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Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 25 de Fevereiro de 2019. Dia de São Valério, São Cesário, 
Santa Herena, São Vitor e Dia do Anjo Hahassiah, cuja virtude é a criativida-
de. Hoje é  aniversário da atriz Regina Casé que faz 65 anos, a atriz Carolina 
Ferraz que nasceu em 1968 e do ator Sean Astin que completa 47 anos.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau tem habilidades potenciais de falar 
diante do público, em palestras, cursos ou negócios profi ssionais. É 
articulado, independente e trabalhador, possuidor de muitos talentos. 
Observador e inteligente, forte e determinado tem capacidade de 
compreensão das outras pessoas; é também idealista e disposto a lutar 
contra as injustiças. Responsável e com capacidade de liderança, tendo 
também habilidade criativa, com isso pode trabalhar em grandes proje-
tos ou escrever. Não é muito dado a grandes sofi sticações, apreciando 
as coisas simples e despojadas. Chega a se desgostar diante de coisas 
mais rebuscadas sejam idéias, roupas ou arte. É inclinado para a busca 
científi ca, profi ssionalmente ou até mesmo como amador.

Dicionário dos sonhos
TUBARÃO - A mensagem muda de signifi cado de 
acordo com o que aconteceu entre você e o tubarão 
no seu sonho. Quando vence um tubarão depois de 
uma luta, terá sorte em seus projetos. Mas se perde, 
os prejuízos em sua vida serão enormes. Números da 
sorte: 07, 13, 27, 33, 39 e 43.

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

Esta segunda é o vigésimo primeiro dia da lunação.  Lua fora de curso as 09h15 até ingressar em Sagitário as 
18h21. Por isso desde de manhã pode ter imprevistos e problemas de última hora. Não devemos esperar demais de 
acontecimentos já que nem tudo deve sair do jeito que se espera. Depois no fi nal da tarde com a Lua em Sagitá-
rio haverá maior preocupação com a vida profi ssional. O rendimento no trabalho será maior por estarmos mais 
concentrados, realistas e efi cientes. Podemos aproveitar para fazermos planos de longo prazo e pensarmos nas 
estratégias concretas para sua realização.
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Explosões temperamentais poderão 
provocar crise e levar a difi culdade 
em um relacionamento. O dia dá 
forças para recuperar a determina-
ção e alcançar algo que deseja neste 
próximo mês de março. Dedique-se 
ao trabalho e logo terá um bom re-
torno dele, após o seu aniversário. 
67/567 – Vermelho.

Através da palavra poderá afetar 
diretamente compromissos, promes-
sas, e até o perder o poder em uma 
situação que é favorável. Persista em 
um dos seus sonhos que se realizará 
ainda neste ano. Use seu poder de 
sedução, mas não tente impor-se a 
ninguém. 82/382 – Azul.

Cuide da aparência, arrume-se e não 
deixe nada no ar, decida-se. Pre-
pare-se para mudanças que devem 
ocorrer a partir desta semana.  Algo 
novo dará ânimo e boa disposição 
social. A vida sexual estará mais 
ativa nesta segunda e durante o 
resto desta semana até o início do 
mês de março. 39/239 – Amarelo.

O dia leva à precipitação nas conclu-
sões, o que pode acarretar prejuízos 
e arrependimentos. Livre-se do que 
não serve mais entre seus bens e 
objetos pessoais neste fi nal de min-
guante. Imagine e acredite em seus 
desejos e eles serão reais através do 
seu empenho. 87/487 – Verde.

Evite atrito com amigos, parente ou 
familiar devido ao desgaste que isto 
provoca para sua relação. Cuidado, 
uma atitude egoísta afeta os compro-
missos, promessas e até tira o poder 
da palavra. Nesta semana terá forças 
para recuperar a determinação e en-
contrar soluções. 56/356 – Amarelo.

A Lua Cheia em Sagitário a noite 
coloca tudo em seus devidos lu-
gares nesta segunda, encerrando 
tarefas e atividades. Conte com a 
ajuda de pessoas amigas para suas 
realizações. Sozinho terá difi culdade 
para alcançar o que pretende por 
isso peça ajuda que irá precisar. 
78/478 – Cinza.

Antes de negociar, faça uma revisão 
de suas condições materiais e poderá 
obter maior lucro. E tenha cuidado 
a tendência é engordar. Mude seu 
habito alimentar e economize um 
pouco agora para realizar um de 
seus planos mais tarde contando 
com os benefícios que irá receber. 
54/354 – Verde.

A Lua em Sagitário torna mais efi -
ciente e com a mente concentrada 
em afazeres que consideramos mais 
difíceis. Demonstre os seus senti-
mentos pelas pessoas abertamente, 
mas sem impor sua vontade. Evite 
entrar em atrito com as pessoas, o 
Sol na casa da família o aproxima 
deles. 63/663 – Cinza.

A Lua em Sagitário ajuda a se disci-
plinar em suas tarefas e encontrar 
boas soluções. O importante é ser 
bem prático e tomar decisões até 
difíceis de coração aberto. Uma no-
vidade trará mudanças, mas não se 
apresse, saiba esperar. A calma será 
sua grande aliada. 58/458 – Marrom.

Com a Lua em Sagitário a noite 
haverá determinação para conseguir 
o que deseja. Novas oportunidades 
podem surgir e haverá maior moti-
vação para entrar em ação. Melhora 
a situação fi nanceira pelo seu talento 
e disposição para trabalhar. 36/736 
– Amarelo.

O Sol em seu signo acentua o seu 
interesse pela vida, aumentando 
a sua vontade de amar e de fazer 
alguém feliz. Poderá ser levado a 
novos caminhos que trarão soluções. 
Com a Lua em Sagitário  mantenha-
se concentrado em afazeres que 
considera difíceis. 62/862 – Branco.

Precisa manter bons relacionamen-
tos com pessoas nas relações pesso-
ais e íntimas. A relação sentimental 
fi ca mais fi rme e agradável, desde que 
não queira impor sua vontade. Tenha 
cuidado com coisas novas, podem 
não sair como planejadas nesta fase 
Cheia da lua. 67/667 – Azul. 

Simpatias que funcionam
Para proteger sua família: Coloque em 1 enve-
lope as fotos de todos os familiares e, em outro, as 
pétalas de 1 rosa amarela e de 1 branca. Guarde 
os 2 envelopes dentro de 1 Bíblia duran te 3 dias. 
Recoloque as fotos no lugar de costume, reze 3 
Credos e 3 Salve-Rainhas. Coloque as pétalas das 
rosas em 1 bacia e derrame 2 litros de água sobre 
elas. Todos da família devem molhar as mãos e 
passar esse preparado nos braços e nas pernas. Os 
envelopes e as pétalas devem ser jogados no lixo. 
Use a bacia novamente depois de lavada.
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Estágio do peixe

recém-saído 
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Gênero de "Os
Trapalhões" (TV)

(?) de tinta, modelo de
impressora caseira

Papel de
Nicette

Bruno em
"Sítio do
Picapau
Amarelo"

Coordena-
da medida
a partir da
Linha do
Equador
(Geog.)

Sufixo de
"malote"
Eva Men-
des, atriz 

50, em
romanos

Verbo
(abrev.)

Lacuna, em inglês

3/esa — gap — lee. 4/ique — meca — neil. 6/eneida.

INICÍO A COLUNA comentando uma prática nada conven-
cional em programas de auditório da TV aberta, que foi adotada 
pela Rede TV com o seu recém contratado Alessandro Campos, 
o padre sertanejo. Para participar da platéia da atração matinal, 
cada pessoa precisou pagar R$35,00.

A COLUNA TEVE INFORMAÇÕES SEGURAS de que o 
assento no estúdio do religioso é cobrado, em decorrência da pro-
cura. E que essa foi a maneira de coibir a entrada de todo mundo. 
Porém não foi só o apuramos. Depois de uma longa pesquisa junto 
as pessoas envolvidas, verifi camos que o programa do padre é o 
único em toda Rede TV que cobra uma taxa de participação de 
seus convidados. 

ISSO PORQUE NEM COM REZA BRAVA o padre consegue 
atingir os índices de audiência tão esperado pela emissora, até 
porque o Superpop de Luciana Gimenez e Encrenca são os mais 
vistos da emissora.

PARA PARTICIPAR DOS PROGRAMAS DE AUDITÓRIO 

DAS GRANDES EMISSORAS do país, como Globo,SBT e Record, 
os convidados não precisam desembolsar um centavo sequer. A 
Rede TV defende o padre e afi rma que cobrar essa taxa de entrada 
é mesmo para selecionar o número de pessoas no auditório.

NO ENTANTO A EMISSORA FOI CATEGÓRICA AO AFIR-

MAR QUE NÃO VÊ A CARA DO DINHEIRO e que tudo vai para 
o bolso do Padre, que faz a mesma coisa no programa que também 
tem na Rede Vida, onde a emissora também não quis se pronunciar. 
No Reclame Aqui, há inúmeras reclamações de senhoras de idade 
contra o Padre Alessandro. Afi rmam que “pagaram e não tiveram 
nem o direito de tirar uma selfi e”.

A EDIÇÃO ESPECIAL QUE CELEBROU OS MELHORES 

MOMENTOS DO PROGRAMA ‘OPERAÇÃO MESQUITA’, na 
madrugada do último sábado para domingo, teve um bom desem-
penho. Exibida das 3h48 às 4h16, a atração de Otávio Mesquita 
registrou 3,2 pontos no IBOPE na grande São Paulo. Ficou á frente 
de ‘Pássaros Feridos’, um fracasso na emissora.

FILHA DO CANTOR SERTANEJO LEONARDO, Jéssica 
Costa optou por viver uma vida simples ao lado do marido Sandro 
Pedroso, ex da atriz Susana Vieira. Jéssica não se importa de ter 
o pai famoso, anda de transporte público, come quentinha e ainda 
faz os trabalhos de dona de casa. Segunda fi lha do sertanejo prefere 
essa vida do que ser dependente do pai.

HÁ ALGUNS ANOS, O ATOR CAUÃ REYMOND E A ATRIZ 

GRAZI MASSAFERA eram considerados aqueles casais de co-
mercial de margarina. Ou seja, felizes o tempo todo. No entanto, a 
bomba explodiu quando Cauã foi infi el à sua esposa se envolvendo 
com uma colega de trabalho. Hoje, ele descarta voltar para Grazi e 
afi rma que está feliz assim. Eles são pais da pequena Sofi a.

O ATOR VITOR MOROSINI, DE 29 ANOS, voltou a ser notícia 
depois de passar mais de uma década fora da TV. Ele interpretou 
o fi lho de Claudia Raia na novela ‘Belíssima’ (2005). No ano passa-
do ele caiu do quinto andar de um Hotel em Barretos. Agora, ele 
revela que luta contra o vício em drogas e não vem encontrando 
um caminho para sair delas.

FRASE FINAL: O amor pode fazer um cão ladrar em versos 
(John Fleicher).

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

Tiago Reis (*)

Mesmo que algumas pessoas con-
siderem essa uma idade relativa-
mente avançada para começar a 

investir, eu respondo com convicção que 
sim. É plenamente possível e, com um 
pouco de paciência e foco, qualquer pessoa 
pode chegar lá. A verdade é que sempre 
é tempo para começar a investir. Porém, 
costumo dizer que o melhor momento para 
iniciar sua carteira previdenciária é hoje, 
independente da sua idade. 

No Brasil, são poucos os casos explícitos 
e conhecidos de pessoas que vivem de 
renda passiva de ativos geradores de renda 
no mercado de capitais. Eu conheci um 
senhor que, após décadas de trabalho ár-
duo, ao perceber que a previdência pública 
não seria capaz de lhe proporcionar uma 
aposentadoria digna, decidiu que deveria 
investir para que quando decidisse parar 
de trabalhar, tivesse um certo conforto e 
tranquilidade, algo que o INSS difi cilmente 
proporciona.

Ao pesquisar alternativas de investi-
mentos que poderiam preencher mais 
adequadamente este perfi l previdenciário 
decidiu investir em ações de dividendos. 
Mesmo com cerca de 52 anos, não se dei-
xou desanimar e, reservou todos os meses 
uma parcela de seus ganhos mensais, e 
somando-os com um pequeno capital que 
já havia acumulado durante sua vida. 

Deu início a uma carteira previdenciária, 
inicialmente focada em ações, e alguns anos 
depois, passou a direcionar a maior parte 

Com 50 anos ainda é possível fazer 
uma aposentadoria com dividendos

Muitas pessoas se questionam se mesmo após os 50 anos vale a pena investir e se ainda é possível 
obter uma renda de dividendos

Vamos supor que uma pessoa que pre-
tende começar a investir aos 50, deseja 
se aposentar com 65 anos, que é a idade 
onde a maioria dos brasileiros se aposenta, 
então temos 15 anos pela frente. É tempo 
mais do que sufi ciente para se iniciar e 
estabelecer um plano de aportes mensais, 
com foco em ações e fundos imobiliários, 
reinvestindo todos esses ativos mensal-
mente, assim como fez o senhor que eu 
citei anteriormente.

É evidente que, a depender da renda 
que se deseja obter na aposentadoria, seja 
necessária a realização de aportes elevados 
e robustos todos os meses, até para com-
pensar o menor tempo que se tem pela 
frente. Porém, ainda que o investidor opte 
por aportes menores, eu não tenho dúvida 
que, no mínimo, será possível obter pelo 
menos um bom complemento de renda 
para sua aposentadoria.

Já para aqueles que acumularam algum 
patrimônio fora do mercado fi nanceiro ao 
longo da vida, como aplicações em renda 
fi xa ou mesmo imóveis, e estão dispostos 
a direcionar parte desses recursos para 
o mercado de capitais, além dos aportes 
mensais que são basicamente essenciais, 
então sem dúvidas o caminho se torna 
muito menor, e é possível que até em 
menos de 10 anos seja possível atingir 
uma independência fi nanceira com di-
videndos.

(*) - Formado em administração de empresas 
pela FGV, é fundador e CEO da Suno Research, 

consultoria de análise fi nanceira voltada para 
investidores individuais. 

dos seus recursos e aportes para fundos 
imobiliários, que ainda possuem um perfi l 
de renda ainda maior que o das ações. 

Após cerca de 13 anos investindo, e 
sempre reinvestindo todos os dividendos 
nesse período, este senhor se tornou mi-
lionário, continuou a trabalhar e aportar 
mensalmente, fortalecendo ainda mais sua 
carteira previdenciária, que através de um 
efeito exponencial, passou a lhe entregar 
cada vez mais dividendos.

Hoje, com mais de 75 anos, esse investi-
dor vive de renda passiva, apesar de receber 
também uma parcela da previdência social. 
Se outras pessoas seguissem o exemplo 
deste senhor, eu não tenho a menor dú-
vida de que chegariam à terceira idade 
com uma condição fi nanceira muito mais 
tranquila, ainda que tivessem começado 
relativamente tarde.

AS FORÇAS DA CRIAÇÃO. O Crescimento e o desenvolvimento 
profundos ocorrem quando reconhecemos nossa conexão com toda a 
criação. Quando observamos essa conexão, somos capazes de ver como 
as forças elementais da água, terra, ar e fogo formam a base da realidade 
física em que existimos. E como esses elementos são refl etidos em nos-
sas emoções, nossos corpos, nossas mentes e nossos espíritos. Durante 
séculos, a humanidade explorou o que signifi ca estar em separação, o 
que nos desconectou do mundo natural. Como resultado, esquecemos 
que a fonte primária e a força motriz de toda a criação ocorrem quando 
as forças elementais são ativadas e unifi cadas. A ativação ocorre den-
tro de nós quando unifi camos nosso coração, corpo, mente, espírito e 
alma. Trabalhar para unifi car esses aspectos dentro de si mesmo cria 
uma consciência mais profunda do seu poder criativo interior e do seu 
propósito nesta vida. Estabelecê-los como uma força unifi cada lhe per-
mite ancorar melhor as energias cósmicas que chegam, o que, por sua 
vez, estabiliza e o apóia na co-criação da nova realidade da Terra que se 
revela. Reserve agora um momento para se ancorar na Terra e unifi car 
seu corpo, coração, mente, espírito e alma. Muito amor. Mensagem diária 
de Kate Spreckley (https://www.spiritpathways.co.za/)

Tradução: Regina Drumond - reginamadrumond@yahoo.com.br

ClickBus

A ClickBus, plataforma líder 
em vendas online de passagens 
rodoviárias, ajuda o usuário a 
economizar tempo e evitar as 
longas filas nos guichês das 
rodoviárias brasileiras. Com 
apenas poucos cliques, é possível 
comprar passagens para mais 
de quatro mil destinos em 120 
viações. Para comprar a passa-
gem antecipada online, é preciso 
selecionar o destino e horário, 
escolher a viação e assento e 
realizar o pagamento, que pode 
ser feito em até 12x, tanto pelo 
site quanto pelo aplicativo.

Voopter

O Voopter é uma plataforma bra-
sileira que compara preços de pas-
sagens aéreas e oferece conteúdo 
sobre viagens. Líder no país, possui 
mais de 2 milhões de usuários por 
mês devido às ferramentas e conte-
údos exclusivos. Com o calendário 
multidatas é possível selecionar 
até 4 dias para ida e volta (que não 
precisam ser do mesmo mês ou 
da mesma semana), descobrindo 
assim, qual é o período mais barato 
para a viagem. O Voopter também 
oferece a possibilidade do usuário 
criar alertas que o notifi cam por 
e-mail e/ou push notifi cation quan-
do a passagem de seu interesse 
estiver dentro do valor desejado.

Plataformas que podem ajudar a 
organizar sua viagem de Carnaval


