
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.

São Paulo, terça-feira, 30 de abril de 2019 Página 9

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 30 de Abril de 2019. Dia de São Pio V, Santa Sofi a, São Lourenço de 
Novara, Santa Hildegarda, e Dia do Anjo Micael, cuja virtude é a fé. Dia Nacional 
da Mulher e Dia do Ferroviário. Hoje aniversaria o cantor e compositor Willie 
Nelson que faz 86 anos, o ator Marco Nanini que nasceu em 1948, o apresentador, 
publicitário, empresário e cantor brasileiro Roberto Justus que é de 1955 e a 
atriz Kirsten Dunst que completa 37  anos. 

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau é sincero, trabalhador, organizado. Tem ne-
cessidade de envolvimento com projetos criativos. A habilidade para os negócios 
o faz perceber as oportunidades, pois, além disto, tem o espírito empreendedor. 
É persuasivo, espirituoso e assim atrai pessoas inteligentes e bem sucedidas. O 
entusiasmo o leva a concretizar suas idéias. Diplomata nato e muito popular em 
seu círculo de infl uência, tanto entre amigos, como no meio profi ssional. No lado 
negativo deve evitar desperdiçar energias em atividades diversas. 

Magia dos sonhos
MEIAS - Furadas, perda de dinheiro ou gastos exagerados. 
Sujas, traição. Remenda-las, difi culdades. Calcá-las, prejuízos. 
Tira-las, melhoria de posição. Velhas, sorte no jogo. Ganha-las 
novas, novos amores. Compra-as, melhoria de posição e sa-
tisfações íntimas. No pé de outra pessoa, ciúmes. Números 
da sorte: 09, 17, 38, 40, 49 e 99

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

Esta terça é o vigésimo sétimo dia da lunação . A Lua fi ca fora de curso AS 18h58 por isso aquilo que seja 

começado tende a sair diferentemente do planejado na noite desta terça. O melhor é seguir o programado que 

irá transcorrer sem anormalidades. Ainda assim, se resolver inventar de fazer algo de uma hora para outra 

não espere que aconteça como planejou, nem tudo sairá do jeito que se quer. A Lua em Peixes a dará um clima 

romântico, de generosidade e boa vontade. Maior aproximação entre as pessoas. No fi nal do dia faça qualquer 

coisa que mexa com sua sensibilidade e onde se use a imaginação.
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Na realização de negócios tenha 
cuidado com ânsia por lucros mais 
rápidos e imediatos. Aplique o 
dinheiro que receber e não apenas 
sonhe com coisas que estejam 
distantes, mas acredite nas suas 
possibilidades agora. Pode exagerar 
devido as suas crenças e convicções. 
98/498 – Branco.  

A Lua em Peixes a dará um clima 
romântico, de generosidade e boa 
vontade. Maior aproximação entre 
as pessoas. Os resultados há muito 
esperados chegarão depois que pas-
sar o seu aniversário. Pode aproveitar 
para fazer planos e pensar nas estra-
tégias concretas para sua realização. 
32/732 – Azul.

Nesta terça elabore o visual de seus 
trabalhos, pois agora a aparência é 
levada em conta. Logo terá satisfa-
ção de um desejo pessoal há muito 
acalentado. Mas não sonhe demais 
aproveitando aquilo que está ao seu 
alcance. Faça tudo que for objetivo 
e bem pensado. 44/544 – Amarelo.

Os bons negócios em andamento 
serão fi rmados, mas cuidado com 
assuntos de dinheiro imediatos e 
inesperados. Se surgir algum im-
previsto será passageiro, em seguida 
virão as soluções. Dia de intensa por 
liberdade até mesmo na lida diária 
da vida doméstica. 29/329 – Branco.

Há muito que fazer no trabalho e 
no ambiente doméstico. A troca de 
ideias e informação está favorável 
nesta terça e trará bons resultados. 
E se resolver inventar de fazer algo 
de uma hora para outra não espere 
que aconteça como planejou, nem 
tudo sairá do jeito que se quer. 
45/245 – Amarelo.

Nesta terça deve ter muito cuidado 
com tudo que lhe diga respeito. Será 
necessário ter cautela na relação 
íntima, pois podem surgir impre-
vistos nesta semana ainda. A vida 
doméstica assume papel preponde-
rante naquilo que seja possível ser 
realizado. 32/332 – Verde.

Há uma busca intensa por liberdade 
até mesmo na lida diária da vida 
doméstica que assumem papel 
importante. Soluções inovadoras 
tendem a se apresentar em nossas 
tarefas.  Ao mesmo tempo em que 
se unirá a alguém poderá romper 
relacionamentos desgastados e 
superados. 35/835 – Cinza.

Aumenta o idealismo que o leva a 
atos de compreensão e tolerância 
até mesmo chegando ao irracional 
na relação social. O dia será bem 
agitado e movimentado e favorece 
ainda a comunicação e a divulgação.  
Mantenha o bom humor e o alto as-
tral e isso se refl etirá na vida sexual. 
14/414 – Verde.

Se precisar, tome atitudes rápidas, 
até mesmo improvise em alguma 
coisa para que tudo seja resolvido. 
Assuntos de dinheiro precisam de 
muita atenção e de atitudes idealistas 
para serem bem resolvidos. Os lucros 
virão através da sua ousadia para se 
arriscar. 28/928 – Amarelo.

Com o Sol na casa quatro, aumen-
tando as chances de soluções nos 
assuntos íntimos e sexuais. Faça 
viagens longas, reveja alguma pessoa 
querida que esteja longe, talvez um 
amigo ou familiar. Estão em alta 
também os setores que lidam com 
oferta de emprego.  12/612 – Azul.

Mantenha-se atento para coisas 
novas que trarão movimento à sua 
vida neste próximo mês de maio. 
Cuide do fi gurino, enfeite sua casa, 
dê atenção ao visual. Procure fazer 
e retribuir atitudes amáveis. Conte 
com o apoio dos colegas, amigos e de 
seus parceiros para progredir ainda 
mais. 25/125 – Azul.

Simpatias que funcionam
Ficar amorosa Ingredientes: um melão sem semente, dois 
copos de mel, uma fl or do campo e uma vela azul.
Como fazer: coloque o mel sobre as duas partes dos melões 
e a fl or do campo no meio do dois sobre uma tigela de barro 
e acenda ao lado a vela azul. Peça a Deusa do Amor.  Faça 
uma oração de coração, pedindo que se torne uma pessoa 
mais amorosa. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 50

RPA
GOVERNADOR

AUTORRETRATO
RIGRITOU

PUNIÇÃOAP
ESABOTKA

DELEVADAS
PETROLEIROS

NOITETEME
ECTRINAM

IGUALAREOG
ORLOHME
CALUNGAARN

LIBEREIVOCE
OSICLAMAR
SIMBOLISMO

Cargo de
Geraldo 

Alckmin em
SP (2017)

Influencia-
dores do

mundo cor-
porativo

Item
básico 

do diário
de bordo

Represen-
tação ar-
tística de
si próprio

É prevista
no Código

Penal

Duas
etapas do
Mundial
de Surfe 

Observa;
enxerga

Traba-
lhadores
ligados 
à FUP

"Quem
não deve
não (?)"

(dito)

O menor
período 
do dia, 

no verão

Tipo mais
grave de
hepatite

Hiato de
"teorema"
(Gram.)

Sulco
natural em
mármore

Monogra-
ma de

"Helena"

"Por (?)",
sucesso 
do Barão
Vermelho

Suspendi
restrição a

Castanha
de (?): o-
leaginosa
do cerrado

Pedir 
com insis-

tência;
implorar

Estilo
literário 
de Cruz 
e Sousa

O dia
decisivo
"Preços",
em IPC

Erguidas
Teófilo
Otoni,

município

Neutraliza
o ácido
Muito,

em inglês

Gorjeiam
Postura;
atitude

(fr.)

Kofi Annan,
diplomata

Tubo
cirúrgico

Lugar de
perdição
(?) Areia,

ator

Causa do
desgaste 

de namoros

Parte de
processos 
licitatórios

Errar, em inglês

Tendência estética
que não faz distinção

entre peças para
homens ou mulheres 

El. comp. de
"otorrino"
Grupo de
lambada

Ácido ribo-
nucleico

Agência da
ONU diri-
gida por
Tedros

Adhanom
(sigla)

Equiparar
Orlando
Rangel,
químico

Boneca do
cortejo do
maracatu

(PE)

A 7a letra
Identifi-

cam com
etiqueta

Bradou; berrou
Península (?),
localização de

Espanha e Portugal

3/arn — err — lot. 4/baru. 5/lesim. 6/allure — trinam. 7/calunga. 15/gurus de negócios.

CHEGOU A HORA
DE DESCOBRI-LO.

@editorapetraEditora Petra

O dia não é bom para assunto de 
dinheiro, terá soluções lentas, talvez 
ainda demore em receber o que lhe 
devem. O Sol na casa três ajudará 
a realizar as mudanças preparadas 
para próximo mês de maio. Estão 
em alta os negócios que prometem 
segurança. 55/655 – Verde.  

Refl exões

Locadoras de Veículos 
geram 82.638

empregos diretos
no Brasil

SABEDORIA DOS ANJOS 

canalizada por Sharon 

Taphorn. Intenções. Entendendo 
o poder de suas intenções. Hoje 
sua orientação é sobre como você 
é verdadeiramente poderoso. Na 
maioria das vezes, você não se dá 
crédito sufi ciente, nem acredita 
em si mesmo o sufi ciente. Você 
é poderoso e deixe que este seja 
seu conhecimento. Repita “Eu 
sou poderoso” a cada vez que 
você pensar que o pensamento 
está desaparecendo. Em seguida, 
use o poder da sua imaginação 
para ajudá-lo a criar a visão 
para você. Declare o que você 
gostaria de criar, sinta a energia 
das possibilidades e, em seguida, 
libere-a. Decida como você quer 
que seja a sua vida e coloque 
tanto coração e sentimento nisto 
quanto puder. Saiba que existem 
possibilidades ilimitadas e você 

tem um potencial ilimitado e, 
então, estará pronto para explorar 
seu mundo de novas maneiras. 
Não defi na limites nem estipule 
como ou quem você deseja nessas 
visões, pois isso só retardará 
as criações, deixando dúvidas. 
Depois de defi nir suas intenções, 
esteja aberto às possibilidades e, 
quando precisar de reforço, diga: 
“Universo, você sabe quem eu sou 
e você sabe o que eu quero para 
viver minha melhor vida. Não 
preciso descobrir tudo agora, 
saberei quando for o momento 
adequado e sei que serei guiado a 
cada passo do caminho.” E assim 
é. Você é muito amado e apoiado, 
sempre. Os Anjos e Guias.  http://
www. playingwiththeuniverse.
com/  Tradução: Regina Drumond 
– reginamadrumond@yahoo.
com.br

Cerca de um quarto dos brasileiros (26%) acredita que “um homem que fi ca em casa 

para cuidar dos fi lhos é ‘menos homem’”

Um estudo exclusivo da Ipsos, rea-
lizado em parceria com o Instituto 
Global para a Liderança Feminina do 

King’s College London, mostra a percepção 
da população de 27 países, incluindo o Brasil, 
sobre igualdade entre homens e mulheres no 
que se refere à responsabilidade de cuidar das 
crianças e do lar.

Globalmente, a maioria dos entrevistados 
(75%) discorda que “um homem que fi ca 
em casa para cuidar de sus fi lhos é ‘menos 
homem’”, com exceção da Coréia do Sul 
(19%). Entre os demais países, a discordância 
sobre a afi rmação varia bastante sendo que 
na Sérvia (92%), Holanda (90%) e Colômbia 
(87%) observam-se os maiores percentuais de 
discordância sobre a afi rmação. Mesmo sendo 
maioria, depois dos coreanos, os menores 
percentuais são verifi cados na Índia (55%), 
África do Sul (66%) e Brasil (66%). 

Falando de Brasil e do outro lado da moeda, 
aproximadamente um quarto dos brasileiros 
(26%) acredita que “um homem que fi ca em 
casa para cuidar dos fi lhos é ‘menos homem’”, 
uma opinião não diferente entre homens e 
mulheres, mas que tem maiores percentuais 
entre pessoas que exercem cargos de deci-
são, liderança ou executivos seniors (35%) e 
chefes de família (30%).

“Apesar de a minoria dos brasileiros referir 
que um homem é “menos homem” por estar 
em casa e cuidar dos fi lhos, não dá para 
fechar os olhos e achar que isso refl ete que 
estamos em uma época distinta do passado 
não distante, onde o papel do homem está 
atrelado ao mantenedor do lar”, afirma 
Rafael Lindemeyer, diretor de clientes na 
Ipsos. Com relação ao dever das empresas e 
empregadores a oferecerem fl exibilidade para 
equilibrar o cuidado com as crianças e a vida 
profi ssional, 73% do total dos pesquisados 
são a favor dessa iniciativa. 

Novamente os sérvios tomam a dianteira, 
com 90% dos entrevistados que concordam 
com a afi rmação, seguidos pelos chilenos 
(83%) e colombianos (81%). Mais uma vez, 
para o Brasil, é importante olhar por dois 
espectros: 59% dos brasileiros concordam 
que a empresa/empregador deve fl exibilizar e 
auxiliar no equilíbrio entre vida profi ssional do 
homem e o cuidar dos fi lhos, porém 31% dos 
brasileiros discordam que isso é importante, 
com índices maiores entre donos de negócio 
próprio (42%) e os mais jovens (36%). 

“Os números de discordância sobre a neces-
sidade de fl exibilização das empresas sobre o 
auxílio aos homens para cuidar dos fi lhos são 
convergentes com o número de pessoas que 

acredita que um homem é menos “homem” 
quando está em casa cuidado do lar e dos 
fi lhos. A pesquisa mostra que esse equilíbrio 
parece não ser tão necessário de acordo 
com o estágio de vida, pois muitos ainda não 
sentiram na pele a necessidade de dividir o 
cuidado do fi lho ou porque isso interfere em 
uma dinâmica do negócio”, diz Lindemeyer. 

O levantamento também identifi cou que 
a área a qual as pessoas mais acreditam que 
não está sendo feito o sufi ciente para alcançar 
direitos iguais entre homens e mulheres é o 
cuidado das crianças e do lar, conforme qua-
se metade dos respondentes (48%). Sérvia 
(73%), Espanha (63%) e Peru (60%) são 
os que mais acreditam que não está sendo 
sufi ciente o que está sendo feito para alcançar 
o direito de igualdade, já os italianos (15%), 

canadenses (37% e suecos (37%) estão en-
tre os menores percentuais, seguidos pelos 
brasileiros (39%). 

Quando perguntados se acreditavam que 
a discriminação contra mulheres que cuidam 
exclusivamente das crianças e do lar poderia 
terminar em 20 anos, os pesquisados fi caram 
divididos. Duas em cada cinco (39%) pessoas 
se mostraram confi antes nessa mudança. 
Aproximadamente a mesma proporção 
(42%) respondeu que não acredita. Entre 
os países que acreditam que a discriminação 
terá terminado em vinte anos estão: Índia 
(59%), Malásia (55%) e Brasil (52%). Os 
menos confi antes são Hungria (24%), Rússia 
(23%) e Japão (14%). 

Entre os brasileiros os mais confi antes 
são os homens (55%), mais jovens (56%) 
quem ocupa cargo de decisão e liderança. “A 
pesquisa propõe a refl exão sobre os direitos 
de homens e mulheres, para que o homem 
exerça um papel mais ativo no lar e com os 
fi lhos, permitindo que as mulheres atinjam os 
seus direitos. O caminho a percorrer ainda é 
longo, mas está na hora de os homens lutarem 
pelo direito das mulheres. É ótimo entender 
que ter direitos e deveres no lar e na partilha 
da paternidade e maternidade é um benefício 
para todos”, completa Lindemeyer. 

O estudo foi realizado em 27 países, com 
18.800 entrevistados, sendo 1.000 brasileiros, 
entre os dias 21 de dezembro de 2018 e 4 de 

O homem que fi ca em casa para 
cuidar dos fi lhos é ‘menos homem’
Globalmente, a maioria dos entrevistados (75%) discorda que “um homem que fi ca em casa para cuidar 
de sus fi lhos é ‘menos homem’”, com exceção da Coréia do Sul (19%)

Conforme pesquisa feita 
pela Associação Brasileira 
das Locadoras de Automóveis 
(ABLA), 13.182 empresas de 
locação de veículos operam 
atualmente no Brasil. Juntas, 
essas locadoras empregam 
82.638 pessoas. O levanta-
mento sobre o total de em-
pregos no setor de locação de 
veículos foi feito a partir da 
coleta de dados diretamente 
do Caged e do Rais.

Além do total de trabalha-
dores no Brasil, a ABLA cons-
tatou que o tempo médio no 
emprego (rotatividade) dos 
profi ssionais nas locadoras de 
veículos é de 30 meses. O pre-
sidente da ABLA, Paulo Miguel 
Júnior, avalia que “a pesquisa é 
essencial para mostrar que as 
montadoras, concessionárias 
e os bancos precisam oferecer 
aqui políticas comerciais mais 
constantes, que proporcio-
nem condições para que as 
locadoras aumentem suas 
frotas, cresçam, atendam mais 
usuários e consequentemente 
gerem ainda mais empregos”. 

Segundo Paulo, “mais postos 
de trabalho também depen-
dem de o poder público nos 
ver como players essenciais 
para a mobilidade urbana nas 
capitais e no interior”. Juntas, 
conforme as estatísticas de 
frota fornecidas pelo Serviço 
Federal de Processamento de 
Dados, as locadoras do país 
têm o total de 826.331 auto-
móveis e comerciais leves, o 
que representa uma média de 
9,99 veículos por trabalhador 
nas locadoras do estado.

A terceirização (aluguel de 
frotas inteiras para empresas 
e órgãos públicos e também 
para empresas da iniciativa 
privada) representa 52% do 
uso da frota do setor no país. 
O turismo de lazer (pessoas 
físicas em viagens de férias) 
e o turismo de negócios (pro-
fi ssionais em viagens de tra-
balho) vêm em seguida, com 
respectivamente 27% e 21% 
do total da frota das locadoras 
(AI/Ablas).
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