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Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 24 de Maio de 2019. 
Dia de Nossa Senhora Auxiliadora, São Domingos, São Rogaciano, 

São Domiciano, São Davi I da Escócia, e Dia do Anjo Manaquel, cuja 
virtude é o caráter. Dia Nacional do Milho, Dia do Café, Dia do 
Vestibulando, Dia do Datilógrafo e Dia do Detento.

O nativo do dia
Hoje aniversaria o cantor e compositor Bob Dylan que chega aos 78 

anos, o ator José de Abreu que nasceu em 1946, a atriz, empresária e 
ex-modelo Luiza Brunet que nasceu em 1962 e a atriz e modelo Helena 
Ranaldi que faz 53  anos.

O nativo de Gêmeos deste dia e grau é curioso e mentalmente ex-
pressivo, com a habilidade de entender a essência de qualquer assunto.  
É um geminiano que tem sensibilidade e talento para escrever ou falar, 
nos negócios e nos esportes. Sabe compreender as motivações das 
pessoas e é rápido para notar a falta de sinceridade. Tem a necessidade 
de estudar para que um pensamento claro seja desenvolvido. Uma de 
suas características mais notáveis é a sinceridade. No lado negativo 
decisões precipitadas podem trazer problemas.

Magia dos sonhos
ÁGUA  – A água é símbolo da vida feliz, período em que você 
conseguirá realizar aquilo que deseja e tudo correrá bem para 
você. Porem a água suja, escura e com detritos é um símbolo 
único de uma vida difícil, com problemas e obstáculos que terão 
de ser enfrentados daqui para frente. Esteja preparado para eles. 
Água do mar também signifi ca difi culdades na vida. Água doce, 
facilidade. Cair na água limpa pode indicar novidades, surpresas 
agradáveis e se for na água suja, surpresas desagradáveis. Números 
de sorte: 06, 22, 46, 56 e 86.

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

Esta sexta é o vigésimo dia da lunação.  A Lua em bom aspecto com Mercúrio facilita a comunicação, os estudos, as trocas 
e o contato com grupos e amigos. A manhã será positiva para trocar ideias, fazer contatos, escrever, estudar, participar 
de palestras. A tarde pode ser difícil manter a harmonia na comunicação. A Lua em mau aspecto com Vênus pode gerar 
confl itos de ideias e difi culdades no relacionamento com as mulheres, que podem sentir que estão sendo tratadas com 
indiferença. A imposição de ideias pode ocasionar sérios desentendimentos. 
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A Lua em Aquário nesta sexta ajuda 
a romper com estruturas e inovar 
de forma dura e drástica. Tenha 
cuidado apenas com a tendência a 
exageros. Perturbações emocionais 
podem tomar conta no fi nal da noite 
e perturbar as relações íntimas. 
84/784 – Vermelho.

A Lua em mau aspecto com Vênus 
pode gerar confl itos de ideias e difi -
culdades no relacionamento com as 
mulheres, que podem sentir que es-
tão sendo tratadas com indiferença. 
Este é o momento de cuidar melhor 
de você e a noite relaxar e descansar. 
65/465 – Verde.

Bom para dançar, ver fi lmes, ouvir 
música ou ter uma ótima noite de 
sono. Para tomar decisões a sua 
força é total e só deve esperar 
passar o aniversário. Com o Sol em 
seu signo aumenta o idealismo e 
a fi xação em metas mais elevadas 
que serão conquistadas em breve. 
62/962 – Amarelo.

Mantenha a calma, deixe de lado as 
preocupações e evite o sentimento 
de posse para que os atritos não 
sejam exagerados. O sentido pro-
fundo de justiça ajuda na condução 
dos pequenos problemas da rotina. 
No entanto, será noite de Lua Cheia 
e convém não se exaltar 53/453 – 
Verde.

A madrugada promete ansiedade e 
certo grau de desilusão que pode 
permanecer na parte da manhã. Mas 
pode vencer os problemas que vem 
enfrentando se apostar na condução 
da quebra de rotina nesta sexta. A 
atividade social, e as viagens serão 
felizes. 32/832 – Branco.

A Lua em bom aspecto com Mercúrio 
facilita a comunicação, os estudos, 
as trocas e o contato com grupos 
e amigos. Não saia de casa à noite 
nesta sexta esperando muito. À 
tarde maior agitação e tendência a 
interrupções que podem importunar 
e tirar a paz. 15/415 – Cinza.

Final do dia bom para ter uma ótima 
noite de sono. Há uma tendência 
também a exageros que podem 
atrapalhar. Fique perto das pessoas 
intimas e poderá ter um fi nal de dia 
feliz. Pode obter lucro em negócios 
que estejam andamento, leve-os 
adiante. 31/731 – Cores escuras.

No seu signo oposto o Sol ajuda a 
fi rmar importantes alianças, parce-
rias e sociedades. Una-se a alguém 
enquanto o signo de Gêmeos estiver 
iluminado pelo nosso astro rei, o 
Sol. Final da noite de ansiedade 
e descontrole emocional. 34/234 
– Branco.

Há uma tendência a rompimentos nas 
estruturas e mudanças dramáticas na 
sua rotina. Novas situações podem 
surgir se fi zer algo que acredita e que 
vem sendo adiado. Mostre empenho 
e dedicação ao trabalho e não deixe 
que as preocupações atrapalhem. 
18/318 – Amarelo.

Acontecimentos marcantes neste 
fi nal de semana na vida social e no 
relacionamento sexual. O sentido 
profundo o faz objetivo e claro na 
condução dos problemas. Uma 
atividade paralisada começa a ser 
retomada nesta no máximo no início 
da outra semana. 57/557 – Azul.

Na parte da tarde estará mais sociá-
vel e será bom fazer novos contatos e 
participar de atividades novas e que 
lhe sejam atraentes e dê satisfação 
pessoal. Vá aos poucos conquistando 
o que deseja, sem muita pressa e 
afobação. 35/335 – Azul.

Simpatias que funcionam
Ter Sorte e Prosperidade na Vida
Faça em um sábado de Lua Cheia ou Crescente. Prepare um 
braseiro com sementes de girassol, erva mate, raiz de sândalo, 
açúcar mascavo e pó de café. Comece a defumar da frente 
para os fundos de sua casa ou estabelecimento com ercial. 
Deixe no fi nal embaixo da pia da cozinha. Apague com água 
de chuva e jogue tudo em uma planta verde. 

Mantenha a cautela com as suas 
dívidas, evitando gastos de dinheiro 
a mais. Se tiver preocupações fi nan-
ceiras, aguarde soluções. O período 
é bom também para dedicar-se a 
intimidade sexual. A manhã desta 
sexta promete ansiedade e certo 
grau de desilusão. 23/723 – Verde. 

Refl exões
AS FORÇAS DA CRIAÇÃO.

O Crescimento e o desenvolvimento profundos ocorrem 
quando reconhecemos nossa conexão com toda a criação. 
Quando observamos essa conexão, somos capazes de ver como 
as forças elementais da água, terra, ar e fogo formam a base da 
realidade física em que existimos. E como esses elementos são 
refl etidos em nossas emoções, nossos corpos, nossas mentes 
e nossos espíritos. Durante séculos, a humanidade explorou 
o que signifi ca estar em separação, o que nos desconectou 
do mundo natural. Como resultado, esquecemos que a fonte 
primária e a força motriz de toda a criação ocorrem quando 
as forças elementais são ativadas e unifi cadas. A ativação 
ocorre dentro de nós quando unifi camos nosso coração, corpo, 
mente, espírito e alma. Trabalhar para unifi car esses aspectos 
dentro de si mesmo cria uma consciência mais profunda do 
seu poder criativo interior e do seu propósito nesta vida. Es-
tabelecê-los como uma força unifi cada lhe permite ancorar 
melhor as energias cósmicas que chegam, o que, por sua vez, 
estabiliza e o apóia na co-criação da nova realidade da Terra 
que se revela. Reserve agora um momento para se ancorar na 
Terra e unifi car seu corpo, coração, mente, espírito e alma. 
Muito amor. Mensagem diária de Kate Spreckley

https://www.spiritpathways.co.za/
Tradução: Regina Drumond 

reginamadr umond@yahoo.com.br
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A série histórica também mostra um aumento daqueles que se declaram pardos no Brasil. 

Segundo levantamento do 
IBGE, dos 207,8 milhões 
dos moradores do país 

em 2018 se declararam pardos 
46,5%, negros 9,3% e brancos 
43,1%. Em 2012, esses percen-
tuais eram respectivamente 
45,3%, 7,4% e 46,6%.

Considerando a série histórica 
desde 2012, a proporção de pes-
soas que se declararam negras 
em 2018 revelou o aumento 
mais expressivo dos últimos seis 
anos. O crescimento foi de 0,7 
ponto percentual, saindo dos 
8,6% de 2017 para 9,3% no ano 
passado. Entre 2012 e 2018, a 
população que se declara preta 
no país saltou de 14,5 milhões 
de pessoas para 19,2 milhões, 
um aumento de 32,1%.

A região com o aumento mais 
expressivo nesse período foi 
o Centro-Oeste, com 56,5%. 
No Norte, Nordeste, Sudeste 
e Sul, os crescimentos foram 
respectivamente de 37,5%, 
35%, 26,4% e 30,7%.

Já a participação da população 
declarada branca reduziu em 
todas as regiões de 2012 para 
2018, principalmente no Nor-
deste, onde a queda foi de 9,8%.

A série histórica também mos-
tra um aumento daqueles que 
se declaram pardos no Brasil, 
que saltaram de 89,6 milhões 
em 2012 para 96,7 milhões de 
pessoas em 2018. No último ano, 
porém, apesar de um pequeno 
crescimento em números abso-
lutos, houve queda proporcional 
dessa população. Em 2017, eles 
eram 96,4 milhões dos 206,2 
milhões de moradores no país, 
isto é, 46,8%. Já em 2018, os 96,7 
milhões de pardos representa-
ram 46,5% dos 207,8 milhões 
que viviam no Brasil.

A pesquisa também revela 
transformações etárias na po-
pulação brasileira. Há uma ten-
dência de queda da proporção 

Em 6 anos, pessoas que se dizem 
negras aumentam em todo o país

Entre 2012 e 2018, o percentual da população que se declarou preta ou parda aumentou em todas as 
regiões do Brasil

de pessoas abaixo de 30 anos de 
idade, que representavam 47,6% 
dos moradores do país em 2012 
e 42,9% no ano passado. Já os 
maiores de 30 anos cresceram, 
saindo de 52,4% em 2012 para 
57,1% em 2018. Os dados eviden-
ciam a tendência de envelheci-
mento populacional. Em 2012, 
os idosos com 60 anos ou mais 
de idade representavam 12,8% 
da população residente total, 
passando para 15,4% em 2018.

O levantamento também 
mostrou que, desde 2012, há 

uma estabilidade na distribuição 
da população do país por sexo. 
No ano passado, 48,3% eram 
homens e 51,7% mulheres. No 
entanto, a população masculina 
apresentou padrão mais jovem 
do que a feminina. Na faixa etária 
até 24 anos, os homens repre-
sentaram 51,1% e as mulheres 
48,9%. Os resultados da pesquisa 
foram obtidos com base em uma 
amostra de aproximadamente 
168 mil residências visitadas.

Além da composição popu-
lacional em termos de sexo, 

idade e raça, são investigadas na 
pesquisa as características dos 
domicílios do Brasil de forma a 
auxiliar a compreensão sobre 
traços sociais e demográfi cos do 
país e os aspectos do mercado 
de trabalho. São publicados 
ainda relatórios mensais e 
trimestrais com informações 
conjunturais relacionadas à 
força de trabalho e suplemen-
tos com periodicidade variada 
que abordam outros temas 
pesquisados, como educação 
e imigração (ABr).
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Um estudioso britânico sobre 
o Renascimento na Itália diz ter 
identifi cado o desenho mais 
antigo atribuído ao gênio Mi-
chelangelo Buonarroti (1475-
1564). Segundo o historiador 
da arte Timothy Clifford, o “Ho-
mem Sentado” data de 1487, 
quando o artista tinha 12 anos 
de idade. Como diz o nome, o 
desenho, aparentemente in-
completo, mostra um indivíduo 
sentado em um trono e com um 
cetro na mão esquerda.

De acordo com Clifford, o estilo 
do desenho, com um homem de 
“queixo arredondado e linhas 
muito duras sob o nariz”, é a pro-
va de que a obra é de autoria do 
jovem Michelangelo. “Nenhum 
outro pupilo de Ghirlandaio 
[professor do gênio renascen-
tista] desenhava desse jeito. É 
um objeto extraordinariamente 
interessante porque Michelan-
gelo era muito novo”, disse o 
estudioso à imprensa britânica.

O desenho pertence a um co-
lecionador britânico anônimo, 
que o comprou em 1989, em 
uma casa de leilões na França, 

Obra teria sido feita quando o 

gênio tinha 12 anos de idade. 

Britânico diz ter 
achado desenho mais 

antigo de Michelangelo

mas está temporariamente 
em exposição no Museu de 
Belas Artes de Budapeste, 
na Hungria. A descoberta, se 
confi rmada, seria ainda mais 
surpreendente porque Mi-
chelangelo queimou inúmeros 
desenhos e rascunhos antes de 
sua morte, por considerá-los 
imperfeitos (ANSA).
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