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Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 15 de Abril de 2019. Dia de São Êutiques, São Vitoriano, 
Santa Anastácia e Dia do Anjo Ieratel, cuja virtude é a perseverança. Dia 
Mundial do Desenhista, Dia do Desarmamento Infantil e Dia Nacional da 
Conservação do Solo. Hoje aniversaria a atriz Cláudia Cardinale que com-
pleta 81 anos, a atriz e roteirista Emma Thompson nascida em 1959, a atriz 
Gabriela Duarte que faz 45 anos e atriz Alice Braga que nasceu em 1983.

O nativo do dia
Quem nasce neste dia de Áries costuma ser excelente professor, psicó-
logo ou educador. O amor pela harmonia, cor e formas pode conduzi-lo 
para o mundo das artes em geral. Boa posição, fortuna e proteção de 
pessoa importante. A sorte o favorece com muitas oportunidades, mas 
para alcançar o sucesso tem que manter-se otimista e positivo e é com 
determinação que chegará até seus objetivos. No lado negativo precisa 
superar a tendência à teimosia e ao orgulho, é necessário bastante 
esforço para sentir-se realmente feliz.

Dicionário dos sonhos
ABORTO – Aviso de deslizes na vida. Insegurança nos 
planos e perigo de cometer faltas graves. Para sonho de 
homem, é um agouro de fracasso naquilo que o interessa 
no momento seja amor ou dinheiro. Para mulher, adverte 
que deve cuidar da saúde. Números de sorte: 06, 26, 28, 
31, 41 e 56.

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

Esta segunda é o décimo segundo dia da lunação. A Lua crescente ingressa em Virgem as 07h15 da manhã aumentando 

o senso crítico e detalhista dando preferência à ordem e organização, aos bons modos e correção de atitudes e a uma 

postura mais séria diante dos acontecimentos. O senso prático fi ca evidente desde o começo da manhã e durante toda 

esta segunda-feira. Disposição e vitalidade boas aumentam no fi nal da tarde e depois noite afora. Trocar informações, 

bater papo, aprender sobre novos assuntos, é o que interessará neste ciclo. 
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Prepare-se para decisões impor-
tantes no setor fi nanceiro visando 
melhorar seus ganhos. A imaginação 
nos leva a conclusões errôneas sobre 
intenções e vontade das pessoas. 
Cuide da saúde, alimentando-se bem 
e evitando excessos com bebidas. 
48/948 – Verde.

Ficará mais romântico e mais social 
nesta segunda. Ao mesmo tempo 
aumenta a valorização da autoridade 
e do mando, tornando maior o senso 
de valor das coisas. Melhora seu astral 
e aumentam também as chances de 
encontrar um novo rumo na vida. 
80/380 – Branco.

Muito cuidado ao tomar decisões 
vai começar a fase mais negativa 
do ano, período de preocupações 
e aborrecimentos. O materialismo 
excessivo e a busca pela afi rmação 
aumentam a tendência de querer 
possuir. Análise e prepare os proje-
tos para o futuro. 31/731 – Amarelo.

Com a Lua em Virgem faça só o que 
foi programado e irá render resul-
tado, mas tudo bem pensado. Saia 
da rotina e divirta-se com amigos e 
familiares. Na relação amorosa sinta 
mais a outra pessoa e busquem juntas 
as novidades que tanto anseiam. 
92/792 – Cinza.

Use bem o dinheiro que ganhar e 
organize-se para melhorar ainda 
mais seus lucros. Cuide da saúde que 
enfraquece e pode sofrer. Não tente 
impor sua opinião a ninguém e res-
peite opiniões em seu ambiente. Abra 
espaço para fantasia, converse me-
nos e sinta mais. 56/456 – Amarelo.

O período é o melhor para abrir o 
diálogo e obter entendimento. En-
tão, uma boa dica é juntar os amigos 
e incrementar a vida social. Junto 
com a pessoa amada, é claro.  A 
imaginação pode levar a conclusões 
errôneas sobre as intenções dos 
outros. 32/432 – Cinza.

Com a Lua em Virgem de manhã 
poderá resgatar uma antiga relação 
neste começo de semana. Poderá de-
cidir-se sobre parcerias, sociedades e 
uniões que estejam sendo iniciadas 
ou rompidas. Não queira impor sua 
vontade à pessoa amada e também 
evite o ciúme. 55/655 – Verde.

Com a curiosidade em alta, busca-
mos por novidades. Trocar informa-
ções, bater papo, aprender sobre 
novos assuntos, é o que interessará 
neste ciclo. Precisa gastar menos 
dinheiro, mesmo ganhando mais 
precisa garantir maior segurança 
material. 48/348 – Azul.

As demonstrações podem ser decisi-
vas nos relacionamentos sociais. Diga 
dos seus sentimentos e será mais 
feliz. Cuidado, aumenta a valorização 
da autoridade e do mando. Evite 
atitude de desconfi ança que afasta 
pessoas queridas. 95/595 – Marrom.

Veja a vida de forma mais otimista e 
tenha fé diante de acontecimentos 
ruins. Pode improvisar algo necessá-
rio para se sair bem de uma situação. 
Cuide mais do seu ambiente, da sua 
família e da sua saúde, pois o Sol vai 
para a casa quatro e ajudará a obter 
soluções familiares. 39/439 – Azul.

Com o Sol daqui uma semana na casa 
três pode se preparar para grandes 
alterações na vida, mudanças que já 
foram preparadas. Nos contatos pes-
soais, deve sentir-se mais satisfeito. 
O que tiver que mudar nesta semana 
será para melhor. 84/584 – Verde.

Faça um plano para o futuro e 
comece a persegui-lo a partir desta 
semana. Gastar tudo o que ganhar 
aumentando dívidas além do que 
pode pagar é perigoso neste momen-
to. O materialismo excessivo trará 
perdas neste começo de semana. 
45/645 – Azul.

Simpatias que funcionam
Alcançar o seu objetivo na vida
Encontre três moedas e três galhos de arruda. Junte tudo 
e deposite no altar de uma igreja que tenha seu santo 
de devoção. Depois disso, assista a uma missa nesta 
mesma igreja e peça em oração pelo emprego. Quando 
alcançar o objetivo, volte na igreja e acenda uma vela 
em agradecimento para o santo.
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Refl exões
MERGULHO NA BELEZA. Inspiração 

diária de Kate Spreckley Em tempos de 
mudanças e transformações profundas, é 
importante ter tempo para se interiorizar, 
respirar no momento e remover todas as 
distrações para que a clareza possa surgir. 
Essa clareza pode ser clareza de pensamento, 
de sentimento ou clareza sobre qual deve ser 
o nosso próximo passo. Isso nos dá a opor-
tunidade de avançar de maneira relaxada e 
ancorada. A energia que chega é imprevisível 
e volátil, intensifi cando a necessidade de 
mudança e transformação, interna e exter-
namente. A energia potente deste tempo está 
iniciando um novo ciclo de vida signifi cativo 
e o fi m de qualquer desconexão entre suas 
realidades internas e externas. Não deixe 
suas dúvidas dissuadi-lo ou mantê-lo ligado 
ao passado. Esta é a hora de mergulhar na 
beleza do desconhecido e descobrir o grande 
potencial do seu eu plenamente realizado. 
Um novo propósito está disponível para você 
agora. Não resista às mudanças abruptas 
que podem ocorrer de repente em sua vida. 
Confi e na fl uidez da vida. Lembre-se de que 
a mudança se refere ao fl uxo e refl uxo dos 
ciclos de vida. Muito amor. Kate
https://www.spiritpathways.co.za/
Tradução: Regina Drumond - 
reginamadrumond@yahoo.com.br

INICÍO A COLUNA comentando mais uma multa que a Rede 
Globo tomou do Ministério Público Federal de Minas Gerais. Na 
sexta-feira (5), foi ajuizado uma ação civil pública contra a emissora. 
Entre outras medidas, foi pedida a condenação da Globo por danos 
morais coletivos.

O VALOR DA MULTA É DE R$ 14,8 MILHÕES,devido a ex-
ibição do programa  ‘Álbum da Grande Família’ em horário infanto 
juvenil (das 6h ás 20h).Segundo o MPF, programas com classifi cação 
indicativas não recomendada para menores de 12 anos só podem 
ser exibidas após as 20 horas.

ANTES DISSO, SÓ SÃO PERMITIDOS PROGRAMAS COM 

FINALIDADES EDUCATIVAS,artísticas,culturais e informativas, 
o que para os procuradores não seria o caso do humorístico, que até 
2014 era exibido a noite e a partir de 2017 passou a ser reprisado 
a tarde.

O INQUÉRITO CONTRA A GLOBO FOI INSTAURADO 

NA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS, 
que diz ter notifi cado a emissora em fevereiro para que retirasse a 
atração da faixa das 15 horas e recebido a resposta da Globo que 
isso não aconteceria. O que levou á ação na justiça.

QUESTIONADA SOBRE RUMORES DE UMA PROPOSTA 

PARA DEIXAR O SBT E IR PARA A CNN BRASIL, como a 
coluna noticiou a semana passada, a jornalista Rachel Shereherazade 
não confi rmou essa troca. Porém fontes bem informadas garantem 
que no fi nal deste mês ela deixa o SBT.

A RECORD VOLTOU A EXIBIR CRÉDITOS FINAIS NO 

JORNAL DA RECORD NA NOITE DA SEXTA-FEIRA (5) 

APÓS 10 ANOS SEM QUE ISSO ACONTECESSE. A decisão 
foi tomada para valorizar a equipe que trabalha para o programa ir 
ao ar. Essa decisão foi do vice-presidente de jornalismo, Antônio 
Guerreiro.

PAULO POLLI DIRETOR DO CANAL CLIMA TEMPO, 

SINTONIZADO NA SKY ATRAVÉS DO CANAL 170, está feliz 
com os resultados da nova linha editorial da emissora que passou 
a ser ‘Clima Tempo Bio’ . A programação da emissora exibida em 
Rede Nacional tem uma grade muito diversifi cada com muito en-
tretenimento e informação.

E POR FALAR NO ‘CANAL CLIMA TEMPO’, ESTE COLUN-

ISTA APRESENTA TODAS AS SEXTAS-FEIRAS EM REDE 

NACIONAL, a partir da meia noite o programa ‘Qual Viagem’, com 
convidados que dão dicas, comportamento e os principais cuidado 
que se deve ter quando se sai de viagem.

DESDE A ÚLTIMA SEMANA A REDE GLOBO ABRE 

ESPAÇO PARA OS GRANDES HUMORISTAS DA TV BRA-

SILEIRA, INCLUINDO CARLOS ALBERTO DE NÓBREGA 

do SBT, que além de participar dos programas humorísticos da 
emissora, no último sábado foi o convidado especial do programa 
‘Altas Horas’. Comenta-se que a ‘Praça é Nossa’ pode deixar o SBT.

FRASE FINAL: Quem sabe adular também é capaz de caluniar 
(Napoleão). 

A Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) comemorou na 
quinta-feira (11) 100 anos de 

existência com uma série de eventos 
denominada “A volta ao mundo em 24 
horas”, com apresentações de música, 
teatro, palestras, debates e homenagens 
ao redor do globo. Em Pretoria, na África 
do Sul, por exemplo, foi feita uma homena-
gem a Nelson Mandela com apresentações 
culturais, além de palestra e debate com 
o presidente do país, Cyril Ramaphosa.

Além de Suva e Lima, eventos aconte-
cerão em cidades como Bangkok, Nova 
Delhi, Adis Abeba, Abidjan, Moscou, Paris, 
Washington e Nova York, Buenos Aires e 
Genebra, entre outras. As comemorações 
coincidem com o aniversário da sessão 
plenária da Conferência da Paz de Paris, 
realizada em 11 de abril de 1919, onde se 
adotou a Constituição da OIT, que passou 
a fazer parte do Tratado de Versalhes, 
assinado em 28 de junho do mesmo ano, 
e que pôs fi m à Primeira Guerra Mundial.

A OIT, uma das agências mais antigas das 
Nações Unidas, fará este ano numerosos 

eventos comemorativos em todo o mundo. 
De acordo com a agência, é fundamental 
exaltar as conquistas e o papel que o orga-
nismo exerce na vida das pessoas. Dados 
do documento “Perspectivas sociais e de 
emprego no mundo: tendências 2019”, 
mostram que a maioria das 3,3 bilhões de 
pessoas empregadas no mundo não tinha 
um nível sufi ciente de segurança econô-
mica, bem estar material e igualdade de 
oportunidades. Além disso, a redução do 
desemprego observada ao redor do mundo, 
não refl etiu em uma melhora na qualidade 
do trabalho.

“Ter emprego nem sempre garante 
condições de vida dignas”, disse Damian 
Grimshaw, diretor do Departamento de 
Investigações da OIT. “Por exemplo, um 
total de 700 milhões de pessoas vivem em 
situação de pobreza extrema ou moderada 
mesmo tendo emprego”. Outro problema 
apontado no informe é a diferença de 
participação de homens e mulheres no 
mercado de trabalho. Em 2018, a partici-
pação feminina foi de apenas 48%, muito 
abaixo dos 75% da participação masculina.

O trabalho informal também persiste como 
um grande desafi o. São atualmente cerca de 
2 bilhões de trabalhadores nessa situação 
(61% da população ativa mundial). Outro 
aspecto preocupante apontado pelo informe 
é em relação aos jovens. Um em cada cinco 
jovens (menores de 25 anos) não trabalha, 
não estuda, nem recebe formação. As pers-
pectivas de trabalho desse grupo acabam por 
ser bastante comprometidas.(ABr)

As atrações começaram em Suva, capital das Ilhas Fiji, com danças e músicas típicas, e terminaram em 
Lima, capital peruana. 

Organização Internacional do Trabalho
comemora 100 anos de existência

A OIT foi instituída como uma agên-

cia da Liga das Nações após a assina-

tura do Tratado de Versalhes (1919).
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A sororidade é uma das melhores 

palavras a ser adotada no nosso 

vocabulário recente.

Ela signifi ca a união entre mulheres. A 
base desse princípio é a empatia e com-
panheirismo, afi nal todas nós buscamos 

alcançar diversos objetivos em comum, mas o 
principal deles é: a igualdade social e econômica 
entre os gêneros. Esse movimento, que gera 
diversas iniciativas, ganha cada vez mais força 
na internet e redes sociais, que são meios que 
facilitam a comunicação, reunindo pessoas que 
acreditam e agem de maneira parecida. 

E, aos poucos, essa sinergia dá espaço para 
baixar a guarda ajudar.

Vejo meninas entrando no mercado de trabalho 
com mais respeito e cumplicidade. Participo de 
grupos exclusivamente femininos e sinto que a 
competitividade vem sendo deixada em segundo 
plano, dando lugar a parceria e ao coleguismo - 
tão forte no universo masculino. 

Atualmente, estou à frente da Connection, 
plataforma de inteligência artifi cial que monitora 
e conecta marcas a celebridades, e sou vista como 
exceção. Infelizmente, é raro vermos mulheres 

no comando e mais ainda em empresas ligadas à 
tecnologia, por isso é tão importante o incentivo 
e apoio para mudarmos este cenário.

Não enxergar outra mulher como uma rival 
foi - e ainda é - um processo. A falsa imagem de 
super mulher, que dá conta de tudo e de todos, 
a competição e a desconstrução de estereótipos 
inatingíveis, que ainda estão enraizados dentro 
de nós são só alguns pontos a superar temos uma 
cobrança enorme em relação a beleza e por isso 
é importante trabalhar para se libertar dessas 
crenças que carregamos e se policiar para evitar 
julgamentos desnecessários. 

Apontar os defeitos da colega de trabalho não 
nos torna pessoas melhores e pior, nos coloca a al-
guns passos para trás na luta contra o machismo. 
Para a construção de uma sociedade justa para 
as mulheres, pequenas atitudes que resultam 
na sororidade são fundamentais. No passado, 
algumas já conquistaram vitórias isoladas, mas 
para alcançarmos o nosso objetivo em comum 
precisamos nos ajudar o tempo todo. 

Juntas somos mais fortes!

(*) - É CEO e fundadora da Connection, plataforma 
que monitora e conecta marcas à celebridades por 

meio de metodologia aplicada à inteligência artifi cial.

A sororidade e sua evolução
Paula Gertrudes (*) 


