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Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 11 de Fevereiro de 2019. Dia de Nossa Senhora 
de Lourdes, São Lázaro, São Valentim e Dia do Anjo Aniel, cuja 
virtude é a vitória. Dia do Zelador. Hoje aniversaria o ator 
Edwin Luisi que faz 72 anos, o ator Rodolfo Bottino nascido 
em 1959, e a atriz Jennifer Aniston que completa 50 anos e o 
surfi sta Kelly Slater que nasceu em 1972.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau é muito intuitivo e conta com 
um ótimo poder de improvisação. Um espírito satírico que atrai as 
pessoas por sua irreverência e atitudes pouco convencionais. Ten-
de um pouco à acomodação, só costuma escapar disso através do 
autocontrole. Dá muita importância à amizade, mas em geral limita 
seu círculo de amigos pela desconfi ança. Tende a casar-se jovem e 
é frequente que se sinta atraído por pessoa mais velha.

Dicionário dos sonhos
JACARÉ- Cuidado com seus inimigos. Na água, perigo 
próximo. Na terra, afaste- se de pessoas traiçoeiras. 
Ver muitos jacarés, cuidado com especulações. Ser 
atacado, vencerá situação difícil. Ver morto, melhoria 
fi nanceira. Ser morto ou mordido por um jacaré, sorte 
no jogo. Números da sorte: 19, 37, 57, 59 e 60.

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

Esta segunda é o sétimo dia da lunação. A Lua em Touro desde o fi nal do domingo, fi camos bem mais sensíveis e 
sensuais. Provavelmente, as pessoas se magoarão com certa facilidade. A tendência será a de nos protegermos de 
situações que exponha nossas fragilidades. Isto, porque, tudo passa a nos atingir em maior profundidade. Todos 
se sentem mais amorosos receptivos e protetores. O melhor é se dedicar às tarefas rotineiras e às que já estamos 
acostumados a lidar. E, de preferência, com as pessoas de costume. Todo trabalho realizado em casa, ou em am-
biente íntimo, estará benefi ciado.
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Bom dia para as atividades que usem 
a imaginação, a capacidade de perce-
ber as tendências. Há chance de viver 
uma situação nova e atraente e muito 
favorável para a saúde, os negócios 
e tudo mais. A Lua em Touro ajuda 
a usar a imaginação e viver mais o 
seu ambiente. 51/551 – Vermelho.

Pela manhã o estado de ânimo estável 
e desejo de realização é o melhor 
para o início da semana. É melhor 
conversar menos e sentir mais as 
pessoas, não vá contra a corrente. 
Tome decisões importantes em 
negócios e tudo mais. Não fuja da-
quilo que lhe parece ser mais difícil.  
54/654 – Branco.

É melhor ser idealista e otimista 
diante das difi culdades, usando a 
imaginação e a capacidade para 
perceber os problemas. Evite a 
indiferença e a frieza neste começo 
de semana. Uma decisão importante 
precisará ser tomada depois que 
o Sol estiver em Peixes daqui há 
quatro dias. 95/495 – Amarelo.

Com a Lua em Touro muita sensi-
bilidade e forte intuição. Busque a 
sintonia de alma com seu par, nos 
contatos pessoais, você se sentirá 
uma pessoa muito mais satisfeita e 
solidária. Não crie obstáculos para 
realizar fantasias e desejos sexuais 
que tanto anseia. 56/356 – Verde.

Ainda é grande a possibilidade de 
iniciar um novo relacionamento se-
xual ou fortalecer uma relação antiga 
que andava desgastada. Com a Lua 
em Touro desde o fi nal do domingo, 
haverá domínio das emoções e maior 
bondade nas relações nesta segunda. 
25/325 – Amarelo.

O desejo sexual é menor devido 
aos atritos e as discussões que seu 
senso crítico, acabam criando nos 
relacionamentos. Isso poderá per-
turbar as relações com as pessoas 
próximas. Este é ainda um momento 
tenso e turbulento, sendo bom ter 
cuidado em todos os assuntos. 
76/576 – Branco.

Pela manhã o estado de ânimo estável 
ajuda a começar bem a semana. A Lua 
transitando em Touro desde ontem 
domingo ajuda a trazer de volta uma 
paixão do passado ou a pessoa amada 
pode querer fazer as pazes. Busque 
a sintonia de alma com seu par de 
forma defi nitiva. 99/399 – Cinza.

Com a Lua em Touro esta segunda é 
o dia perfeito para tratar da vida do-
méstica, comprar, alugar ou enfeitar 
o seu canto. Poderá aprender algo, 
ter uma nova experiência de vida e 
encontrar saídas para os problemas 
que enfrenta no lado material com 
um novo trabalho. 44/244 – Lilás.

Com o Sol indo para a casa três nesta 
semana é hora de aprender a lidar 
com a vida material e até mudar seu 
rumo para conseguir aquilo que dese-
ja. Altere o que não lhe faz bem, mas 
não deixe que ambições ofusquem 
a realidade e o façam retroceder. 
83/283 – Verde.

Contorne situações difíceis no 
relacionamento sexual, evitando 
prejuízos à vida afetiva por atitudes 
tomadas. Evite atrito ou rompimento 
que possa trazer prejuízo material. 
Com o Sol está indo para sua casa 
dois, vai começar a ganhar dinheiro 
a mais. 14/214 – Claras.

A vitalidade física e mental deve ser 
maior com o Sol indo para o seu signo 
daqui uma semana . As difi culdades 
começam a diminuir e irá recobrar 
suas forças inteiramente depois 
do aniversário. Terá melhoria da 
situação material e fi nanceira em 
breve. 72/172 – Branco.

Encare situações novas e diferentes 
de frente, mesmo as mais difíceis sem 
medo das difi culdades. Fale menos, 
ouça mais seus familiares ou amigos. 
Um conselho ajudará a tomar decisão 
que vinha sendo adiada. Com a Lua 
em Touro pode perceber melhor 
o ambiente e agregar as coisas. 
02/302 – Azul.

Simpatias que funcionam
Para atrair dinheiro: Uma xícara (chá) de canela a 
quatro xícaras (chá) de salsa. Mexa tudo muito bem e 
dívida a mistura em cinco part es. Após você tomar seu 
banho normal, diário, coloque meia banheira ou uma 
bacia com água morna e junte uma das cinco porções 
da mistura e aí banhe-se com tranquilidade. Leve uns 7 
minutos. Enquanto estiver tomando o banho, procure 
manter sua mente positiva, pensando em coisas que 
quer conquistar. Ao fi nal, dirija uma prece ao seu anjo 
protetor. Repita o banho a cada um dos quatro dias 
com as outras partes preparadas no início.

Refl exões

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 33

 3/uca. 4/mali. 5/ardor. 7/terreno. 18/roteiros turísticos.
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INICÍO A COLUNA comentando as mudanças na grade de 
programação da Globo. Após o fi m do ‘Vídeo Show’, o próximo 
programa a sair da grade da emissora será ‘Bem Estar’, que 
está com os dias contados no canal. Com baixa audiência,o 
programa não decolou.

MESMO A GLOBO TRANSFERINDO O MATINAL do 
núcleo de Jornalismo para o Entretenimento, o programa não 
aconteceu por ser cansativo e não fugir da mesmice de outros 
concorrentes que tiveram o mesmo destino. O poderá se trans-
formar em apenas um quadro dentro de outra atração.

MARIANO BONI, DIRETOR DA EMISSORA, GARAN-

TIU QUE ‘BEM ESTAR’ segue independente, sendo exibido 
no ‘Mais Você’, de Ana Maria Braga, ou no ‘É de Casa’, que tem 
boa audiência. ‘Bem Estar’ estreou na Globo em 2011 e é apre-
sentado por Fernando Rocha e Mariana Ferrão.

DE UNS ANOS PRA CÁ, DEVIDO A BAIXA AUDIÊNCIA, 
o programa começou a perder tempo na grade da emissora, 
passando de 40 para 30 minutos. Na Bahia,o formato deixou de 
ser exibido por prejudicar a programação da emissora. Como a 
Globo vem perdendo audiência na sua programação a saída foi 
cortar os programas que não decolam.

UM DOS MELHORES MOMENTOS DO SBT NO IBOPE 

DIÁRIO OCORRE POR VOLTA DAS 19H50, quando termina 
o ‘Cidade Alerta’, da Record. É quando a audiência do ‘TJ Brasil’ 
ganha um respiro e mais público, o que é bom para a emissora 
de Sílvio Santos e seus anunciantes.

PARA COIBIR ESSE CRESCIMENTO DO CONCOR-

RENTE, a Record vai ampliar em mais 30 minutos o ‘Cidade 
Alerta’, e ainda emendar na sua grade de programação as novelas 
‘Topíssima’ (inédita) e ‘Jesus’. O objetivo é espichar o ‘Cidade 
Alerta’, e claro, prolongar os momentos de terceiro lugar no 
SBT em horário nobre .

A CNN BRASIL SERÁ PROGRAMADA E OPERADA 

PELO GRUPO BRASILEIRO DE MÍDIA, liderado pelo 
executivo de comunicação Douglas Tavolaro e pelo empresário 
Rubens Menim.  A operação foi possível por meio de um acordo 
de licenciamento de marca estabelecido com a CNN Interna-
cional. A emissora estreia este ano no Brasil.

O PROGRAMA ‘TÁ BRINCANDO’, APRESENTADO 

POR OTAVIANO COSTA, foi renovado para uma segunda 
temporada na Rede Globo. Um dos pontos importantes foi a 
aceitação comercial da atração. O programa é popular e muito 
bem produzido e, mesmo sendo uma aposta da emissora, a 
audiência é boa.

A NOVELA ‘ESPELHO DA VIDA’, DA FAIXA DAS 18H, 
que vinha deixando a Globo preocupada pela baixa audiência, 
acabou reagindo com uma boa audiência chegando a 20 pontos. 
A novela, que conta  história de Cris (Vitória Strada), só agora 
conseguiu ser entendida pelos telespectadores.

FRASE FINAL: “Nasci original, não vou morrer fotocópia” 
(Desconhecido).

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br

Princesa Ubolratana Mahidol é irmã do rei Vajiralongkorn.

Ubolratana, irmã mais 
velha do rei Maha Vajira-
longkorn, será candidata 

pelo partido Thai Raksa Chart, 
considerado próximo ao ex
-premier Thaksin Shinawatra, 
em autoexílio desde 2008 e 
irmão de Yingluck Shinawatra, 
deposta por uma junta militar 
há cinco anos.

O general Prayuth Chan-o-
cha, no poder desde agosto de 
2014, é o favorito para vencer 
as eleições. Ele representa 
o partido Palang Pracharat, 
criado para ser o braço político 
das Forças Armadas. Ubolra-
tana, 67 anos, renunciou ao 
título de princesa em 1972, 
ao se casar com um america-
no de quem se divorciaria 26 

Princesa surpreende e se 
candidata a premier da Tailândia
A princesa Ubolratana Mahidol chacoalhou a política da Tailândia na sexta-feira (8) ao anunciar sua 
candidatura a primeira-ministra nas eleições do dia 24 de março, que levarão o país às urnas quase 
cinco anos após o golpe de Estado de maio de 2014

um membro da família real se 
candidata a chefi ar o governo 
do país asiático.

“Gostaria de exercitar meus 
direitos e minha liberdade de 
cidadã comum, no respeito 
da Constituição e da lei”, 
disse Ubolratana. “Quero me 
sacrificar pela possibilidade 
de levar a Tailândia rumo ao 
progresso e à prosperidade”, 
acrescentou. As últimas pes-
quisas mostram que Prayuth 
lidera a corrida eleitoral com 
cerca de 26% das intenções 
de voto, pouco à frente da 
ex-ministra da Agricultura 
Sudarat Keyuraphan, mas 
a entrada de Ubolratana 
pode embaralhar a disputa 
(ANSA).
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anos depois. Ela já trabalhou 
como atriz e hoje promove 
a indústria cinematográfi ca 

tailandesa no exterior, além 
de se empenhar em causas 
sociais. É a primeira vez que 

Uma estilista italiana da 
cidade de Castellammare del 
Golfo, na região da Sicília, 
criou bolsas inspiradas em um 
dos doces mais tradicionais 
do país, o cannolo. Giusy Di 
Benedetto possui um ateliê no 
coração do centro histórico da 
pequena cidade italiana, e foi lá 
que nasceu a ideia de misturar 
moda e gastronomia.

As bolsas, que possuem o 
formato de um cannolo, estão 
fazendo sucesso, tanto que a 
estilista já vendeu peças para 
outros países, como Alema-
nha, França, Estados Unidos 
e Rússia. “Castellammare, mi-
nha Sicília e nossas tradições 
inspiram minhas criações, as 
quais comecei quase por di-
versão. Não acreditei no bom 
retorno que tive, porque tenho 
muitos clientes, até mesmo 
estrangeiros”, explicou Be-
nedetto.

Sobre a “bolsa cannolo”, a es-
tilista afi rmou que “não espera-
va esse sucesso”. Ainda segun-

Giusy Di Benedetto já vendeu suas peças

para diversos países.

Estilista italiana cria bolsas 
inspiradas no cannolo
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do Benedetto, a peça a ajudou 
a ganhar espaço em feiras na 
Sicília e em outras regiões da 
Itália. A estilista revelou que irá 
em breve a Nápoles para apre-
sentar a bolsa em uma grande 
feira de artesanato, além de 
divulgar suas outras criações. A 
“bolsa cannolo” possui diversos 
tamanhos e cores, mas sempre 
com o formato do doce italiano.

Cannolo (cannoli, no plural) 

signifi ca “pequeno tubo” e é 
o nome dado à sobremesa de 
massa doce frita e recheada 
com creme à base de ricota, 
acompanhado de chocolate, 
pistache ou frutas cristalizadas. 
O doce é originário de Palermo, 
na Sicília, e chegou ao Brasil 
com a imigração italiana, mas 
sofreu adaptações devido à 
falta de ingredientes originais 
(ANSA).

SABEDORIA
DOS ANJOS

canalizada por
Sharon Taphorn.

Bênçãos. Desfrutando de 

uma vida generosa. Tire um 
tempo para relaxar e aproveitar 
os presentes que a vida tem a 
oferecer. Desfrute e honre sua 
própria energia, assim como 
tire um tempo para relaxar e 
aproveitar. Defi na alguns limi-
tes saudáveis e use-os para se 
divertir um pouco mais e traba-
lhar um pouco menos. Explore 
aspectos de si mesmo e como 
você interage com as diferentes 
áreas da vida e ame cada parte 
de você. Pensamento para hoje: 
Expectativas positivas ajudam 
muito a criar uma vida melhor. 
Viva com o conhecimento de 
que não há melhor momento do 
que hoje e que as bênçãos estão 
vindo em sua direção! E assim é. 
Você é muito amado e apoiado, 
sempre. Os Anjos e Guias

playingwiththeuniverse.com/
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