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Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 27 de Maio de 2019. 
Dia de Santo Agostinho da Cantuária, São Bruno, Santa Melângela, 

São Ranuldo e Dia do Anjo Rochel, cuja virtude é a força. Dia do 

Profi ssional Liberal e Dia Mundial dos Meios de Comunicação. 
Hoje aniversaria o corredor Zequinha Barbosa, que nasceu em 1961, 
o tenista Pat Cash, que nasceu em 1965, a atriz Bel Kutner que faz 49 
anos e a cantora Ivete Sangalo que chega aos 47 anos. 

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau possui uma mente ao mesmo 

tempo criativa e racional. O fascínio pelas pessoas e pela mudança 
pode levá-lo a viver diversas experiências na sua busca por novidades 
e desafi os mentais. Isso o mantém ativo e pode até levá-lo a fazer via-
gem para vários lugares do mundo. A capacidade de compreender e 
solidarizar-se com o sofrimento alheio é freqüente na pessoa deste dia, 
que costuma ter também a habilidade de extrair um saldo positivo de 
quase tudo, mesmo quando aparentemente parece estar perdendo. No 
lado negativo deve evitar a rigidez mental, pois pode como resultado, 
fi car nervoso, cínico ou ter difi culdade de comunicação.

Magia dos sonhos
BANCO – Estar nele e fazer operações bancárias corresponde a 

sucessos econômicos e melhorar fi nanceiramente. Sonhar que é dono do 
banco, desejo egoísta. Um banco de madeira é aviso de que promessas 
serão cumpridas. De ferro, lucros em negócios. Sentar-se em um banco, 
traição de pessoa de confi ança.Números de sorte: 05, 11, 18, 21 e 68.

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

Esta segunda é o vigésimo terceiro dia da lunação. A parte da manhã é de muita sensibilidade e habilidade, para usar a 
energia que a Lua e Netuno produzem. Ainda pode haver alguma dispersão e não é uma boa hora para tentar se organizar 
ou colocar as coisas em seus devidos lugares, como se deseja. À tarde, o mau aspecto entre o Sol e a Lua na fase minguante, 
aconselha a pôr ponto fi nal nas coisas. Não será bom pedir ajuda e colaboração, pois a tendência é que se esvazie qualquer 
apoio desejado. À noite emoções difíceis serão superadas e quaisquer ressentimentos devem fi car em segundo plano no 
fi nal desta segunda.
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O Sol em Gêmeos torna o momento 
vibrante para as relações amorosas 
e a satisfação sexual. À tarde, o mau 
aspecto entre o Sol e a Lua na fase 
minguante, aconselha a pôr ponto 
fi nal nas coisas. O afeto e a com-
preensão levam ao entendimento 
conjugal. 67/467 – Marrom.

O bom aspecto da casa dois neste fi nal 
de maio aumenta o interesse pelas 
viagens e ajuda na elevação material. 
Novos valores e princípios passam a 
orientar a sua vida. Evite a atitudes 
muito fi xas que serão negativas na sua 
carreira profi ssional. 51/251 – Azul. 

O Sol em seu signo dá maior confi an-
ça e provoca decisões importantes. 
Pode encontrar difi culdades que 
devem ser superadas de forma estra-
tégica e com muita diplomacia. Boa 
disposição para a intimidade sexual 
depois que passar seu aniversário. 
58/858 – Branco.

A parte da manhã é de muita sensibi-
lidade e habilidade, para usar a ener-
gia que a Lua e Netuno produzem. 
Está vivendo a fase mais delicada do 
ano, com possibilidade de atritos no 
trabalho e impedimento para que o 
que deseja não se concretize logo. 
43/243 – Amarelo. 

Terão novidades e boas perspectivas 
que poderão mudar sua vida neste 
mês de junho. Antes de qualquer 
coisa precisa ter paciência, dosando a 
autoconfi ança e o otimismo exagera-
do e negativo. Termine o mês sendo 
uma pessoa determinada a resolver 
pendências. 59/659 – Amarelo.

Faça planos bem elaborados e deter-
minantes. É importante aprimorar a 
questões em andamento e encontrar 
soluções para os obstáculos. 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. 66/566 – Verde.

Estará mais realista e menos român-
tico, o que ajuda a ter certeza com 
quem poderá contar. As dúvidas 
vão desaparecendo a as certezas 
surgindo. As alianças e sociedades 
iniciadas recentemente fi cam mais 
fi rmes através do entendimento. 
Bom para amar na relação sexual. 
41/741 – Cinza.

Sua disposição vai melhorar neste 
fi nal de mês. Cultive o bem-estar 
tanto material como emocional. 
Faça aquilo que lhe agrada e dê 
satisfação. Não deixe nada para 
depois já que a tarde mostra grandes 
possibilidades de resolver situações 
pendentes. 21/321 – Cores claras.

A Lua em Peixes o faz mais sensível e 
saberá com quem poderá contar para 
o que pretende alcançar. Aproveite 
para conviver com a pessoa amada, 
amigos e com a família. Neste começo 
de semana haverá grande harmonia 
que tornará a vida sexual plena e 
feliz. 89/889 – Amarelo.

Com a Lua em Peixes saberá que 
grande parte de sua segurança 
emocional vem do trabalho. Não se 
sobrecarregue de tarefas e coisas 
novas para fazer, como é bem do seu 
estilo. Algumas atividades podem 
parecer mais lentas, mas isso será 
algo passageiro. 77/377 - Azul

O momento é ótimo para avaliar uma 
relação, enxergando tudo de forma 
mais clara. Não será bom pedir ajuda 
e colaboração, pois a tendência é que 
se esvazie qualquer apoio desejado. 
O bom entendimento com a pessoa 
amada leva a uma troca intensa de 
afeto. 76/776 – Rosa.

Simpatias que funcionam
Para espantar o desânimo
A realização do banho é indicada para momentos em que se procura 

por uma vaga de emprego, podendo também ser tomado em um dia antes 
do seu aniversário, na virada do ano ou demais momentos de mudança 
na vida. Ingredientes: 03 ramos de sálvia, a fi m de estimular a energia 
pessoal; 03 pedaços de canela em pau, para lhe fornecer uma dose extra 
de prosperidade; 03 ramos de manjericão, poderosa erva para cortar olho 
gordo de pessoas invejosas que querem te ver sempre para baixo; 01 litro 
de água. Como fazer: Com todos os ingredientes em mãos, ferva-os na 
água, coando o conteúdo em seguida. Reserve e deixe amornar enquanto 
toma um banho comum de higiene. Assim que o conteúdo para o banho 
espanta desânimo estiver em uma temperatura agradável, despeje todo 
o preparo sobre seu corpo, sempre dos ombros para baixo.

O rendimento no trabalho será 
maior por estar mais concentrado, 
realista e efi ciente. Bons momentos 
ao lado de pessoas queridas, ami-
gos, familiares e da pessoa amada, 
tornando a vida sexual mais ativa. 
O Sol em Gêmeos faz a família ter 
uma maior atenção e proximidade. 
43/443 – Cinza.

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
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Época de
proibição
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e da caça

Diz-se de
produtos
de alta
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É analisa-
do pelos
técnicos

da Anvisa

Repetir
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Berílio
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Proteger o
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Prêmio
ganho por 
Marie Curie
duas vezes
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do efeito
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(Fís.)

Acostu-
mado;

habituado

Posto mé-
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Como posa
a modelo
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erótica

O ponto do
globo onde
se situa
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O efeito 
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quando 

bem feito

"Privado",
no jargão
da internet

O Velho
Lobo do
futebol

brasileiro

Ana Néri, 
enfermeira
brasileira

Ter boa re-
percussão
(a notícia)

Fonte de
geração

de energia
das usinas

Xícara, 
em inglês

Antes de
Cristo

(abrev.)

Prova do
sertão

brasileiro
(autom.)

Pequena
ave que
voa até
98 km/h

(?) chip,
recurso 

de smart-
phones

Fórmula de tratamento
aplicada a deputados,

senadores e
presidente

Situação que gera inde-
nização para o cliente
Números (?): são repre-
sentados por "R" (Mat.)

(?) de galo, competi-
ção proibida no Brasil
"Partido",

em PT
Rapaz, 

em inglês

O espírito
do mochi-

leiro

Passe para
gol (fut.)

Antigo
material
de velas

Dente da
parte de 

trás da boca
Cenário de 
"Assassina-
to no Expres-
so do Ori-
ente" (Lit.)

Passeio,
em inglês
Indígena
brasileiro

 Atitude 
do esnobe
Proteção
cirúrgica

Pokémon
de pedra

Transação
bancária
Volta ao 
passado

Sonho de
consumo
brasileiro

Carlos
Lacerda,
político

DOLC
AVENTUREIRO

OFIMEBEB
SEBOMOLAR

ASSISTENCIA
CAOSRDSN

EAFEITOÇ
EXTREMONUA

CRTUPI
DESPREZOAN

LUVAAUGAD
DETREGRIDE
ONIXCARV

CLCOLIBRI
IDUALLAD

CASAPROPRIA

3/cup — lad — ted. 4/ônix — tour — tupi. 6/defeso.

Cientistas da Universidade 
Hebraica de Jerusalém, em Isra-
el, anunciaram na quarta-feira 
(22), que conseguiram recriar 
uma cerveja semelhante à que 
os faraós consumiam há cinco 
mil anos

De acordo com a revista 
“Mbio”, o primeiro passo dos 
pesquisadores foi extrair leve-
dura de jarros antigos feitos de 
terracota encontrados em sítios 
arqueológicos, com mais de três 
e cinco mil anos.

Os pesquisadores informa-
ram que essa foi a primeira vez 
que a levedura foi utilizada para 
recriar uma cerveja. A bebida, 

Bebida foi produzida com levedura de jarros antigos. 

que possui 6% de teor alcoólico, 
foi degustada por jornalistas e 
outros cientistas. 

“Quando obtivemos esta 
cerveja, nos sentamos em 
volta de uma mesa, bebemos 
e brindamos. Então eu disse, 
tudo vai fi car bem ou todos 
estaremos mortos em cinco mi-
nutos. Sobrevivemos e estamos 
aqui para contar esta história”, 
explicou o pesquisador Aren 
Maeir.

“A maior surpresa foi des-
cobrir que as colônias de 
leveduras haviam sobrevivido 
nos navios de milhares de anos 
atrás e que elas nos permitiram 

Cientistas israelenses recriam 
a ‘cerveja dos faraós’

criar uma cerveja que era como 
a que os antigos egípcios e 
filisteus bebiam”, apontou 
Ronen Hazan, um dos líderes 
do estudo. A cerveja era a 
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INICÍO A COLUNA comentando a nova novela 
das 21 horas da Globo ‘A Dona do Pedaço’. A história co-
meça com Maria da Paz (Juliana Paes) conhecendo Ama-
deu (Marcos Palmeiras) durante um passeio a cavalo.

SEM SABER QUE ELE pertence á família de justiceiros 
rival a sua, ela se apaixonará pelo advogado e lutará para rom-
per o ódio entre os parentes dos dois, Eles farão um pacto de 
paz, só que ela será traída pela irmã Zenaide (Maeve Jinkings).

PORÉM, A CONTAR QUE já na primeira semana Zenai-
de dará um tiro certeiro na hora do casamento; sem contar que a 
história, já nos seus primeiros capítulos, começa mostrando Maria 
da Paz (Juliana Paes), que é a principal protagonista, fazendo 
bolos com a avó Dulce (Fernanda Montenegro) na infância.

JÁ ADULTA, ELA SERÁ cobrada por nunca ter se 
casado, depois que o namorado que tinha e foi morto pelo Ma-
theus. Maria da Paz então, voltará a se apaixonar justamente 
pelo herdeiro que os Mateus mandaram estudar na capital.

AS CENAS SÃO GRAVADAS na cidade  Vitória, 
cidade que Maria da Paz não conhecia. Mas a saga será am-
bientada na segunda parte da novela na cidade fi ctícia de 
Rio Vermelho. Disposta a viver esse amor, Maria da Paz toma 
uma atitude inesperada e cria um grande impacto na história.

COM ISSO O AUTOR escreveu que em cada dia 
que passa haverá modifi cações na personalidade de Maria 
da Paz, e ela estará disposta a convencer os seus paren-
tes, os Ramires, a selar um pacto de paz com os Matheus.

 A BEM DA VERDADE ‘A Dona do Pedaço’ vai falar 
com todas as mulheres que são donas de si, que se fi zeram pelo 
valor do esforço, que são do próprio sucesso e essa identifi ca-
ção será crescente a cada semana no desenrolar da história.

O FOLHETIM VAI MOSTRAR  como vive e 
age as mulheres independentes donas das próprias ré-
dias. Essa palavra “empoderamento”, que está na moda, 
tem tudo a ver segundo a principal protagonista Julia-
na Paes e a história dará mais incentivo a todas elas.

POR OUTRO LADO a Globo, através de seu departa-
mento de dramaturgia espera que a novela volte dar à emissora 
absoluta tranquilidade ao que se refere á audiência, ultrapas-
sando o fi asco da última novela do horário ‘O Sétimo Guardião’, 
que foi um verdadeiro vexame junto para os telespectadores.

FRASE FINAL :  O primeiro dever da inte-
ligência é desconfiar dela mesma (Albert Einstein).   

TONY AUAD E OS 
BASTIDORES DA TV

central-noticia@bol.com.br

O Mar de Tétis, durante o 
período Mesozoico, sepa-
rava as duas massas con-

tinentais Laurásia (norte) e Gon-
dwana (ao sul). De acordo com 
o paleontólogo italiano Cristiano 
Dal Sasso, fósseis de dinossauros 
mostram que o território onde 
hoje está a Itália emergiu antes 
do que os cientistas acreditavam: 
há 230 milhões de anos. 

“Os primeiros indícios de 
um dinossauro italiano foram 
descobertos nos anos 1940, no 
Monte Pisano, na Toscana, com 
230 milhões de anos, e é uma das 
pegadas mais antigas do mundo 
de dinossauros”, disse Dal Sasso, 
que participa do Congresso da 
Sociedade Italiana de Paleon-
tologia, que está ocorrendo em 
Benevento e Pietraroja.

Nos anos 1980, perto de 
Rovereto e Trento, na região 
de Trentino-Alto Ádige, foram 
descobertas novas pegadas de 
dinossauros vividos há 200 mi-
lhões de ano. “Dessa maneira, 
começamos a entender que os 
dinossauros caminharam sobre 
o território atual da Itália e que, 
entre o período geológico Tri-
ássico e Jurássico, as porções 
de terra da península italiana 
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Território italiano já foi uma 
porção de ilhas tropicais

A Itália, conhecida por sua geografi a no formato de uma “bota”, já foi um porção de ilhas tropicais que 
emergiram do antigo Oceano de Tétis

já estavam emersas”, explicou 
o especialista.

Um dos momentos mais im-
portantes para a reconstrução 
da história da Itália e dos seus 

dinossauros ocorreu em 1980, 
com a descoberta do fóssil de 
um dinossauro bebê Scipionyx 
Samniticus, um carnívoro que 
viveu há 110 milhões de anos em 

Pietraroja. Desde então, foram 
descobertos mais quatro fósseis 
de dinossauros italianos. Todos 
tinham estatura menor porque 
viviam nas ilhas (ANSA).

Os primeiros indícios de um dinossauro italiano foram descobertos nos anos 1940

bebida favorita dos egípcios, 
ela tinha um significado 
religioso e de cura, sempre 
sendo consumida durante as 
refeições(ANSA).


