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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 14 de Fevereiro de 2019. Dia de São Cirilo, São Valentim 
(considerado o protetor dos namorados), São Metódio, Santa Tessalônica 
e Dia do Anjo Ieiazel, cuja virtude é a criatividade. Hoje aniversaria o 
poeta, crítico e tradutor Augusto de Campos que chega aos 88 anos, 
a atriz Meg Tilly, que nasceu em 1960 e o jogador de futebol Maycon 
nascido em 1985.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau costuma ter um temperamento 
passivo e idealista. Jovial encanta e diverte as pessoas, é também direto 
e honesto, está sempre à procura de adquirir novos conhecimentos, com 
isso está sempre entusiasmado. Aprecia toda atividade que possibilite 
o contato humano e a troca ou transmissão de idéias. Normalmente 
têm facilidade em compreender o que os outros tentam expressar e é 
solidário com quem passa por difi culdades. Não costuma aceitar muito 
bem o seu próprio psiquismo, geralmente bem desenvolvido. Têm boa 
memória e imaginação ardente.

Dicionário dos sonhos
BOLO – Compra-lo ou vende-lo representa prejuízos em 
negócios. Faze-lo, casamento ou noivado em breve. Quei-
mado, sorte no jogo durante sete dias. Oferece-lo à alguém, 
reconciliação. Números de sorte:  23, 35, 42, 61 e 90.

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

Esta quinta é o décimo dia da lunação. Marte ingressa em Touro e até o fi nal de março a nossa ação fi cará mais 

lenta e deverá estar focada na resolução de questões materiais. Momento de reunir esforços para lutar pela segu-

rança fi nanceira e material. Ficaremos menos ousados e assumiremos apenas riscos calculados. A Lua faz um 

aspecto negativo com Netuno durante a manhã, que ainda pode nos deixar confusos e à noite a Lua também faz 

um mau aspecto com Júpiter que pede atenção aos exageros. 
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Com a Lua em Gêmeos será fácil o 
convívio na relação social e sexual. 
Encontrará as respostas para suas 
dúvidas em si mesmo, não se engane 
procurando-nos outros. Deve ter 
contato maior consigo mesmo e idea-
lizar planos para serem executados 
após o aniversário. 99/399 – Cinza.

Atitudes fi rmes deverão diminuir os 
problemas que vinham sendo en-
frentados. As mudanças começam a 
acontecer, mesmo que estejam ainda 
ocultas virão breve. A noite é bom 
aproveitar para soltar a imaginação 
e usufruir da sensibilidade e do en-
cantamento da alma. 27/727 – Azul.

Com a Lua Crescente em Gêmeos 
não se recolha, realize algo que possa 
se fazer notar. A intenção é brilhar, 
chamar a atenção. Os passos devem 
ser antes bem detalhados para não 
errar nunca. A época é boa para 
começar novos empreendimentos, 
ou para levar adiante os iniciados. 
03/203 – Amarelo.

Não fuja de situações que terá que 
enfrentar, mas deixe para o fi nal 
do dia para começar a arrumar. 
Mantenha a serenidade diante de 
difi culdades. A velocidade dos acon-
tecimentos não será a esperada, mas 
boas chances surgem para o futuro. 
Haja com cautela e prudência no 
amor. 44/144 – Verde.

Procure manter-se calmo diante da 
agitação emocional que pode atrapa-
lhar o seu plano de felicidade. Mude 
o modo de dizer o que sente a quem 
está perto de você. Encontrará forças 
para desistir das histórias que só 
trazem tristeza. A alegria tem efeito 
desintoxicante. 35/435 – Vermelho.

Alguém que conheceu antes terá 
importância fundamental em sua 
vida. Tudo gira em torna da sua 
imaginação com o Sol indo para o 
seu signo oposto, Peixes nesta sexta, 
tenho bons pensamentos para o 
fi nal de semana. Momento de reunir 
esforços para lutar pela segurança 
fi nanceira e material.62/362 – Azul.

Evite sobrecarrega-se com os pro-
blemas dos outros, cuide de você, 
valorizando seu erotismo e sexua-
lidade. É preciso cuidar de quem 
ama sem querer controlar tudo. A 
sensibilidade está a fl or da pele evite 
mudanças, haja sem precipitação ou 
terá perdas no futuro. 38/238 – Lilás.

Deve manter a calma, evite rompi-
mento por palavras sinceras demais 
nas relações. Com a Lua em Gêmeos 
 fazemos questão de nos sentir 
amados e de que se sintam amados 
por nós. Procure encontrar o que 
impede sua felicidade dedicando-se 
um pouco mais ao ambiente familiar. 
77/677 – Cinza.

Serão bastante profundas as mudan-
ças que ocorrem em sua vida social 
e profi ssional. Um novo amor ou até 
mesmo paixões rápidas ativam as 
relações. Contenha o ciúme e abra 
caminho para a renovação de um 
relacionamento que irá melhorar 
sua vida pessoal e sexual. 66/766 
– Amarelo.

O trabalho fi ca em destaque nas pró-
ximas horas, assim como os assuntos 
do cotidiano já em andamento. Os 
negócios materiais estão favorecidos 
e trarão retorno rápido. Procure 
manter a paz e preserve aquilo 
que possui e prepare-se bem para 
conquistar mais. 17/117 – Branco. 

Abrem-se novas oportunidades, 
aumentam as motivações para 
progredir com novas inspirações. 
Mas cuidado, antes do aniversário 
ocorrem ainda atritos no trabalho e 
no lar. O Sol em seu signo na semana 
que vem aumenta a energia sexual 
e a disposição para as relações ínti-
mas. 87/387 – Cores claras.

O fi nal do dia será de facilidade de 
comunicação e autoestima.  Compar-
tilhe com otimismo as relações, tanto 
com a pessoa amada como ao lado 
dos amigos. Use a poderosa imagi-
nação para momentos inesquecíveis 
junto de pessoas animadas que gos-
tem da sua companhia. 56/556 – Azul.

Simpatias que funcionam Para arrumar 

emprego: Pri-
meiramente você irá precisar de um maço de velas, uma 
imagem de Santa Rita em miniatura, um pedaço de cartolina 
de cor azul e uma caneta. Acenda o maço de velas em frente 
à  imagem de Santa Rita. A cada vela que você for acendendo, 
mantenha o pensamento fi rme, pedindo para que a santa abra 
os seus caminhos por um emprego bom na sua vida. Peça 
também por proteção na nova fase. Quando todas as velas 
estiverem acesas, escreva o seu nome na cartolina e o cargo 
que você pretende alcançar com esta simpatia. Em seguida, 
apague todas as velas e as embrulhe neste pedaço de cartolina 
e o deixe ao lado da imagem de Santa Rita. Quando você, 
enfi m, receber uma proposta de emprego, vá acendendo uma 
vela por dia em oferecimento e agradecimento à Santa, até 
que o maço inteiro acabe. Não se esqueça de acender uma 
vela por dia, para que o seu emprego esteja sempre protegido.
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Windows 
(?): antece-
deu o Vista
(Inform.)

Desenhos
usuais em
tapeçarias

Centro
Técnico 

Aeroespa-
cial (sigla)

Melhor (?)
Original,

prêmio do
Oscar

Peça com
rosca pa-
ra para-
fuso (pl.)

Período
dos

hábitos da
coruja

Defeito al-
vo da "dita-
dura do cor-
po ideal"

Cerveja 
de alta fer-
mentação

 (ing.)

Utensílio
cortante,
como a
cutela

A (?) Ar-
te: as his-
tórias em 
quadrinhos

Estado-
Maior do
Exército
(sigla)

Composto
nocivo à
camada

de ozônio

Fruta do 
apfelstru-
del (Cul.)

Cadete
(abrev.)
Número 

(?): 4º ou 9º

Procedimento
contratual público em

casos de urgência
Espera ansiosa

Fixar a
vista em

Ceder
ao peso

Alex Escobar,
jornalista esportivo

Festa
religiosa
que ter-

mina
em 6 de
janeiro

Ingrediente comum a
salpicões, coxinhas e

pastéis
(Cul.) Recitar

O gás que
prejudica o
ambiente

(?) Salles,
atuou em 
"Babilônia"

Cantora de
"Feeling
Good"

No limite

Remédio
antifebril
(sigla)

(?) Ianelli: pintor e
escultor paulista que
fez parte do Grupo

Guanabara

Rua
(abrev.)
Mulher

guerreira
Banquete

(fig.)
Maior

rio suíço

Marca do
Metralha

1313 (HQ)
Conceitos

Agir como
o cirurgião
Fêmea ala-
da da saúva

Rei de Isra-
el (Bíblia)
Bom, em
francês

Olavo (?),
poeta

Grupo dis-
criminado

Emanação
corporal
invisível
(Ocult.)

Nordeste
(abrev.)
O boi-

cavalo da
África

Conduz
Oscar

Niemeyer,
arquiteto

Iodo
(símbolo)
Garantia

no crédito

PFVD
FOLIADEREIS

ARLETERXP
AURAAGAPE
NERAMAGENS

GNUAZARCTA
ROTEIROCAD

DEDNOITE
EOPERARIL

ESTRIADAVI
FACABILAC

NINASIMONEI
AASNONAAT
DJCRLEVA

PORUMFIOMAÇÃ

ARCANGELO

3/ale — bon — gnu. 6/ideias — vergar. 8/por um fio — ramagens. 9/arcangelo. 10/nina simone.

A campanha do 

‘Fevereiro Roxo’ 

objetiva conscientizar 

a população sobre três 

doenças incuráveis e com 

altos números no Brasil

Atualmente, cerca de 6.5 
milhões de pessoas sofrem 
com lúpus, fi bromialgia ou 

mal de Alzheimer, sem perspec-
tivas para uma solução. Cada um 
dos transtornos tem suas pecu-
liaridades, mas todos requerem 
atenção e cuidados que podem, 
inclusive, diminuir as dores e 
desconfortos de seus respectivos 
sintomas. 

Lúpus é uma doença autoimu-
ne, ou seja, que ocorre quando 
o próprio sistema imunológico 
de uma pessoa ataca órgãos e 
tecidos do corpo, como a pele, 
articulações, rins e até mesmo 
o cérebro. Os sintomas incluem 
fadiga, dores e rigidez muscular, 
vermelhidões na face em forma 
de borboleta sobre as bochechas 
e o nariz, sensibilidade à luz do 
sol, feridas na boca e queda dos 
cabelos, entre outros. 

O lúpus é mais comum entre 
mulheres e pessoas de etnias 
afro-americanas, hispânicas e 
asiáticas, e a maioria dos diagnós-
ticos ocorrem antes dos 40 anos. A 
verdade é que pouco se sabe, no 
geral, sobre doenças autoimunes 
e suas causas, mas pesquisadores 
acreditam que a exposição extre-
ma aos raios solares podem ser 
um dos fatores contribuintes ao 
transtorno. 

A fi bromialgia é a condição 
mais comum entre as discutidas 
durante o Fevereiro Roxo. No 
Brasil, por exemplo, cerca de 
2,5% da população sofre deste 
mal, o equivalente a cerca de cinco 
milhões de pessoas. 

Esta síndrome é caracterizada 
por dores pelo corpo inteiro 
durante longos períodos, com 
sensibilidade nas articulações, 
nos músculos, nos tendões e em 
outros tecidos moles. Junto com a 
dor, a fi bromialgia também causa 
fadiga, distúrbios do sono, dores 
de cabeça, depressão e ansiedade. 

Mais uma vez, as mais afetadas 
com o transtorno são mulheres, 
que representam de 70 a 90% das 

pacientes. E, assim como o lúpus, 
cientistas e médicos ainda não 
sabem ao certo quais são as causas 
da fi bromialgia, porém suspeitam 
que traumas físicos e emocionais, 
distúrbios de sono, sedentarismo 
e questões genéticas podem estar 
relacionados à doença. 

O mal de Alzheimer, talvez a 
mais comum entre as doenças 
citadas no Fevereiro Roxo, afeta 
mais de um milhão de brasileiros, 
com cerca de 100 mil novos ca-
sos anualmente. Este transtorno 
neurodegenerativo provoca o 
declínio das funções cognitivas, 
geralmente na terceira idade, 
reduzindo as capacidades de 
trabalho e relação social e inter-
ferindo no comportamento e na 
personalidade da pessoa. Um dos 
primeiros sintomas é a perda de 
memória mais recente. 

Com a evolução do quadro, o 
Alzheimer afeta a capacidade de 
aprendizado, atenção, orientação, 
compreensão e linguagem, até 
que o paciente fi que cada vez 
mais dependente da ajuda dos 
outros, até mesmo para rotinas 
básicas, como a higiene pessoal e 
a alimentação. Pesquisas recentes 
indicam que o agente causador da 
doença é a bactéria Porphyromo-
nas gingivalis, que costuma fi car 
na gengiva do ser humano e tem 
a capacidade de invadir e infl amar 
as regiões do cérebro afetadas 
pelo mal de Alzheimer. 

Enquanto pesquisadores ainda 
tentam descobrir mais sobre o 
transtorno, uma boa higiene bucal 
pode ser essencial para quem quer 
evitar qualquer dano no futuro. O 
Fevereiro Roxo tem o objetivo de 
conscientizar a população sobre 
estes distúrbios incuráveis que 
tanto abalam o Brasil. Enquanto 
as causas de cada uma delas ainda 
são um mistério para cientistas ao 
redor do mundo, viver uma vida 
saudável é a melhor maneira de 
prevenção. 

Se você ou um familiar apresen-
tar algum dos sintomas descritos 
acima, procure um médico o quan-
to antes. O diagnóstico precoce é 
a chave para um ganho enorme de 
qualidade de vida. 

(*) - É gestor médico do HSANP, 
centro hospitalar da Zona Norte

de São Paulo.

A importância do 
diagnóstico precoce

em doenças incuráveis
Ulisses dos Santos (*)Em linha com as mudanças 

da marca DuPont™, o 
objetivo é refl etir  a histó-

ria de descobertas e progresso 
do negócio, que tem o propósito 
de empoderar o mundo com 
inovações essenciais para a 
prosperidade de todos.

Tyvek® tem conquistado es-
paço em inúmeras aplicações 
além da proteção química: das 
passarelas às livrarias, das lojas 
de decoração aos hospitais, 
da indústria gráfi ca à cons-
trução civil. O desempenho é 
resultado das características 
únicas do material, que é leve, 
de longa vida útil, não rasga, 
resistente à água, 100% reci-
clável e pode ser aplicado em 

Com novo logotipo, DuPont™ Tyvek® reforça 
busca da inovação por um mundo melhor

DuPont™ Tyvek®, marca líder em vestimentas de proteção química para trabalhadores, anuncia seu 
novo logotipo

lizar os produtos inovadores.
Entre as mudanças no novo 

logotipo de Tyvek®, as letras 
são mais curvilíneas, o que 
não só reforça o sinônimo de 
força e proteção da marca 
como também remete à sua 
adaptabilidade e possibilidade 
infi nita de aplicações. A paleta 
azul característica do logotipo 
foi mantida. A mudança acom-
panha os mesmos princípios 
que levaram, no ano passado, 
ao novo logotipo da DuPont, 
que preserva a forma do icônico 
DuPont Oval e que por mais de 
um século forneceu um selo 
de qualidade, desempenho e 
confi ança. Outras informações: 
(www.dow-dupont.com).

substituição a papel ou tecido.
De olho nesse mundo de 

possibilidades, a DuPont tem 
incentivado a inovação por 
meio de parcerias com star-
tups e microempresas. No ano 

passado, a empresa promoveu 
o Desafi o Tyvek® Builders, 
que incentiva microempre-
endedores a criar protótipos 
com a marca. Os vencedores 
recebem apoio para comercia-

O Fiat 500, um dos carros 
mais tradicionais da marca 
automobilística italiana, será 
o ponto alto da exposição 
“The Value of Good Design” 
(“O Valor do Bom Design”, em 
tradução livre), que acontece 
até o dia 27 de maio no Museu 
de Arte Moderna (MoMa), em 
Nova York.

A mostra contará com um 
veículo de 1968, com licença 
numerada Ferrara 249350 e 
motor de tração nas rodas 
traseiras desenhado por Dante 
Giacosa. O modelo “ajudou 
a tornar a propriedade do 
carro acessível a um público 
italiano que experimentava 
uma melhoria dramática nas 
suas condições econômicas”, 
diz a legenda que acompanha 
o vídeo da Fiat. 

Lançado em 4 de julho de 
1957, o primeiro modelo do 
Fiat foi o Nuova 500, que fi -

A cópia adquirida pelo MoMa é um 500 F,

ou popularmente conhecido como “Berlina”.

Fiat 500 será destaque em 
exposição no MoMa
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OS FOGOS

DO SEU ESPÍRITO.

Inspiração diária de

Kate Spreckley.

Durante séculos, a humani-
dade explorou o que signi-
fi ca estar na dualidade e na 
separação. Como resultado, 
as crenças, emoções e senti-
mentos foram suprimidos e 
negados, o que dividiu toda a 
criação. A energia deste mês 
expôs essa supressão, levan-
do-nos a começar a viver a 
verdade de nossa alma. Entrar 
na energia desta época é ser 
totalmente transformado pelo 
fogo ardente do seu espírito. 
À medida que este fogo se 
eleva, permite que o passado 
se queime. Deixe sua dor e 
tristeza serem consumidas 
nas chamas transformadoras 
e você verá as possibilidades 
e potenciais que estão além de 
seus medos, desapontamen-
tos e frustrações. As coisas 
ainda podem parecer um 
pouco assim em todo o lugar 
e tudo o que você pode fazer 
é descansar a mente e seguir 
a sabedoria da sua alma. Muito 
amor Kate.

www.spiritpathways.co.za/
Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.
com.br

cou no mercado até 1960. Na 
época, outros modelos tam-
bém foram comercializados 
pela Fiat, como o 500 D, 500 
Giardiniera e, por fi m, o 500 
Furgoncino.

A cópia adquirida pelo MoMa 
é um 500 F, ou popularmente 
conhecido como “Berlina”, 
o modelo mais famoso do 

veículo, produzido de 1965 
a 1972. A exposição será a 
última antes do fechamento 
do local em 15 de junho. O 
MoMa não funcionará durante 
quatro meses para completar 
sua fase fi nal de expansão. A 
reabertura este prevista para 
ocorrer no dia 21 de outubro 
(ANSA).

netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal,
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171 - 3106-4171


