, aos 29/09/1987, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edú Andrades e de Roseli de Piere 
Andrades; A pretendente: MARIA ANDREIA SILVA DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, solteira, de serviços domésticos, nascida em Itambé - BA, aos 22/10/1984, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Agenor Ribeiro dos Santos 
e de Rosalina Silva dos Santos.

O pretendente: EDVALDO FERNANDES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
carpinteiro, nascido em Varzelândia - MG, aos 10/05/1982, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Josino Fernandes da Silva e de Etelvina Pereira de 
Souza da Silva; A pretendente: CAMILA FERNANDES DE SOUZA, nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, nascida em Janauba - MG, aos 19/05/1994, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Alaíde Fernandes de Souza 
e de Luciene Ferreira Rocha de Souza.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: MICHAEL CORREIA JULIO, profi ssão: representante comercial, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jorge Manoel Julio e de Regina Celi Correia. 
A pretendente: MARIA ADRIANA SILVA DE SOUZA, profi ssão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 04/12/1984, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Gilson Soares de Souza e de Eurides 
Barbosa Silva de Souza.

O pretendente: WERBERTH MENDES DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Codó, MA, data-nascimento: 25/02/1971, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de José do Espirito Santo Plácido da Silva e de Raimunda 
Mendes da Silva. A pretendente: NATASHA ROXANA ARGUELO ROCHA, profi ssão: 
operadora de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/03/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ronivaldo da Rocha e 
de Rosangela Arguelo.

O pretendente: PEDRO FERREIRA DE JESUS FILHO, profi ssão: serralheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Xique Xique, BA, data-nascimento: 23/08/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Pedro Ferreira de Jesus e de Maria Aparecida 
Ferreira da Silva. A pretendente: MARLENE SILVA DE JESUS, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Feira de Santana, BA, data-nascimento: 15/04/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Pedro Felix de Jesus Almeida e de 
Marilene Silva de Jesus.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Daniel Jose Drobiniche Lombardi - Ofi cial Interino

O pretendente: SÉRGIO DA SILVA GOMES, solteiro, gerente de produção, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 09/03/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Carlos Amâncio Gomes e de Josefa da Silva Gomes. A pretendente: BRUNA CLEVELAND, 
solteira, publicitária, natural de Poá - SP, nascida em 16/02/1991, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Laercio Cleveland Junior e de Rosangela dos Santos Cleveland.

O pretendente: GUSTAVO PEREIRA DO NASCIMENTO, solteiro, publicitário, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 20/06/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - 
SP, fi lho de Nilson Nobre do Nascimento e de Celia Regina Pereira do Nascimento. A 
pretendente: TATIANA MAYUMI DIAS FLAUZINO, solteira, arquiteta e urbanista, natural 
de São Paulo - SP, nascida em 25/02/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - 
SP, fi lha de Aparecido Donizete Dias Flauzino e de Mariana Yurico Yamaoka Flauzino.

O pretendente: CLAITON LUIZ RODRIGUES VENANCIO, solteiro, administrador, 
natural de Ferraz de Vasconcelos - SP, nascido em 29/07/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de José Martins Venancio e de Maria Nezecleide Rodrigues 
Venancio. A pretendente: JOANA D'ARC DE OLIVEIRA, divorciada, gerente de loja, 
natural de Lagoa Nova - RN, nascida em 19/02/1981, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de José Ponciano de Oliveira e de Maria do Socorro de Oliveira.

O pretendente: MARCELO LOPES, solteiro, servidor público, natural de Jaú - SP, 
nascido em 30/09/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João 
Lopes Neto e de Inês de Oliveira Lopes. A pretendente: LETICIA PASSOS, solteira, 
vendedora, natural de São Paulo - SP, nascida em 08/03/1982, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Carlos Passos e de Sandra Regina Politta Passos.

Mudança pode afetar mapas de navegação 

e sistemas de GPS.

O fenômeno não deve ser visto com 
preocupação, mas deve provocar 
uma reprogramação de mapas 

de navegação aérea e aquática e até de 
smartphones.

Por conta disso, a Administração 
Oceânica e Atmosférica Nacional dos 
Estados Unidos (Noaa) publicou, 
com um ano de antecipação, o novo 
modelo magnético da Terra, que dará 
informações mais precisas para usos 
militares e civis.“O deslocamento dos 
polos magnéticos é a manifestação na 
superfície do que acontece no campo 

SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn.
Empoderamento. Saiba que tudo está em 

perfeita ordem. Embora nem sempre pareça 
ser assim, a energia em que você está é a energia 

Polo norte magnético
está se deslocando para Sibéria
O polo norte magnético, aquele para o qual apontam os ponteiros das bússolas, está se movendo mais rapidamente 
do que o previsto do Canadá em direção à Sibéria, na Rússia, a uma velocidade de 55 quilômetros por ano

magnético terrestre: correntes elétricas 
que correm no núcleo externo da Terra, 
feito de ferro e níquel derretidos”, ex-
plica Domenico Di Mauro, do Instituto 
Nacional de Geofísica e Vulcanologia da 
Itália (INGV).

Segundo Leonardo Sagnotti, também 
do INGV, esse deslocamento mais rápido 
do que o esperado “faz parte da variação 
normal do campo magnético terrestre”. 
“No passado geológico da Terra, houve 
mudanças muito mais bruscas”, diz. O 
último modelo magnético da Terra havia 
sido elaborado em 2015 (ANSA).
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Refl exõesRefl exões Refl exõesRefl exões
perfeita para você e destina-se a capacitá-lo ou 
impulsioná-lo a uma ação inspirada em algum 
nível. As coisas não permanecerão iguais por 
muito tempo, pois é assim que o universo fun-
ciona. Prepare-se para dar um passo gigantesco 
à frente de alguma forma, mas por enquanto, 

sinta o seu caminho e saiba você tem o apoio 
do espírito. Pensamento para hoje: O Espírito 
está lhe dando um tapinha nas costas hoje! 
Comece a ver como o mundo o está apoiando 
de maneira amorosa. 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
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