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Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 29 de março de 2019. Dia de São Jonas, São Eustácio, São 
Secundo, São Constantino e Dia do Anjo Aladiah, cuja virtude é a 
saúde. Aniversario do ator Lima Duarte que completa 89 anos, o ator 
Terence Hill nascido em 1941, o apresentador Pedro Bial nascido em 
1958, o ator Christopher Lambert que faz 62 anos e a atriz Vanessa 
Giácomo que nasceu em 1983. 

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau é uma pessoa franca e direta, astuta 
e inteligente e muito competitiva. Possui potencial para desenvolver 
o sexto sentido, mas tem personalidade cética e ingênua ao mesmo 
tempo. Confi a muito em si mesmo, é agressivo e corajoso. Pode subir 
na vida pelo esforço próprio, sem depender das pessoas que o rodeiam. 
A imaginação é a sua principal ferramenta de trabalho, mesmo que se 
dedique a atividades por demais concretas. Em geral têm visão política 
aguçada e dedicação às relações íntimas. No lado negativo pode ser 
pouco prático e ter a falta de tato.

Dicionário dos sonhos
CABELOS - Compridos representam boa 
saúde e vida longa. Curtos, prejuízos passa-
geiros. Revoltos, separação ou afastamento 
do marido. Corta-los cuidado com seus inimi-
gos, tê-los nos pés e nas mãos, sorte no jogo 
durante sete dias. Números de sorte: 08, 21, 
35, 41, 69 e 86.

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

Esta sexta é o vigésimo quarto dia da lunação .  A Lua faz conjunção com Saturno e Plutão que tendem a deixar 

a manhã mais pesada. O dia deve seguir um pouco mais tenso por conta do contato da Lua em Capricórnio com 

estes dois planetas. Poderemos sentir que somos cobrados e há tendência a fi carmos exaustos.  A noite deve ser de 

mais energia e movimentação. A Lua faz um bom aspecto positivo com Marte que nos deixa mais ativos. A Lua 

fi ca fora de curso entre 21h06 e 22h47 quando ingressa em Aquário. 
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Ao cair à tarde, precisão nos proce-
dimentos feitos com acerto e bom 
entendimento nas comunicações. 
A noite deve ser de mais energia e 
movimentação. A Lua faz um bom 
aspecto positivo com Marte que nos 
deixa mais ativos. 77/477 – Verde.

O dia deve seguir um pouco mais 
tenso por conta do contato da Lua 
em Capricórnio COM Saturno e 
Plutão. Use a autoconfi ança, pois o 
radicalismo e o exagero tendem a pro-
vocar certo desequilíbrio emocional. 
Cuidado com exageros provocados 
pelas facilidades que acredita ter. 
89/489 – Azul.

Algo novo pode trazer ganhos mate-
riais, já que o dia favorece o brilho 
e a diversão. Cuide de assuntos 
importantes e dedique-se mais ao 
seu ambiente, para não afastar as 
pessoas. Um momento de muitas 
emoções e sensibilidade colocada 
em níveis muito altos. 64/364 – 
Amarelo.

A Lua faz conjunção com Saturno e 
Plutão que tendem a deixar a manhã 
mais pesada. Use de prudência e 
honestidade. A disposição para agir 
é maior, mas algumas tarefas podem 
não ter resultados esperados no 
fi nal do dia com a Lua fora de curso. 
94/194 – Azul.

Aumenta a chance de soluções se 
usarem de coragem e muita fé nas 
suas atividades rotineiras. Acredite 
mais em seu potencial e procure 
agir positivamente diante dos pro-
blemas que a vida apresentar, sem 
radicalismo ou atitudes de exagero. 
63/363 – Amarelo.

Nas primeiras horas do dia muita 
sensibilidade e intuição. Precisa 
manter uma atitude positiva diante 
de difi culdades. Precisa apenas evi-
tar viagens que podem resultar em 
perdas. Um problema profi ssional 
terá solução neste próximo mês 
de abril, aguarde um pouco mais. 
95/495 – Verde.

Defi na prioridades ao seguir novos 
rumos na vida em sua vida neste 
próximo mês de abril. Mantenha o 
pensamento fi rme, senso sincero 
e direto em suas ações para evitar 
rompimentos e brigas no ambiente. 
Viagens e deslocamentos favorecidos 
até as cinco e meia da tarde. 99/499 
– Verde.

Nesta manhã poderá encontrar um 
rumo que lhe dê maior segurança, 
tranquilidade e harmonia. Pode 
realizar um sonho antigo desde que 
acredite que isso é possível. Sua vida 
profi ssional pode estar tendo uma 
mudança inesperada no começo de 
abril. 50/350 – Azul.

Com Sol na casa da família você se 
aproxima de suas raízes, dos pais, 
fi lhos e irmãos. Nesta sexta aumenta 
a sua disposição para agir, mas os 
resultados ainda irão demorar. A 
noite deve ser de mais energia e 
movimentação. A Lua faz um bom 
aspecto positivo com Marte que nos 
deixa mais ativos.  56/756 – Branco.

O Sol na casa três trará mudanças que 
levam a vida fi nanceira a melhorar. A 
Lua fi ca fora de curso entre 21h06 e 
22h47 quando ingressa em Aquário. 
Por isso fazer o que foi programado 
vai evitar imprevisto e situações di-
fíceis no fi nal do dia. 97/597 – Verde.

O início da manhã deverá ser muito 
inspirado devido ao aspecto da Lua 
com Netuno.  De tarde saia da rotina, 
procurando novas oportunidades 
que aumentem a motivação e dê 
disposição para agir. No relacio-
namento cuidado para não perder 
a confi ança de quem ama. 06/506 
– Cinza. 

Depois da metade do dia haverá uma 
atitude produtiva e responsável. 
Controle a tendência a rompimentos 
e brigas por resultados que podem 
não chegar imediatamente. Com o 
Sol no signo oposto pode se unir 
ou romper sociedades e parcerias. 
54/254 – Branco.

Simpatias que funcionam
Ampliar seu círculo de amigos: Acenda 1 
vela amarela sobre 1 pires e reze com muita fé 
o Salmo 80, a Miguel, pedindo para o seu círculo 
de amizades crescer a cada dia. Depois, faça 3 
vezes o sinal-da-cruz.  Jogue os restos d a vela 
no lixo, lave o pires e use-o normalmente.
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Lambis-
goia

Navio dos
Grandes 

Descobri-
mentos

Composto
orgânico

das proteí-
nas (Quím.)

Marca da
voz da
pessoa
mordaz

(?) Mader,
atriz

carioca

Guiomar
Novais,
pianista

brasileira

Relógio
que é

símbolo 
de status

Conce-
deu três

desejos a
Aladim

Alienígena
imagi-

nado por
Spielberg

Formação
do "pas 
de deux" 
no balé

Rei com o
"toque do

ouro"
(Mit.)

Ilha natal
do herói
Ulisses
(Mit.)

Sinal
comum 
na pele
do ruivo

Parede, 
em

francês

Anseio do 
possessivo

Estrutura
no cimo

das
catedrais

Título de
Ayrton
Senna 
na F1

Caminho
estreito
em um
campo

Obra
literária
dividida
em atos

Intenção
criminosa
Homem,

em inglês

Associação
entre se-
res vivos
Retirar-se

Conjectu-
ras

Vestígio

Composição de 
Eduardo Oliveira que

exalta os afrodes-
cendentes do país

Invento de Alfred Nobel

Naipe de carteados repre-
sentado por um trevo negro

Um dos dogmas da
sustentabilidade
Festa comum na

sociedade vitoriana

Suporte 
de roupas
Cultivar 
(a terra)

Graceje
Rio Gran-
de do Sul

(sigla)

Gênero
musical
típico 

dos EUA

Toda;
completa

Desace-
lera

Editores
(abrev.)

Antepas-
sado

Ave de
rapina

Latitude
(abrev.)
Muito

habilidoso

Vantagem
oferecida
por algu-
mas lojas

nas
compras à

vista

Sufixo de 
"hemato-

ma"
Observa

3/duo — man — mur. 4/açor. 5/ítaca.

O setor de construção 

civil sofreu muito com a 

crise dos últimos anos

Mas, felizmente, desde 
o fi nal de 2018, nota-
se uma retomada na 

confi ança, o que já representa 
um crescimento nas vendas 
de imóveis. As perspectivas 
voltaram a ser otimistas. Com 
o PIB previsto para avançar 
2,5% em 2019, o setor de 
construção estima crescer até 
2%, como apontam dados da 
FGV e o Sinduscon-SP. Muito 
disso se deve à esperança da 
população no novo governo e 
à expectativa de estabilidade 
política e econômica.

Contudo, assim como vários 
mercados, o setor imobiliário 
também passa por transfor-
mações importantes. A busca 
pelo acesso em vez da posse 
tem feito com que algumas 
construtoras passassem a 
construir condomínios não 
com a intenção de vender os 
apartamentos, mas sim de alu-
gá-los. Uma grande mudança 
de paradigma para o modelo 
de negócio.

Outra vertente de mudança é 
a de imóveis cada vez menores. 
Com menos fi lhos, a necessida-
de de espaço diminui, fazendo 
com que a localização se torne 
muito mais importante do 
que o espaço. Nesse sentido, 
imóveis modulares, onde um 
quarto se transforma em sala 
em questão de segundos, re-
gistram franca expansão. Mais 

conscientes, as famílias não 
abrem mão de imóveis mais 
sustentáveis. 

Condomínios com sistemas 
de reuso de água, irrigação 
inteligente das áreas verdes e 
painéis solares para produção 
de energia limpa são cada vez 
mais procurados. Construções 
com fachadas verdes e amplos 
jardins que proporcionem 
momentos de relaxamento e 
bem estar estão no topo das 
prioridades de quem busca um 
imóvel com apelo ambiental. 

Além de mais conforto 
térmico, redução da poluição 
sonora, visual e do ar, morado-
res de várias cidades do país 
já começam a se benefi ciar de 
iniciativas como o IPTU Verde, 
que faz uma redução gradativa 
no imposto de acordo o nível 
de sustentabilidade do imóvel. 
Além de economia nas contas 
de energia, água e IPTU, ou-
tra grande vantagem desses 
investimentos sustentáveis é 
a valorização do imóvel. 

Pesquisas mostram que ca-
sas e apartamentos com práti-
cas mais sustentáveis chegam 
a valer até 30% mais. Constru-
toras que se atentarem a todas 
essas tendências certamente 
verão uma rápida recuperação 
em seus mercados. Entender 
as demandas, necessidades e 
preferências dos clientes será 
sempre o melhor antídoto 
contra qualquer crise. 

(*) - É engenheiro civil, consultor 
internacional com foco em 

construções verdes e diretor
geral da empresa Regatec.

A retomada do setor
de construção civil

Danny Braz (*)

Refl exões

A medida vale por todos os 
15 km de costa adriática 
e prevê multa de até 50 

euros aos infratores. A inicia-
tiva, batizada de “Romagna 
Plastic Free 2023”, foi promo-
vida pelo Visit Romagna, em 
acordo com a Prefeitura e com 
a associação “Basta Plastica in 
Mare”. 

Para a proteção do meio am-
biente, Rimini já investiu “200 
milhões de euros para reformar 
as redes de esgoto”, de acordo 
com o prefeito Andrea Gnassi. 
“Hoje dizemos ‘não’ ao plástico 
no mar, queremos nos tornar 
a primeira região e a primeira 
‘riviera’ sem plástico”, declarou 
Gnassi. Desde 2016, os pesca-
dores locais têm à disposição 
caixas para depositar resíduos 
plásticos acidentalmente cap-
turados no mar.

Em breve, haverá quatro 
barcos da Marinha local para 
auxiliar a coleta de lixo. Com 

Rimini, na região da Emília-Romanha, no norte da Itália.

Cidade italiana bane cigarro 
e utensílios plásticos

A cidade de Rimini, na região da Emília-Romanha, no norte da Itália, proibirá, a partir do dia 15 de abril, 
o uso de recipientes plásticos descartáveis e cigarros

tos descartáveis plásticos 
na praia, com multas para 
infratores de 50 a 500 euros. 
Plásticos como pratos, copos, 
canudos, mas também pontas 
de cigarro e bastões para ba-
lões constituem 70% do lixo 
marinho, uma porcentagem 
que, nos mares italianos, 
sobe para 95,7%, sendo 43% 
apenas no centro e norte do 
Adriático.

Mais de 300 toneladas foram 
interceptadas em quatro meses 
no rio Pó, que desagua no Mar 
Adriático, através de barreiras 
fl utuantes - porque interceptar 
o lixo antes de chegar ao mar 
facilita a reciclagem e limita 
a poluição -. As barreiras são 
um projeto do “Il Po d’AMare”, 
elaborado pela Fundação para 
o Desenvolvimento Sustentável 
e pelo consórcios Corepla, para 
a recuperação de plásticos, e 
Castalia, que recolhe resíduos 
fl utuantes (ANSA).
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isso, os caixotes de poliestireno 
que costumavam ser utilizados 
para a pesca foram banidos. As 
medidas ambientais em Rimini, 
porém, vão além do mar e das 
praias: as merendas escolares 
usarão apenas louças de barro 
e, há um mês, já foi proibido o 

uso de confetes plásticos ou 
plastifi cados em áreas públicas. 

A “revolução” ecológico já 
contagiou outras estâncias 
turísticas na Itália. No ano 
passado, o prefeito das Ilhas 
Tremiti, Antonio Fentini, 
ordenou a proibição de pra-

União Europeia aprova lei que 
proíbe produtos plásticos

O Parlamento Europeu aprovou na quinta-
feira (28) uma nova legislação que proibirá a 
comercialização de produtos plásticos em todos 
os países da União Europeia (UE). Com 560 votos 
favoráveis, 35 contrários e 28 abstenções, o texto 
foi aprovado durante reunião em Estrasburgo. 
A medida entrará em vigor a partir de 2021. O 
objetivo é ajudar a conter as quantidades as-
tronômicas de lixo plástico que sempre acabam 
poluindo o meio ambiente e os oceanos. 

O projeto foi apresentado pela Comissão Eu-
ropeia e já havia sido aprovado no ano passado. 
A nova lei abrange o banimento dos chamados 
plásticos oxidegradáveis - que se dividem em 
minúsculas partículas ao se degradar - e pro-
dutos feitos de poliestireno expandido. Entre 
os produtos banidos estão pratos, talheres, 
cotonetes, canudos, copos, entre outros.

A medida também estabelece que os Esta-
dos-membros terão de garantir a reciclagem de 
90% das garrafas de plástico até 2029, e exigir 
que a composição contenha 25% de obra-pri-
ma reciclada até 2025 e 30% até 2030. Além 
disso, o documento tem como objetivo forçar 
produtores de alguns utensílios a se responsa-

bilizarem quanto aos custos de limpeza, coleta 
e reciclagem. Desta forma, principalmente a 
indústria do tabaco será atingida. 

A aprovação no Parlamento Europeu é o 
penúltimo passo para reduzir o consumo de 
plásticos descartáveis. Os Estados-membros 
devem ratifi cá-lo nos próximos dias, mas é 
apenas uma formalidade porque já deram luz 
verde ao texto (ANSA).

O objetivo é conter as quantidades de 

lixo plástico que acabam poluindo o meio 

ambiente e os oceanos.
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SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por 
Sharon Taphorn. Expansão. Não tenha medo 
de quem você está se tornando. Você é mais 
do que apenas um corpo físico, você é muito 
mais grandioso do que isso e é hora de ver 
o você ‘real’ e deixar todos os aspectos de 
você se fundirem e se tornarem ‘um’. Você 
está aprendendo a usar partes de si mesmo 
que antes estavam ocultas ou inativas e, 
quando você aprende onde começa e o que 
acontece a seguir, é importante para o seu 
crescimento. Esta versão estendida e expan-
dida de você é como um holograma que foi 
super imposto a você, mas sempre esteve aí, 
é apenas agora que você está aprendendo a 
usá-la para ajudá-lo a navegar, a explorar sua 
sabedoria interior e aprender o seu poder 
ao expandir sua luz. Pensamento para hoje: 
Use alguns fi ltros em torno de sua energia 
quando precisar, mas permita sua energia 
um pouco mais a cada vez que você quiser 
sentir o que está acontecendo ao seu redor. 
E assim é. Você é muito amado e apoiado, 
sempre. Os Anjos e Guias.http://www. playin-
gwiththeuniverse.com/- Tradução: Regina 
Drumond – reginamadrumond@yahoo.com.br

Teté Bezerra pediu demis-
são da presidência da Em-
bratur (Instituto Brasileiro 
de Turismo) na manhã de 
ontem (28). Segundo a asses-
soria de imprensa do órgão, o 
pedido foi feito por meio de 
carta endereçada ao ministro 
do Turismo Marcelo Álvaro 

Antônio. A saída já estava 
prevista, conforme manifes-
tações públicas do próprio 
ministro. Bezerra estava no 
cargo desde maio de 2018. 
O Ministério do Turismo e a 
Embratur divulgarão ainda 
hoje nota conjunta sobre o 
pedido de demissão (ABr).

Presidente da Embratur
pede demissão


