ÚLTIMA NOTÍCIA

Mais de 18 mil alunos podem ficar sem aulas na capital
Ao menos 18.870 alunos podem ficar sem aulas neste ano na capital devido à falta de professores, segundo
a Secretaria Estadual de Educação, do governo João Doria (PSDB). Serão 629 turmas em todas as diretorias de ensino da cidade que podem ficar sem professores de 1º a 5º ano do ensino fundamental.
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Governo do Estado aumenta tarifa de
Metrô e CPTM para R$ 4,30 em S. Paulo
Integração subiu dos atuais R$ 6,96 para R$ 7,48; reajuste foi de 7,5%
Novos valores passam a valer a partir do próximo dia 13.
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Bolsonaro propõe idade
mínima de 62 anos para
homem e 57 para mulher
O presidente Jair Bolsonaro afirmou esta semana que a “ideia inicial” do governo para aprovar uma
reforma da Previdência é estabelecer de forma gradativa idade mínima para aposentadoria de 62 anos
para homens e 57 para mulheres. Segundo Bolsonaro, o sistema previdenciário entrará em “colapso”
em dois ou três anos se não houver a reforma.
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Bolsonaro propõe idade mínima de
62 anos para homem e 57 para mulher
Presidente disse que a reforma não vai estabelecer regras únicas para todos os setores e todas as categorias
Marcos Corrêa/PR

O presidente Jair Bolsonaro
disse que a proposta de reforma
da Previdência em discussão no
governo prevê a idade mínima
de 62 anos para os homens e
57 anos para as mulheres com
aumento gradativo. Segundo
Bolsonaro, seria mais um ano
a partir da promulgação e outro
em 2022, mas com diferenças
de idade mínima de acordo com
a categoria profissional e a expectativa de vida.
Segundo Bolsonaro, o futuro presidente avaliaria a necessidade de novos ajustes no
sistema previdenciário. “Quando você coloca tudo de uma vez
só no pacote, você pode errar, e
nós não queremos errar”, disse
em entrevista ao SBT, a primeira após ter tomado posse.
O presidente indicou que as
medidas visam principalmente
a previdência dos servidores
públicos. “O que mais pesa no
Orçamento é a questão da previdência pública, que terá maior
atenção da nossa parte. Vamos
buscar também eliminar privilégios”, afirmou o presidente, que
descartou aumentar a alíquota
de contribuição previdenciária
dos servidores, hoje em 11%.
Bolsonaro disse que a reforma não vai estabelecer regras
únicas para todos os setores
e todas as categorias profissionais. Citou a expectativa de
vida no Piauí, que é 69 anos,
argumentando que seria “um
pouco forte estabelecer a idade
mínima de 65 anos”, como previa o texto da reforma enviado
ao Congresso pelo governo do
ex-presidente Michel Temer.
A diferenciação visa, conforme Bolsonaro, facilitar a
aprovação no Congresso, mas
também evitar “injustiça com

aqueles que têm expectativa
de vida menor”. O presidente
voltou a dizer que poderá
aproveitar a proposta já em tramitação na Câmara dos Deputados, com alguns ajustes.
“O que queremos é
aproveitar a reforma que já
está na Câmara, que começou
com o senhor Michel Temer. A
boa reforma é aquela que passa
na Câmara e no Senado, não
aquela que está na minha cabeça ou na [cabeça] da equipe
econômica”, afirmou.
Bolsonaro argumentou que
a reforma é necessária para
impedir que o país “em mais
dois ou três anos entre em colapso”, a exemplo do que ocorreu com a Grécia. “Agora todos
terão de contribuir um pouco
para que ela seja aprovada. Eu
acredito que o Parlamento não
vai faltar ao Brasil”, disse.
Segundo o presidente, o governo poderá propor a extinção
da Justiça do Trabalho, transferindo para a Justiça comum as
ações trabalhistas. “Qual país do
mundo que tem? Tem que ser
Justiça comum e tem que ter a
sucumbência – quem entrou na
Justiça e perdeu tem de pagar”,
argumentou.
Bolsonaro disse que, antes
da reforma trabalhista, havia
4 milhões de ações trabalhistas em tramitação. “Ninguém
aguenta isso. Nós temos mais
ações trabalhistas que o mundo
inteiro. Algo está errado, é o excesso de proteção”, afirmou.
Bolsonaro afirmou que não
vai mexer em direitos trabalhistas previstos na Constituição, mas que vai aprofundar a
reforma trabalhista. “O Brasil
é um país de direitos em excesso, mas falta emprego. Nos

Reforma sinalizada por Bolsonaro foi vista como incapaz de resolver o problema da Previdência

Estados Unidos, não têm quase
direito trabalhista. Não adianta
você ter direitos e não ter emprego”, afirmou.
n MAL-ESTAR
A decisão do presidente de
lançar as primeiras diretrizes
do que pode ser sua proposta
de reforma da Previdência antes mesmo de conversar com
sua equipe econômica gerou
grande clima de desconforto
nos bastidores. A avaliação é
de que a antecipação de Bolsonaro e de alguns ministros do
núcleo duro do governo pode
tumultuar o meio de campo
na negociação de uma medida
que já enfrenta resistências na
população e entre categorias
com amplo poder de lobby no
Congresso.
Além disso, a reforma sinalizada por Bolsonaro foi vista
por economistas como uma
proposta mais “light”, incapaz
de resolver o problema estruturalmente ou sinalizar para a
sustentabilidade das contas no
longo prazo. (Agências)
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Venda de veículos supera expectativa
do setor e fecha 2018 com alta de 14,5%

Dados preliminares mostram 2,57 milhões de unidades emplacadas entre carros, comerciais leves, caminhões e ônibus
No ano passado, a indústria
automotiva brasileira vendeu
cerca de 325 mil veículos a mais
do que em 2017. O setor encer
rou 2018 com 2,57 milhões de
unidades emplacadas, alta de
14,5%, segundo dados prelimi
nares do mercado. É o segundo
crescimento seguido registra
do pelo setor, após os quatro
anos de queda durante a crise
econômica, de 2013 a 2016.
O resultado das vendas de
automóveis, comerciais leves,
caminhões e ônibus ficou um
pouco acima da última previsão
feita pelas montadoras, que
apontava para crescimento de
13,7%. Para este ano, a expec
tativa é de novo crescimento de
pouco mais de 10%.
Segundo o presidente da
Associação Nacional dos Fa
bricantes de Veículos Automo
tores (Anfavea), Antonio Mega
le, a previsão de crescimento de
“dois dígitos baixos” é ancorada
pelas projeções de expansão do

Produto Interno Bruto (PIB),
inflação sob controle, taxa básica
de juros estável, inadimplência
baixa e mais crédito disponível
para financiamento. “Se as refor
mas prometidas pelo novo gov
erno vierem logo, o crescimento
será ainda maior”, disse.
Do total das vendas no ano
passado, 2,472 milhões de uni
dades referemse a automóveis
e comerciais leves, 13,6% acima
do resultado de 2017. O seg
mento de caminhões e ônibus,
por sua vez, cresceu 43%, para
91 mil unidades.
O crescimento expressivo no
mercado de pesados se deve ao
fraco desempenho de 2017, um
dos piores do setor nos últimos
dez anos, disse recentemente o
diretor da MercedesBenz, Luiz
Carlos de Moraes.
“Com o PIB começando a
melhorar, juros mais aceitáveis,
agronegócio puxando as vendas
de caminhões pesados e maior
confiança por parte das trans

Arquivo

Megale: “crescimento será maior se reformas vierem logo”

portadoras, esperamos que o
crescimento continue em 2019”,
afirmou Moraes, que também é
vicepresidente da Anfavea.
n DEZEMBRO
Só no mês passado foram

comercializados 233,5 mil veí
culos, 9,8% acima do emplacado
no mesmo mês de 2017 e pouco
acima das 230,9 mil unidades
vendidas em novembro.
Os números oficiais das ven
das no ano passado serão divul

gados pela Federação Nacio
nal da Distribuição de Veículos
Automotores
(Fenabrave),
assim como a previsão da enti
dade para este ano. Na terça
feira, a Anfavea divulgará da
dos de produção, exportações
e emprego, além de anunciar
projeções para 2019.
A entidade espera novo cres
cimento nas vendas, mas ainda
não indicou a expectativa para
a produção, já que trabalha com
nova queda nas exportações.
No mês passado, a projeção
da Anfavea indicava produção
perto de 3 milhões de veícu
los neste ano, 11% maior que
o volume de 2017. Porém, é
possível que o número não seja
atingido em razão da queda das
exportações para a Argentina,
principal parceiro comercial
do setor automotivo brasileiro.
Para lá seguem quase 70%
dos veículos exportados pelas
montadoras instaladas no Bra
sil. (Agência Estado)
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Confira tudo o que muda com o
novo salário mínimo de R$ 988
Valor afeta também as aposentadorias e pensões pagas pelo INSS, o teto dos benefícios previdenciários, o
seguro-desemprego, o abono do PIS e até as contribuições de autônomos e donas de casa

O novo salário mínimo de
R$ 998, definido pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) em
decreto publicado no dia 1º de
janeiro, afeta também o valor
das aposentadorias e pensões
pagas pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), o teto
dos benefícios previdenciários,
o seguro-desemprego, o abono
do PIS, as contribuições de
autônomos e donas de casa
e até o pagamento de atrasados de ações de segurados nos
JEFs (Juizados Especiais Federais) e na Justiça Federal.
O decreto nº 9.661, assinado pelo presidente e pelo
ministro da Economia Paulo
Guedes também definiu que
o valor diário corresponderá a
R$ 33,27 e a hora de trabalho
está limitada a um mínimo de
R$ 4,54.
O mínimo ficou abaixo do
previsto no Orçamento da
União para 2019 devido à atualização da previsão do INPC
(Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo), que passou de 4,2% para 3,5%.
Esse índice de inflação só
será divulgado oficialmente
pelo IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística) no
dia 11 deste mês. Se ficar muito diferente do valor do piso,
caberá ao presidente a decisão
de publicar novo decreto ou
deixar para pagar a diferença,
se houver, no ano que vem.
Os 3,5% deverão ser aplicados a todas as aposentadorias
e pensões acima do mínimo,
levando o teto do INSS dos
atuais R$ 5.645,80 para R$
5.843,40. Uma aposentadoria
de R$ 1.500 passará a ser R$
1.552,50.
O porcentual também altera a tabela de pagamentos

Agência Brasil

do seguro-desemprego, que só
deve ser atualizada após a divulgação do índice oficial pelo
IBGE. Além disso, a parcela do
benefício não pode ser menor
que o mínimo.
Para quem faz as próprias
contribuições ao INSS, os valores também vão mudar, mas
somente para os pagamentos a
partir de fevereiro.
O instituto também deve
atualizar as tabelas de descontos dos trabalhadores após sair
a inflação final.
Veja o que é afetado pelo
novo valor do piso
Como foi definido:
- O reajuste do salário
mínimo segue, até este ano,
uma fórmula que considera:
inflação do ano anterior +
crescimento do PIB dois anos
antes, isto é 3,5% (INPC de
2018 atualizado na terça pelo
novo governo) + 1% (variação
do PIB de 2017) + R$ 1,75
(valor que deixou de ser pago
em 2018) - R$ 998
Valor mínimo e máximo
das aposentadorias e pensões
do INSS:
- Com a mudança, todos os
benefícios pagos e concedidos
pela Previdência devem ser de,
no mínimo, R$ 998
- O índice de inflação considerado pelo governo, de
3,5%, também deverá ser
usado no reajuste dos demais
benefícios previdenciários
- Com isso, o teto, que é o
valor máximo, passará de R$
5.645,80 para R$ 5.843,40
Valor máximo para receber
em ações judiciais no Juizado Especial Federal:
- As ações dos JEFs
(Juizados Especiais Federais) são limitadas a 60

salários mínimos
- A partir deste ano, o valor
máximo da ação passa a ser de
R$ 59.880
- Esse passa a ser também
o valor máximo para os segurados receberem os atrasados
das ações contra o INSS por
meio de RPVs (Requisições de
Pequenos Valor)
- A vantagem de receber
por meio de RPVs é que o pagamento sai em até 60 dias a partir do fim da ação.
Abono do PIS:
- O valor do abono salarial é calculado sobre o salário
mínimo
- Neste ano, receberá quem
trabalhou com carteira assinada em 2017
- O pagamento é proporcional ao número de meses em
que o trabalhador estava empregado
- Exemplo: no calendário
ano-base 2016, pago até o fim
de 2018, quem trabalhou por
apenas 30 dias recebeu R$
79,50, equivalente a 1/12 do
salário mínimo no ano passado. No atual calendário, esse

valor mínimo será de R$ 83,17.
Seguro-desemprego:
- Além de o valor mínimo
desse benefício ser igual ao
piso, ele também é reajustado a
partir do INPC
- Isso só costuma ser feito
após a divulgação final do índice, o que está marcado para
o dia 11
Quanto é hoje:
- Faz-se uma média com os
três salários anteriores à demissão
- Média até R$ 1.480,25
80%: valor do seguro de 80%
da média dos três salários
- De R$ 1.480,26 até R$
2.467,33: é pago 50% do que
exceder R$ 1.480,25 somado a
R$ 1.184,20
- Acima de R$ 2.467,33: R$
1.677,74
Para quanto deve ir, se a fórmula seguir a mesma:
- Média salsarial até R$
1.532,06 > valor do seguro de
80% da média dos três salários
- De R$ 1.532,07 até R$
2.553,69 > é pago 50% do que
exceder R$ 1.532,06 somado a
R$ 1.225,65

- Acima de R$ 2.553,69 >
R$ 1.736,46
Contribuições de quem faz os
próprios recolhimentos ao INSS:
Dona de casa de baixa
renda: vai de R$ 47,70 para
R$ 49,90
MEI (microempreendedor
individual): além do valor recolhido ao INSS, os empreendedores pagam um valor ao
governo ou às prefeituras
Comércios e indústrias:
R$ 50,90
Serviços: R$ 54,90
Comércios e serviços:
R$ 55,90
Contribuinte individual
autônomo:
- Quem paga com o plano simplificado, de 11% de
INSS: vai de R$ 104,94 para
R$ 109,78
- Quem paga com o carnê
comum, de 20% de INSS: o
valor varia de R$ 190,80 (sobre o mínimo) até R$ 1.129,16
(sobre o teto); vai ficar entre
R$ 199,60 e R$ 1.168,68
Fontes: reportagem, INSS,
Ministério do Trabalho, Previdência e decreto 9.661.
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Tarifas do metrô e da CPTM sobem
de R$ 4 para R$ 4,30 a partir do dia 13
Reajuste de 7,5% ficará acima da inflação acumulada desde a data do último aumento, em janeiro de 2018
O governador João Doria
(PSDB) anunciou esta sema
na que as passagens de trens
e metrô passarão dos atuais
R$ 4 para R$ 4,30 a partir do
dia 13. O reajuste de 7,5%
ficará acima da inflação acu
mulada desde o último au
mento, em janeiro de 2018,
quando a passagem subiu de
R$ 3,80 para R$ 4.
A tarifa integrada dos trens
do Metrô e da CPTM com os
ônibus que circulam na capital
também sofreu reajuste. O va
lor do bilhete subiu dos atuais
R$ 6,96 para R$ 7,48.
Na capital, o prefeito Bru
no Covas (PSDB) anunciou au
mento da passagem de ônibus
de R$ 4 para R$ 4,30 a partir
de segundafeira (7), também
acima da inflação. A Prefeitura
de São Paulo argumenta que
se trata de uma reposição das
perdas dos últimos três anos,
uma vez que em 2016 e 2017
não houve reajuste.
A inflação oficial pelo IPCA
acumulada em 2018 é de
3,59%. Se aplicada, significa
ria uma passagem próxima do
valor de R$ 4,15.

A gestão Márcio França
(PSB), que acabou no dia 31
de dezembro, não anunciou a
elevação da tarifa unitária dos
trens e metrô, que atualmente
também é de R$ 4 e vinha
seguindo patamar seme
lhante ao do ônibus. Em anos
anteriores, prefeitura e estado
fizeram anúncios conjuntos.
Na quarta (2), Doria criti
cou França ao dizer que “faltou
coragem” ao antecessor. “O
entendimento houve, entre o
governo de transição e o gov
erno atual. Houve, inclusive,
um anúncio prévio feito pelo
exgovernador Márcio Fran
ça e vocês são testemunhas
disso. Em agenda externa ele
falou sobre a tarifa de R$ 4,25.
Então não foi falta de entendi
mento, não foi falta de iniciati
va, de presteza da nossa parte
nem sequer do Bruno Covas.
Foi falta de coragem do gover
nador que deixou de praticar
aquilo que outros governa
dores já fizeram, ainda que em
fim de mandato”, disse
À reportagem França diz
que “houve divergência em
relação ao novo valor da tarifa”

Arquivo

Tarifa integrada dos trens do Metrô e da CPTM passará do atuais R$ 6,96 para R$ 7,48

e que os secretários que traba
lhavam em sua gestão que
riam “o reajuste até o máximo
da inflação, arredondada para
baixo, como sempre fez o (exgovernador Geraldo) Alckmin”.
Nesta quinta, em entre
vista à GloboNews, Doria
disse que o reajuste é “apenas
a correção monetária” e não
configuraria aumento.
Os reajustes dos valores
das passagens do transporte
público em São Paulo vira

ram tabu após os protestos
contra a alta em 2013. Na
época, o valor iria de R$ 3 para
R$ 3,20, mas, após o desgaste
sofrido pelo então prefeito Fer
nando Haddad (PT) e o à época
governador Alckmin com as
manifestações, as tarifas fica
ram congeladas.
Depois disso, os últimos
aumentos de ônibus, trem
e metrô ficaram abaixo da
inflação  enquanto os três
reajustes anteriores a 2013

tinham superado a inflação
acumulada.
n BILHETES
Os usuários que carrega
rem seus bilhetes até 23h59
de 12 de janeiro poderão viajar
com o valor anterior da tarifa.
Em anos de reajuste, pas
sageiros costumam correr aos
pontos de recarga do Bilhete
Único para se adiantar à mu
dança de preços, causando fi
las e transtornos. (Folhapress)

RODÍZIO
Jantar R$ 59,90
Domingo a quinta-feira
Oferecemos 25 tipos de carnes
nobres, saladas variadas,
Sushi, Sashimi e Camarão

Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz

(11) 4178-9024 l 4173-1634
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Decreto que flexibiliza posse de
arma sai este mês, diz Bolsonaro
Para o presidente, limite de duas armas por pessoa pode ser aumentado, sobretudo para agentes de segurança
O presidente Jair Bolso
naro afirmou esta semana
que o decreto flexibilizando
a posse de armas de fogo sai
ainda em janeiro. Bolsonaro
disse que o decreto vai tirar a
“subjetividade” do Estatuto
do Desarmamento.
“Ali, na legislação diz que
você tem que comprovar
efetiva necessidade. Con
versando com o (ministro
da Justiça) Sergio Moro,
estamos definindo o que é
efetiva necessidade. Isso sai
em janeiro, com certeza”,

disse em entrevista ao SBT, a
primeira após ter assumido
a Presidência da República.
Afirmou que uma das
ideias é comprovar a efetiva
necessidade com base em es
tatísticas de mortes por arma
de fogo. Assim, moradores
de locais com altos indíces
de mortalidade teriam mais
facilidade em adquirir armas.
“Em estado, por exem
plo, o número de óbitos por
arma de fogo, por 100 mil
habitantes, seja igual ou su
perior a dez, essa compro

vação de efetiva necessidade
é fato superado. Vai poder
comprar sua arma de fogo.
O homem do campo vai ter
direito também”, pontuou.
Além disso, o presidente
quer aumentar o limite de
armas por cidadão. Para ele,
o limite de duas armas por
pessoa pode ser aumenta
do, sobretudo para agentes
de segurança. Nesse caso,
o limite pode subir para
“quatro ou seis armas”.
O presidente avalia que
a violência “cairá assustado

ramente” com a medida. “Eu
vou buscar a aprovação, botar
na lei também, a legítima de
fesa da vida própria ou de ou
trem, do patrimônio próprio
ou de outrem. Você estará no
excludente de ilicitude. Você
pode atirar. Se o elemento
morrer, você responde, mas
não tem punição. Pode ter
certeza que a violência cai as
sustadoramente no Brasil.”
n PORTE DE ARMA
O decreto a ser editado
pelo governo diz respeito à

posse de arma de fogo, que
permite ao cidadão ter a arma
em casa ou no local de tra
balho. Já o porte diz respeito
à circulação com arma de fogo
fora de casa ou do trabalho.
Sem se alongar muito,
Bolsonaro diz que também
flexibilizará o porte de arma.
“A questão do porte vamos
flexibilizar também, pode
ter certeza. Podemos dar por
decreto, porque tem alguns
requisitos para cumprir. E
esses requisitos são defini
dos por decreto.” (ABR)
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Com referência
a clássicos, ‘WiFi
Ralph’ é atração
nostálgica

Em 2012, “Detona Ralph” foi mais uma ótima ideia do que
propriamente um bom filme. A animação partia da sacada genial
de que personagens de games teriam vida além dos horários de
funcionamento dos fliperamas. Assim, eram muitas as possibilidades de aventuras para Ralph, o mais casca-grossa dos vilões dos
jogos eletrônicos, mas o roteiro não saiu muito do lugar. Preferiu
ficar concentrado no relacionamento do bruto com uma parceira
atrapalhada, Vanellope, que “trabalha” em outro game.
Seis anos depois, sem a necessidade de introduzir as características dos personagens, a sequência “WiFi Ralph: Quebrando a Internet” vai um pouco mais fundo em busca de uma
boa história. Mesmo longe de um enredo brilhante como
o de “Monstros S/A” ou sem avançar na crítica social como
consegue a franquia “Os Incríveis”, os roteiristas já sabem explorar o melhor da truculência de Ralph.
Desta vez, ele não fica passando de um game para outro, como
foi sua perambulação pelas máquinas do arcade que era cenário do
primeiro filme. Em busca de uma peça para o game de Vanellope,
Ralph agora entra na internet, o que expande seus horizontes para
arrumar mais confusão. Uma vez na rede, Ralph não está restrito a
encontrar colegas de games. Mesmo que esses ainda sejam maioria
entre seus parceiros nas peripécias do roteiro, é divertido ver, por
exemplo, o herói-vilão interagindo com o site de leilões eBay.
Animação produzida pela Disney, o filme sabe usar boa parte
do cast dos estúdios em participações especiais. Ao mesmo tempo
em que é uma aventura movimentada para os pequenos espectadores, é uma atração nostálgica para os adultos na plateia.
As referências a filmes clássicos são abundantes, e o elenco
coadjuvante já seria digno de nota pela capacidade de reunir
praticamente todas as princesas da Disney. Ariel, Cinderela,
Branca de Neve, as heroínas de “Frozen”, Bela, Pocahontas e
muitas outras marcam presença. Além das mocinhas, a lista
de referências vai de Mickey Mouse ao Homem de Ferro, passando por Buzz Lightyear, Dumbo, Pateta, Tinkerbell, os robôs
de “Star Wars” e os lutadores de “Street Fighter”.
Ainda há o que melhorar na franquia. Embora “WiFi Ralph”
traga um roteiro mais ajeitado, o filme depende dos cenários
delirantes, com mais de uma centena de ambientes de games
criados ou recriados pelos animadores, e dessa brincadeira constante de oferecer referências de cultura pop como isca para os
nerds. (Thales de Menezes/Folhapress)

cultura
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GêmEOS - 21/05 a 20/06
ARIES - 21/03 a 20/04
TOURO - 21/04 a 20/05
Não despreze e nem faça
Neste dia, que lhe será
Considere, se as suas
pouco caso de ninguém.
de todo promissor, haverá
falhas ou erros, dentro
Você poderá se arrepenmuita produção profissiodo trabalho, se devem a
der. Muito sucesso está
nal e muita facilidade para
sua própria distração ou
previsto para você hoje.
arranjar empréstimos de
desinteresse. Ótimo fluxo
astral para o tratamento de sua beleza dinheiro e para solucionar suas dificul- Terá êxito em escritos, nas viagens que
física e para impor mais moral em seu dades financeiras. Excelente ao amor e empreender, nos negócios e nos estudos
que requeiram grande empenho mental.
para as viagens.
ambiente social.
CâNCER - 21/06 a 21/07

LEãO - 22/07 a 22/08

VIRGEm - 23/08 a 22/09

Influência astral muito
benéfica e renovação
profissional para solucionar seus problemas
financeiros e pessoais.
Fará boas amizades e receberá o
apoio de pessoas que exercem muita
influência nos meios sociais.

O aspecto entre planetas
importantes dentro do seu
mapa solar indicam um bom
dia, pois você estará em
seu melhor período para o convívio íntimo. Se agir corretamente, terá grande
expansão em todos os sentidos quer nos
negócios, quer na vida social.

Aplique-se melhor no trabalho, uma vez que você
está deixando esta parte
importante da sua vida
um pouco de lado. Com o
posicionamento benéfico dos astros,
você deve analisar suas chances profissionais.

LIBRA - 23/09 a 22/10

ESCORPIãO - 23/10 a 21/11
SAGITáRIO - 22/11 a 21/12
Neste dia, maiores serão
Excelente estado mental.
as possibilidades de se
Ótima intuição e bastante
realizar materialmente,
gosto para as coisas novas.
através dos bons negócios
Há favorabilidade para ime pelo esforço no trabaportações e exportações,
viagens ao exterior, conhecimento com lho. Fluxo favorável também ao amor
estrangeiros, passeios, publicidade e e paixão. Aproveite. Você pode sentir
interesse pela filosofia ou religião.
diversões de um modo em geral.

Notícias pouco alvissareiras poderão vir hoje.
Tome cuidado também
com os inimigos ocultos
e opositores, pois estes
estarão prontos a prejudicá-lo em
algum sentido. Bom, porém as pesquisas, investigações.

CAPRICóRNIO - 22/12 a 20/01

AqUáRIO - 21/01 a 19/02

PEIxES - 20/02 a 20/03

Boas vibrações, emanando sentimentos de
amor e comunhão, refinamento pelos gostos
artísticos e atração pelo
sexo oposto. Espetacular influência
astral para o seu signo. Lucrativos
negócios, e receber dinheiro considerado perdido.

Período ideal para firmar
relacionamentos ou se lançar em novas conquistas.
A partir de hoje tudo tende
a melhorar sensivelmente para você. A
personalidade ira elevar-se bastante,
suas condições sociais se exaltarão e a
saúde também.

IVocê também estará sentindo muita segurança
junto aos amigos e conhecidos, podendo demonstrar a sua amizade
que será retribuída. Bom para novos
empreendimentos e aos negócios ao
mesmo tempo.
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