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Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 01 de Abril de 2019. Dia de Santo Hugo de Grenobble, Santa 
Teodora, São Gilberto, São Ludovico Pavone e Dia do Anjo Jezalel, cuja virtu-
de é a aceitação. O nome do mês de abril origina-se de Afrodite, nome grego 
da deusa Vênus que teria nascido da espuma do mar, e a quem os romanos 
dedicavam este mês, cabendo lembrar que Abril, em grego, signifi ca espuma. 
Dia da Mentira ou Dia do Trote e Dia do Humorismo. Aniversario da 
apresentadora a atriz Debbie Reynolds que faz 87 anos, a apresentadora Ana 
Maria Braga que nasceu em 1949 e a cantora Susan Boyle que completa 59  anos.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau aprende tudo com facilidade e possui 
uma memória prodigiosa. Pode seguir carreira em contato com o público e 
realizar trabalhos considerados difíceis pelas pessoas comuns. Possui o dom 
da oratória e capacidade para transmitir ideias, pensamentos e experiên-
cias, sendo um excelente comunicador. Independente, sensível e também 
ambicioso, é dotado de intuição e liderança. No lado negativo, a ignorância 
e a mentira infl uenciam aqueles que nada querem aprender ou fazer.

Dicionário dos sonhos
BANDIDO – Ver muitos, cuidado com seus inimigos. 
Ataque signifi ca perda de algum amigo ou parente. 
Prendê-lo, indica vitória sobre uma situação ou inimi-
go, que será afastado. Ser bandido representa força 
de vontade e que conseguirá vencer suas difi culdades. 
Números de sorte: 41, 49, 75, 81 e 90.

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

Esta segunda é o vigésimo sétimo dia da lunação . A Lua fi ca fora de curso até as 11h49 da manhã quando ingressa 

em Peixes. Por isso, durante toda a primeira parte do dia é melhor não alterar o rumo das coisas, fazendo tudo 

o que havia sido planejado e dentro de uma rotina já estabelecida. Com a Lua sem formar aspectos não temos o 

controle das situações e tudo pode acontecer, tanto para melhorar como para pior. Depois a tarde com a Lua em 

Peixes e na fase minguante será melhor encerrar a situações e por um ponto fi nal naquilo que não dá  mais.
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Determinação e metas a atingir de-
vem ser traçadas neste dia. Nem tudo 
que deseja que aconteça lhe será 
possível imediatamente, mas já terá 
alguma conquista importante em um 
dia ótimo para negócios. Uma relação 
sairá ganhando se partilhar a rotina 
com alguém. 90/490 – Vermelho.

Partilhar a rotina com novas pessoas 
fortalecerá os vínculos. Com o Sol 
aproximando-se do seu signo au-
menta a energia sexual e a disposição 
física e mental. Contenha teimosia 
e use de atitudes desprendidas. 
Dedicação as suas atividades, dá 
o resultado esperado muito breve. 
76/576 – Amarelo.

Dia positivo para lidar com as coisas 
de forma mais concreta. Aceite as 
situações e as pessoas como elas são, 
para que os atritos se ocorrerem, 
não sejam exagerados. Com jeito irá 
obter a satisfação dos seus desejos, 
esclarecendo questões com criativi-
dade e bom senso. 73/473 – Cinza.

Precisa ser fi rme para superar os 
problemas que vem enfrentando 
nos últimos tempos. Os assuntos 
materiais, como o dinheiro, fi cam 
em destaque durante este primeiro 
dia útil da semana. Neste dia impo-
nha-se um alto nível de qualidade e 
isso será o passaporte do sucesso. 
67/567 – Verde.

É um período para planejar e ter uma 
visão mais ampla do caminho que 
deve ser seguido daqui para frente. 
O trabalho colocado a serviço da am-
bição mais positiva é o elemento que 
nos revela o lado benéfi co. Melhora 
o seu prestígio e os ganhos materiais 
nesta semana. 68/768 – Amarelo.

Este é um momento em que a lida 
com dinheiro e a busca pelo status 
social predominam.  De manhã com 
a Lua fora de curso se aconselha a 
manter a rotina. Poderá estabelecer 
novos contatos melhorando sua 
comunicação de forma mais aprimo-
rada e detalhista. 85/385 – Amarelo.

Aguarde conhecimento que o levará 
a novas descobertas. Até lá aproveite 
bem as oportunidades que podem 
surgir durante este mês de abril. 
Este é um dia em que manter a 
rotina e não mudar nada de última 
hora pode ajudar a evitar problemas 
mais graves. 32/632 – Cinza.

As pessoas estão mais entusiasma-
das, esfuziantes e querem sair para 
se expandirem de manhã e isso pode 
ser perigoso. Aceite situações novas 
na relação de amor ou apenas no 
sexo. Curta mais e melhor um rela-
cionamento que tenha um sabor de 
aventura, mas pode ser duradouro. 
09/409 – Azul.

Determinação e metas a atingir de-
vem ser traçadas para depois que a 
Lua estiver em seu signo. Talvez não 
consiga expressar o romantismo e o 
seu sentimento amoroso da forma 
que gostaria. Muita coisa que espe-
rava de uma forma será diferente, até 
para melhor. 38/238 – Verde.

Evite cometer gasto além do que 
estava previsto, aumentando as suas 
dívidas e criando situações urgentes 
e tensas. O dia é bom para tratar de 
questões de dinheiro e preparar-se 
para lucrar mais. O período é ideal 
para dedicar-se um pouco mais a 
relação familiar e ser feliz ao lado 
de alguém. 24/324 – Azul.   
  

Faça tudo com a máxima compe-
tência, imponha-se um alto nível 
de qualidade e terá o passaporte 
do sucesso em suas mãos. Irá viver 
novos ambientes e conhecer novas 
pessoas que serão úteis a seus pla-
nos. As confusões do momento logo 
irão desaparecer. 53/353 – Verde.

Equilibre as situações em sua vida 
e defi na o que pretende fazer. É o 
momento de assumir a austeridade 
e conter a frieza. Dê mais valor à 
maneira como se comunica com as 
pessoas, de forma sincera e aberta. 
Comunicando-se em seu ambiente 
tudo fi cará mais fácil. 63/463 – Verde.

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 durante 3 dias. R eco-
loque 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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entre se-
res vivos
Retirar-se

Conjectu-
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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)
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de do Sul
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ma"
Observa

3/duo — man — mur. 4/açor. 5/ítaca.

INICÍO A COLUNA comentando a reclassifi cação da novela 
‘Sétimo Guardião’, da Globo, imposta pelo Ministério da Justiça como 
não apropriada para menores de 14 anos, de acordo com o despacho 
publicado esta semana. Segundo o ministério, produções como o 
‘Sétimo Guardião’ devem ser cuidadosamente observadas pelos 
seus produtores porque envolve telespectadores de todo o Brasil. 

COM ESSA DETERMINAÇÃO A NOVELA NÃO DEVE 

SER VISTA por menores de 14 anos por ter cenas de sexo, pros-
tituição, erotização, estupro e consumo de drogas ilícitas além 
do preconceito. A Globo pode recorrer da decisão ou oferecer 
justifi cativa porque não adequou a trama e voltou a cometer os 
mesmos erros anteriores.

O CANAL VIVA JÁ ESTÁ REPRISANDO A NOVELA 

‘CRAVO E A ROSA”. Essa não será a primeira reprise da trama 
de Walcyr Carrasco na televisão . A sua exibição original deverá 
fi car nove meses no ar. O canal Viva vem obtendo boa audiência 
com as grandes reprises da Globo.

O ATOR PAULO BETTI,TAMBÉM ESTÁ ESCALADO 

PARA A NOVELA ‘ORFÃOS DA TERRA’, próxima trama das 
seis na TV Globo das autoras Thelma Guedes e Duca Rachid. 
O ator terá um destaque na história e será casado com Raina, 
personagem da atriz Eliane Giardini, sua ex mulher na vida real.

O CANTOR E COMPOSITOR SÍLVIO BRITO, vem con-
seguindo bons resultados com o seu programa na Rede Vida de 
Televisão. Todos os sábados  leva convidados e presta homenagem 
a uma personalidade. O programa é estritamente feito para a 
família onde a boa música sempre se faz presente.

A ATRIZ E HUMORISTA DA GLOBO, CLÁUDIA ROD-

RIGUES, de 47 anos, foi transferida no último sábado para 
o Hospital Albert Einstein em São Paulo. A humorista estava 
internada desde o início de março no centro de terapia intensiva  
na clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro.  

O MOTIVO DA TRANSFERÊNCIA FOI PORQUE A ATRIZ 

FAZ UM TRATAMENTO da doença com um remédio a base de 
maconha, e o corpo médico carioca não concorda com a medicação. 
Cláudia,atualmente foi readmitida na Globo por decisão judicial.  

O PROGRAMA DOMINGÃO DO FAUSTÃO é sem dúvida 
nenhuma a melhor opção do gênero aos domingos na TV brasileira. 
Completando 30 anos de exibição, a atração ganha na inovação e 
na qualidade dos quadros apresentados que diga-se de passagem 
tem uma produção impecável. 

FRASE FINAL:  Só o amor constrói. 

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

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, 

consulte sua agência de 
confi ança, ou ligue para

3106-4171

netjen@netjen.com.br

Refl exões

Além das belezas natu-
rais e das pirâmides, 
há templos para se 

extasiar em diversas cidades 
egípcias, incluindo a capital, 
Cairo. As esfi nges e o Rio 
Nilo, o mais importante do 
continente africano e um dos 
maiores do mundo, são outros 
pontos altos, assim como 
shows de luzes e museus que 
contam a história do período 
dos faraós.

Para quem quer explo-
rar tudo o que a cidade do 
Cairo tem para oferecer, o 
roteiro “Cairo Fascinante” 
é perfeito. Em quatro dias, 
fazem parte da programação 
passeios pelos pontos mais 
famosos e requisitados da 

A milenar cidade do Cairo é fascinante.

Belezas e outros fascínios do Egito
Dono das pirâmides mais famosas e conhecidas do mundo, o Egito está na mira de todos que buscam 
conhecer de perto um dos lugares mais importantes para a história das civilizações

capital, como a necrópole de 
Gizé, onde estão as pirâmides 

Keops, Kefren e Micerinos, 
além de visitas à Esfinge e 

D
iv

ul
ga

çã
o ao Templo do Vale.

Já para os que estão mais 
interessados em viagens mais 
longas e que ultrapassem 
as fronteiras do Cairo, há o 
roteiro “Cairo com Cruzeiro”, 
que contempla navegações 
pelas águas que foram o 
principal meio de transporte 
para mercadorias e pessoas 
no início das civilizações. 
Na programação também 
estão passeios nas cidades 
de Assuão, Kom Ombo, Edfu, 
Esna e Luxor com visitas a 
templos simbólicos e que 
criam a possibilidade de 
uma imersão real na cultura 
e história locais.

Mais informações (www.
francatur.com.br).

Novas regras para concursos públicos e 

contratação excepcional de pessoal.

Governo publica decreto com
regras para concursos públicos

O Diário Ofi cial da União publicou na 
sexta-feira (29) o decreto presidencial 
que estabelece medidas de eficiência 
organizacional para o aprimoramento da 
administração pública federal direta, au-
tárquica e fundacional. O Decreto nº 9.739 
estabelece normas para concursos públi-
cos, fi nalidades, competências e estrutura 
do Sistema de Organização e Inovação 
Institucional do Governo Federal (Siorg).

Caberá ao sistema organizar as ati-
vidades de desenvolvimento organiza-
cional de órgãos e entidades tanto da 
administração pública federal direta, 
como autárquicas e fundacionais. O de-
creto detalha critérios e procedimentos 
a serem adotados para definir níveis 
hierárquicos e o quantitativo de profi s-
sionais nas unidades da administratção.

O documento aponta diretrizes a serem 
adotadas visando o fortalecimento da ca-
pacidade institucional dessas entidades, 
bem como procedimentos e trâmites a 
serem adotados para a apresentação de 
propostas de medidas para a organiza-
ção e a inovação das instituições. Além 
disso, apresenta regras para concursos 

públicos e contratação excepcional de 
pessoal para atender necessidades tem-
porárias que sejam do interesse público. 

O decreto também apresenta regras 
para criação, transformação ou extinção 
de cargos; para a criação, reorganização 
ou extinção de órgãos e entidades; para 
a aprovação ou revisão de estatutos e 
estruturas regimentais; bem como para 
o remanejamento ou redistribuição 
de cargos e funções públicas (ABr).
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SABEDORIA DOS ANJOS ca-

nalizada por Sharon Taphorn.

Refúgio. Encontre refúgio no 

mundo mágico ao seu redor. Às 
vezes, é bom “escapar” do mundo 
ao seu redor, especialmente duran-
te os tempos realmente caóticos. 
O mundo natural é perfeito para 
isso. Lembre-se de uma época em 
que você era criança e usou sua 
imaginação para transformar seu 
mundo em outro reino e brincou 
com um incrível abandono. É hora 
de encontrar aquela criança inte-
rior mais uma vez e permitir que 
ela o ajude a liberar toda a energia 
mental do que é, o que é desejado, 
ou o que você desejaria que fosse, 
e apenas esteja no momento de 
cura do agora. Pensamento para 
hoje: Crie ou encontre um refúgio 
seguro onde você possa ser você, 
onde você possa se perder, ser livre, 
amar e se curar. E assim é. Você é 
muito amado e apoiado, sempre. Os 
Anjos e Guias.

www. playingwiththeuniverse.com
Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

2ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0025349-72.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) LAURO CÉSAR PEREZ DOS SANTOS, CPF 161.419.138-73, que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de Sentença, movida por ABETEC - Associação Brasileira de Educação e 
Tecnologia. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do 
CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 16.617,99 (re ferente a 
julho/2018), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Antes de esgotado este último prazo, não será deferida a prática de atos de constrição (bloqueio via 
Bacenjud, Renajud, etc.). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de fevereiro de 2019. 
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