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Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 21 de Maio de 2019. 
Dia de Santo André de Bóbola, São Sinésio, São Benvenuto, São 

Donato, São Valente, Santa Catarina de Gênova e Dia do Anjo Anauel, 
cuja virtude é a paz. Dia da Língua Nacional e Dia do Baloeiro. 

O nativo do dia
Hoje aniversaria o ator Gracindo Júnior que completa 76 anos, o 

ator Mr. T que nasceu em 1952 e o nadador e campeão olímpico Vla-
dimir Salnikov que faz 56  anos e a atriz Maria Fernanda Cândido que 
nasceu em 1974. O nativo de Gêmeos deste primeiro dia e grau é em 
geral cuidadoso e atento ao que faz e ao que desenrola ao seu redor. 
Espirituoso, criativo e direto, você pode ser muito persuasivo e tem 
capacidade de organização. Tem tendência ao teatro a escrita, as artes 
plásticas ou a música. Entre muitos talentos, possui a alegria de viver 
e de se divertir. Costuma ser criativo e previdente, além de muito cui-
dadoso nas escolhas amorosas. Procura cuidar da saúde, mas de forma 
despreocupada e sem muitas teorias ou modismos. No lado negativo 
tende a se impor aos outros e ser desorganizado.

Magia dos sonhos
CAMISA – De mangas compridas, fortuna. Curtas, pobre-
za. Nova e limpa, riqueza. Suja e rasgada, problemas. Com 
pulgas, riqueza através do jogo. Branca, novos amores. 
Colorida, casamento ou noivado. Amarela, enfermidades. 
Números de sorte:  36, 47, 57, 59 e 75.

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

Esta terça é o décimo sétimo dia da lunação. A  Lua em Capricórnio desde às 04h58 desta terça favorece às ativ-
idades produtivas e que requeiram planejamento. Maior preocupação com a vida profi ssional. Podemos sentir, 
com a infl uência desta Lua em Capricórnio, que grande parte de nossa segurança emocional vem do trabalho. 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. No fi nal do dia as 
pessoas se voltam para suas responsabilidades e compromissos e fi cam dispostas a fazer o que é necessário fazer.
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A Lua Cheia faz com que lide com as 
emoções de forma mais distanciada e 
racional.  Precisa evitar o sentimento 
de posse nos relacionamentos. Use 
sua inteligência e vasculhe projetos 
que possam ser retomados nestes 
últimos dias do mês de maio. 78/778 
- Vermelho.

Novos valores e princípios orientam 
a sua vida. Com equilíbrio e bom 
senso tudo será possível. Procure ser 
ouvido nas reivindicações feitas no 
ambiente social e profi ssional. Evite 
a atitudes fi xas que serão negativas 
na sua carreira profi ssional. 56/756 
- Branco.

Pode encontrar difi culdades que 
devem ser superadas de forma estra-
tégica e com muita diplomacia. Faça 
o que exija energia aumentando a 
persistência e a coragem para agir. O 
momento é bom para rever alguém 
do passado, mas não para fazer 
novos amigos. 91/891 - Amarelo.

Contatos devem ser tensos duran-
te a manhã, com maior poder de 
recuperação emocional a tarde e a 
noite. Começa a se voltar mais para si 
mesmo, tenha momentos de refl exão 
e meditação. Avalie agora se vale à 
pena resgatar uma antiga relação ou 
não. 52/452 - Verde.

Terão novas perspectivas no traba-
lho, uma nova oportunidade aparece, 
mas ainda pode estar indefi nida. 
Hoje todos estão mais sensíveis e 
buscando o contato com pessoas 
acolhedoras e não turbulentas com 
equilíbrio e bom senso poderá obter 
os resultados esperados. 92/492 - 
Amarelo.

As situações justas e harmoniosas 
terão a preferência. Nesta terça 
fi ca em alta a reciprocidade e o 
compartilhar. Aproveite para ana-
lisar o que deve ser primordial e 
precisa ser colocado em primeiro 
lugar nesta terça. Não deixe que o 
futuro ocorra ao acaso, dirija sua 
vida. 65/465 - Branco.

As alianças e sociedades iniciadas 
recentemente ficam mais firmes 
através do entendimento. Bom dia 
para amar e dar mais atenção às 
pessoas que ama. Aproxime-se do 
seu ambiente e demonstre seus senti-
mentos a pessoa amada neste seu dia 
favorável da semana 78/578 - Cinza.

Faça aquilo que lhe agrada e dê 
satisfação pessoal.  Compras podem 
ser feitas com sucesso. Pode realizar 
um desejo que vem perseguindo a 
algum tempo. Não deixe seus pla-
nos para depois, já que o início de 
junho trará grandes possibilidades 
de melhorar sua vida. 43/643 - Azul.

Também evite assumir novos de-
safios, faça o que já sabe, com 
gente confi ável. Tenha cuidado, a 
desconfi ança pode atrapalhar os 
relacionamentos. Qualquer tipo de 
evento, acabará fi nalizando como 
social devido à natureza extrovertida 
e simpática 24/624 - verde.

Mantenha o astral e se empenhe em 
alcançar seus interesses pessoais. 
Evite atitude que afaste pessoa que 
o apoia. Novas ambições irão surgir 
nesta terça-feira e podem ser o 
alvo de toda sua atenção. Persiga a 
realização delas com calma e saiba 
esperar o momento certo para agir. 
25/725 - Azul.

As pessoas se tornam bem mais 
sociáveis e estão dispostas a se reu-
nirem e a se entrosarem. Terá maior 
ascensão profi ssional e melhoria das 
condições no ambiente do lar. Muita 
agitação no seu ambiente social pode 
acarretar desentendimentos sociais. 
31/831 - Verde.

Simpatias que funcionam
Para reconquistar a pessoa amada  ou reaquecer a relação

Ferva um pouco de água com açúcar e acrescente 
um pedaço de papel com o nome do seu ex-namora-
do escrito. Deixe no fogo por mais alguns minutos. 
Desligue, espere esfriar e jogue o preparado em um 
vaso de barro ou na terra, pensando que seu amor 
logo estará nos seus braços novamente.

No início da noite, problemas de 
acarretam irritabilidade e impaciên-
cia. Maior chance de mal-entendidos 
no fi nal do dia. As emoções tendem 
a estarem mais evidentes. Momento 
difícil para os estudos e, mas a co-
municação estará favorável nesta 
terça. 99/599 - Verde. 

Refl exões
SABEDORIA DOS ANJOS 

canalizada por Sharon Taphorn.

Expansão. É hora de mostrar ao mundo as coisas de que 
você é feito. Durante esse renascimento, comece a ver a luz 
em si mesmo. Às vezes é mais fácil ver a luz nos outros, mas 
nessa nova realidade, queremos que você comece a ver a sua 
e a compartilhar sua verdadeira luz com o mundo. Este é um 
aspecto importante de viver a vida dos seus sonhos, por isso 
não demore em descobrir a sua magia. Pensamento para hoje: 
Permaneça fi el ao seu caminho, brilhe mais e voe cada vez mais 
alto. Você veio aqui para a grandeza; é o momento de mostrar ao 
mundo a sua magia. 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

Levantamento revela que 

a área rural dedicada à 

vegetação nativa atingiu 

218 milhões de hectares. 

Isto signifi ca que agriculto-
res, pecuaristas, silviculto-
res e extrativistas preser-

vam o equivalente a um quarto 
do território nacional (25,6%). 

Em mapeamento detalhado 
realizado pela Embrapa Ter-
ritorial, a área total destinada 
à preservação, manutenção e 
proteção da vegetação nativa no 
Brasil ocupa 66,3% do território 
(631 milhões de hectares). 

Nesse número estão os espa-
ços preservados pelo segmento 
rural, as unidades de conserva-
ção integral, as terras indígenas, 
as terras devolutas e as ainda 
não cadastradas no Sistema 
Nacional de Cadastro Ambiental 
Rural (SiCAR). Por intermédio 
de dados da NASA (novembro 
de 2017), o Brasil utiliza ape-
nas 7,6% de seu território com 
lavouras, somando 63.994.479 
hectares. Esses dados são próxi-
mos ao calculado pela Embrapa 
Territorial (2016), de 7,8%. 

O estudo da NASA demonstra 
que o Brasil protege e preserva a 
vegetação nativa em mais de 66% 
de seu território e cultiva apenas 
7,6% das terras. A Dinamarca 
cultiva 76,8%, dez vezes mais 
que o Brasil; a Irlanda, 74,7%; 
os Países Baixos, 66,2%; o Reino 
Unido 63,9%; a Alemanha 56,9%; 
os Estados Unidos 18,3%; a China 
17,7%; e a Índia 60,5%. 

Nos últimos 40 anos, o Brasil 
saiu da condição de importador 
de alimentos para se tornar um 
grande provedor para o mundo. 
Foram conquistados aumentos 
signifi cativos na produção e na 
produtividade agropecuárias. O 
preço da cesta básica, no Brasil, 
reduziu consideravelmente. 

Entre os indicadores mais 
ilustrativos da trajetória recente 
da agricultura brasileira estão 
os números de produção e os 
índices de produtividade. Em 
1977, o Brasil produzia 46.319 
toneladas de grãos em uma área 
de 37.319 ha. Em 2017 foram 
produzidas 237.671 toneladas 
de grãos em 60.890 ha. 

Em 1977 eram retiradas 1,27 
toneladas para cada hectare. Em 
2017 esse valor passou para 3,90 
toneladas para cada hectare. Se 

o Brasil estivesse produzindo, 
atualmente, a mesma produtivida-
de de 1977, haveria necessidade 
de abrir, ou desmatar, uma área 
aproximada de 160 milhões de 
hectares. Houve, também, expan-
são de 52% na área de fl orestas 
plantadas entre 1990 e 2014. 

Em 2016, as plantações de 
eucalipto foram responsáveis por 
fornecer 98,9% do carvão vegetal, 
85,8% da lenha, 80,2% da madeira 
para celulose e 54,6% da madeira 
em tora para outros usos no Brasil. 
A madeira produzida por árvores 
cultivadas reduz a pressão por des-
matamentos de fl orestas nativas.

 Em 2016, o agronegócio como 
um todo gerou 23% do PIB e 46% 
do valor das exportações. No ano 
seguinte, o setor foi responsável 
por 19 milhões de trabalhadores 
ocupados. A agroindústria e 
serviços empregaram, respec-
tivamente, 4,12 milhões e 5,67 
milhões de pessoas, enquanto 
227,9 mil pessoas estavam ocu-
padas no segmento de insumos 
do agronegócio.

Um fator fundamental que con-
tribuiu para o ganho de produtivi-
dade na agricultura brasileira foi a 
correção e adubação de solos. As 
pesquisas apontaram os caminhos 
para otimizar o uso de corretivos e 
de fertilizantes, onde a adubação 
objetiva fornecer o suprimento 
adequado de nutrientes essenciais 
para o crescimento e desenvolvi-
mento das plantas. Se a quantidade 
de qualquer nutriente é limitante 
em qualquer momento, existe um 
potencial para perda da produção.

A avaliação dos dados de 
evolução da produção de grãos 
no Brasil é acompanhada de 
maneira muito próxima pelo 
consumo de fertilizantes. Isso 
permite atribuir ao uso de fer-
tilizantes como um dos fatores 
tecnológicos que favoreceu o 
aumento de produtividade das 
culturas agrícolas brasileiras.

Podemos concluir que o mane-
jo nutricional dos solos brasileiros 
é responsável pela maior produ-
tividade das culturas, gerando 
a produção de alimentos, mas 
também contribuindo para a 
preservação de fl orestas, e, em 
consequência, para a preser-
vação da fauna e da fl ora dos 
diversos biomas do Brasil.

(*) - Engenheiro agrônomo e diretor científi co da 
iniciativa Nutrientes para a Vida (NPV); acadêmica de 

Engenharia Agronômica na ESALQ/USP

Valter Casarin e Amanda Borghetti (*)

Meio Ambiente, 
produtividade e fertilizantes
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SALOMEHN
TSLPBAD

RECREATIVO
LOATONEL
OMEIGOI
MEABAAM

FELICIDADE
DSELOMV
IGVICII

VERDADEIRO
VENDASAL
AAODINÃ

ALTORELEVO

Antiga
moradia

com fosso
e torres

É necessá-
ria para a 
transfusão
de sangue

Stênio 
Garcia, em

"Carga
Pesada"

Divisões
da malha
ferroviária

Recipiente
para enve-
lhecimento
de vinhos

Afetuoso;
carinhoso

Aprecia;
respeita

Aquele
que

prepara o
chimarrão

Faixa 
de rádio
com alto
alcance

"The (?) 
Preten-
der", hit

do Queen

"(?) Negro",
suspense 
psicológico

(Cin.)

Artigo da 
coleção do
filatelista

102, em 
algarismos
romanos

Ponto de 
(?), local de
destaque 

do mercado

Tempero
básico da
cozinha

Saliência 
que permite
a leitura

em braille

Deus má-
ximo do
panteão
nórdico

Letra do
símbolo

da vitória

Mau, em
inglês

Trajado
com beca

Dois instrumentos
musicais de corda

(?) de fenda, item da
caixa de ferramentas

Peça de
Oscar
Wilde

A decisão
que não

deixa
margem a
dúvidas

É desejada
aos noivos
Amor (?): 
o único que

quebra
feitiços,

em contos
de fadas

"(?)-culpa":
confissão

Prólogo
elogioso
(Teatro)

Uso (?):
critério

polêmico
para lega-
lização da
maconha

Porção de
bebida

ingerida
por vez

(?) Greco,
pintor

Porção da comida
alheia que o "olho-

grande" de-
seja (pop.)

3/bad — mea. 4/bino. 5/great — venda. 6/salomé — togado. 7/cevador.

China: maior proprietária 
estrangeira de bônus americanos

Segundo a imprensa local, 
o secretário-geral da 
Conferência Episcopal 

Francesa (CEF), Olivier Ribade-
au Dumas, recebeu três fi lhos de 
sacerdotes católicos, membros 
da associação Les Enfants du 
Silence (Os fi lhos do silêncio), 
que reúne hoje cerca de 50 pes-
soas na mesma situação.

O encontro de uma hora e 
meia ocorreu em 4 de fevereiro, 
mas se manteve secreto até o 
último fi m de semana. Dumas 
explicou que a discussão foi 
“cordial e construtiva” e disse 
que escutou os “sofrimentos de 
homens e mulheres habituados 
a ser educados em uma espécie 
de sentimento de vergonha”.

“Foi um momento muito 
emocionante. Pela primeira vez 
sentimos que a Igreja nos esta-
va abrindo as portas, que não 
negava mais nossa existência”, 

Igreja Católica recebe 
fi lhos de padres na França
A Igreja Católica na França rompeu séculos de 
tabu e deu um passo histórico que abre caminho 
para o reconhecimento de fi lhos de padres

Silêncio sobre fi lhos de padres é um dos grandes 

tabus da Igreja Católica.

disse Anne-Marie Jarzac, 67 
anos, fi lha de um padre e uma 
freira. De acordo com o jornal 
Le Monde, membros da asso-
ciação testemunharão perante 
alguns bispos no mês de junho. 
“É uma etapa crucial. Penso em 
todos os fi lhos de sacerdotes 
que tentam desesperadamente 
saber quem eram seus pais e 
se deparam com o silêncio da 
Igreja”, acrescentou Jarzac.

Em fevereiro passado, o Vati-
cano já havia reconhecido a exis-
tência de um documento secreto 
que fi xa diretrizes relativas a fi lhos 
de padres. O arquivo nunca foi 
divulgado. O cardeal Beniamino 
Stella, prefeito da Congregação 
para o Clero, comentou sobre esse 
tema há alguns meses e disse que 
a Santa Sé tenta “fazer o possível” 
para acelerar a dispensa do estado 
clerical de padres que tiveram 
fi lhos (ANSA).

EP
A

são mulheres. O estudo ainda 
mostra que em 84% dos óbitos, 
as pessoas não calcularam 
bem os riscos do local onde 
estavam tirando a foto. Ainda 
segundo o relatório, 70 pessoas 
se afogaram, 51 foram vítimas 
de acidentes relacionados a 
meios de transporte, 48 caí-
ram de lugares altos, 48 foram 
queimadas, 16 eletrocutadas, 
11 atingidas por armas de fogo 
e oito foram vítimas de ataques 
de animais silvestres (ANSA).

EP
A

Os dados recolhidos pelo 
Eurispes datam entre outubro 
de 2011 e novembro de 2017. 
Ainda segundo o instituto, a 
faixa etária com maior inci-
dência foi entre 20 e 29 anos, 
com 106 vítimas. Em seguida 
aparece jovens de 10 a 19 anos, 
contabilizando 76 mortes. 

Esses dois grupos etários 
representam 70,3% do total 
de pessoas que morreram por 
causa de uma selfi e. Das 259 
vítimas, 153 são homens e 106 

Em 6 anos, 259 pessoas morreram 
tentando tirar uma selfi e

No total, 153 das vítimas foram homens e 106 são mulheres.

A fatia chinesa de propriedade 
de bônus do Tesouro dos Estados 
Unidos caiu para US$ 1,12 trilhão 
em março, após um crescimento 
de três meses consecutivos, de 
acordo com os dados divulgados 
pelo Departamento de Tesouro 
norte-americano. A China, que 
segue sendo a maior proprietária 
de bônus do Tesouro dos Estados 
Unidos, tinha US$ 1,131 trilhão 
em fevereiro, uma alta leve ante 
o mês anterior.

A China, que segue sendo a 
maior proprietária de bônus 
americanos aumentou para 

US$ 1,078 trilhão em março, em 
comparação com o montante de 
US$ 1,072 trilhão em fevereiro. 
Em combinação, a China e o 
Japão têm mais de um terço 
da propriedade estrangeiras 
dos bônus americanos.

Somando as aquisições es-
trangeiras líquidas de bônus 
de longo prazo, de curto prazo 
e fl uxos bancários, o resultado 
foi de um fl uxo estrangeiro 
líquido de US$ 8,1 bilhões em 
bônus norte-americanos em 
março, mostraram os dados 
(Xinhua/ABr). 

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br


