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Como diz o antigo ditado, extraído do livro 
“Dom Quixote”, do escritor e dramaturgo espa-
nhol Miguel de Cervantes Saavedra, e publi-
cado em primeira edição em 1605, “yo no creo 
en brujas, pero que las hay, las hay” (em livre 
tradução, “eu não acredito em bruxas, mas 
que elas existem, existem”), o que pode ser 
entendido como uma indicação de que, mesmo 
quando não temos a crença numa determinada 
mística, não devemos desconsiderar por com-
pleto a hipótese de que possa existir alguma 
realidade no conhecimento em questão, seja ele 
de natureza científica ou espiritual, tal como 
ocorre, por exemplo, no caso da astrologia.

Para análise, a astrologia adota a denominada roda do zodí-
aco, que tem 360 graus e é dividida em doze partes iguais de 30 
graus, sendo cada parte correspondente a um signo zodiacal, e 
desta maneira, o mapa natal (mapa astral) tanto indica o signo 
solar (popularmente identificado como sendo o “signo”), ou seja, 
aquele signo no qual o sol estaria no momento do nascimento, 
quanto o signo ascendente, que é aquele situado no horizonte 
oriental (isto é, à esquerda do mapa astral), no mesmo momento 
do nascimento, dentre outros indicativos.

Além disso, o fato do indivíduo ter nascido no começo, no 
meio ou no fim do período solar do signo - os chamados decana-
tos – também apontariam diferenças de personalidade, o que seria 
explicado pela verificação de que existiria um planeta regente para 
cada um desses prazos, o que reforçaria ou amenizaria os traços 
originais do signo.

Neste contexto, uma possível análise do comportamento finan-
ceiro daqueles do signo (solar) de leão (cujo elemento é a fogo, 
sendo regido pelo Sol), ou seja, os nascidos entre os dias 21/07 e 
22/08, indicaria que eles são daqueles tipos que gostam de gastar 
e gastam muito mais por vaidade do que por necessidade. Man-
ter a aparências é o seu lema! Mas, não pense que são descon-
trolados, pois detestam ter dívidas. Portanto, poupam para poder 
esbanjar mais adiante, num jantar, numa comemoração ou adqui-
rindo um relógio de marca. Podem passar dez meses sem comprar 
um sapato, mas quando o fizer será confeccionado sob medida, 
confortável e caro. Gostam de presentear e, enquanto investido-
res, buscam o aconselhamento dos analistas.

Quanto às seis primeiras combinações do signo solar de leão 
com o signo ascendente, é possível caracterizar o que segue: (i) 
leão com ascendente em áries: em geral, é alegre, ativo e simpático, 
o centro das atenções em todas as situações. Profissional e finan-
ceiramente, terá garra, ambição e força de vontade, sendo preo-
cupado com a manutenção da família e, especialmente, dos filhos; 
(ii) leão com ascendente em touro: combinação positiva porque 
alia o senso prático e a garra de touro com a ambição de leão. Na 
questão financeira, tende a ser um ótimo funcionário, com bons 
rendimentos, e quando trabalha por conta própria atinge seus 
objetivos; (iii) leão com ascendente em gêmeos: ideias originais e 
força de vontade são os trunfos profissionais e financeiros caracte-
rísticos desta combinação, que tem grande interesse em assuntos 
intelectuais, valores e liberdade pessoal; (iv) leão com ascendente 
em câncer: para definir este tipo, é preciso verificar as posições do 
Sol e da Lua, regentes dos signos em questão. Em geral, tem forte 
intuição e está sujeito a grandes variações de humor. Sua criati-
vidade realiza-se numa atividade prática ou comercial. Apresenta 
um conflito entre a vontade de ter filhos e a necessidade de rea-
lização profissional; (v) leão com ascendente em leão: quando o 
ascendente está localizado no próprio signo solar, as características 
do signo se acentuam. Nesse caso, é preciso examinar as posições 
dos outros planetas. O desejo de brilhar aumenta e pode tornar 
o leonino arrogante ou impulsioná-lo para a realização plena de 
suas capacidades financeiras; e (vi) leão com ascendente em vir-
gem: em geral, predominam as qualidades dos dois signos: a ten-
dência leonina à expansividade é moderada e racionalizada pelo 
ascendente em virgem. No plano financeiro, a ambição e a inteli-
gência de leão são concretizados de forma positiva.

Quanto às seis últimas combinações do signo solar de leão com 
o signo ascendente, é possível caracterizar o que segue: (vii) leão 
com ascendente em libra: uma feliz combinação de signos com-
plementares que, em geral, dá ao leonino equilíbrio e harmonia 
interior. Tem êxito em atividades profissionais e financeiras que 
exijam organização e diplomacia; (viii) leão com ascendente em 
escorpião: combinação caótica, mas fascinante. O temperamento 
do leonino poderá ser marcado pela agressividade e arrogância. 
No profissional e financeiro, é capaz de fazer milagres; (ix) leão 
com ascendente em sagitário: dois signos de fogo, dose dupla de 
impulsividade e paixão. O leonino não evoluído pode revelar opor-
tunismo e anseio exagerado de ascensão social e financeira. Em 
geral, consegue atingir os seus objetivos; (x) leão com ascendente 
em capricórnio: dá ao leonino maior força de vontade para reali-
zar suas potencialidades. O senso prático de capricórnio facilitará 
a conquista dos objetivos profissionais e financeiros, conseguidos 
mais por constância e teimosia do que pela inteligência; (xi) leão 
com ascendente em aquário: produz personalidades invulgares, 
porque une a originalidade e a inteligência inovadora de aquário 
com a força de vontade e a ambição de leão. Pode mostrar tendên-
cia ao parasitismo; e (xii) leão com ascendente em peixes: o leo-
nino ganha em intuição e criatividade, mas perde em senso prá-
tico. No aspecto profissional e financeiro, poderá dedicar-se a ati-
vidades no campo da psicologia, das ciências esotéricas, da reli-
gião e das questões sociais.

Quanto aos decanatos de leão, é possível caracterizar o que 
segue: 1º decanato, de 22/07 a 31/07: trabalham duro para con-
quistar seus objetivos financeiros e dificilmente perdem o bom 
humor. Mesmo sendo excessivamente orgulhosos, são fortes e 
dignos. Precisam, no entanto, aprender a relaxar e a confiar mais 
em si mesmos e nos outros, planeta: Sol; 2º decanato, de 01/08 a 
10/08: cativantes, sabem atrair simpatia e lealdade, além de sorte 
para os assuntos financeiros. São otimistas e humanos e possuem 
tudo para serem muito felizes. No trabalho, devem usar constante-
mente a boa visão que têm do mundo, planeta: Júpiter; e 3º deca-
nato, de 11/08 a 22/08: têm personalidade poderosa e, ao mesmo 
tempo em que são generosos e francos, podem ser mandões. Cora-
josos, aventureiros e cheios de iniciativa, vivem tendo novas expe-
riências financeiras. Precisam diminuir um pouco a tendência aos 
riscos excessivos, planeta: Marte.
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Horóscopo Financeiro - Leão Futura reforma pode incluir a construção completa do muro próximo 
ao México e criação de sistema meritocrático para concessão de vistos 

Trump envia ao Congresso 
novo plano para a imigração

O presidente dos Esta-
dos Unidos (EUA), 
Donald Trump, quer 
que uma futura refor-

ma migratória inclua a constru-
ção completa do muro na fron-
teira com o México e um sistema 
de concessão de vistos baseado 
no mérito, de acordo com o pla-
no de princípios enviado no do-
mingo ao Congresso. A informa-
ção é da Agência EFE.

O plano de Trump defende 
também um aumento no custo 
dos vistos para financiar a 
melhoria da segurança fron-
teiriça, o retorno ágil para seus 
países dos menores de idade 
que chegam sozinhos aos EUA, 
a maioria deles centro-ameri-
canos, e o fim do “abuso” no 
sistema de concessão de asilo.

Além disso, o presidente 
pretende melhorar o cumpri-
mento e a aplicação das leis 
migratórias, com a contratação 
de mais 10 mil agentes para o 
Escritório de Controle de Imi-
gração e Alfândega (ICE, na 
sigla em inglês) e 300 fiscais 
federais adicionais.

Segundo o rascunho ao 
qual a EFE teve acesso, o 
governo Trump está disposto 
a trabalhar com o Congresso 
para atingir três objetivos: 
garantir entradas nos EUA 
seguras e legais, defender a 
segurança do país e proteger 
os trabalhadores e contribuin-

tes americanos.
Trump acredita que “é impe-

rativa a completa construção 
do muro”, comentou à EFE 
um funcionário de alto esca-
lão da Casa Branca. O primeiro 
ponto do plano no quesito segu-
rança de fronteira é o “financia-
mento e a construção completa 
do muro na fronteira sul”, uma 
ideia rejeitada totalmente pela 
oposição democrata.

Quanto à imigração base-
ada no mérito, a proposta de 
Trump contempla, sem dar 
números, estabelecer limites 
às permissões de residência 
ou green cards para cônjuges e 
filhos menores de idade daque-
les que já vivem nos EUA, bem 
como criar um sistema de pon-
tos para obter essas cartões. 

Em agosto passado, Trump 
já apoiou um projeto de lei dos 
senadores republicanos Tom 
Cotton e David Perdue, que pre-
tende reduzir à metade a entrada 
de imigrantes legais nos EUA ao 
longo da próxima década, por 
meio da redução da concessão 
de cartões de residência.

Junto com a segurança 
fronteiriça e a mudança nos 
parâmetros de aceitação de 
imigrantes, o plano de Trump 
enfatiza a necessidade de fazer 
cumprir as leis migratórias e 
fazer reformas para a rápida 
saída do país daqueles que 
ficam mais tempo do que é 

permitido pelo visto. 
“Agora, simplesmente não 

temos as ferramentas para 
garantir o cumprimento das 
leis”, detalhou o funcionário 
da Casa Branca, ao lembrar a 
necessidade de contratar mais 
agentes e advogados para o 
ICE, juízes de imigração e pro-
motores federais.

A proposta enviada ao Con-
gresso não inclui a busca de 
uma solução para os 800 mil 
jovens sem documentos que 
evitaram a deportação e ganha-
ram licenças de trabalho graças 
à Daca, um programa encer-
rado por Trump em setembro.

Apesar disso, o presidente 
falou aos líderes democratas 
no Senado, Chuck Schumer, 
e na Câmara de Representan-
tes, Nancy Pelosi, sobre a pos-
sibilidade de se chegar a um 
acordo para substituir a Daca, 
mas até agora não se sabe de 
nenhum avanço.

O funcionário da Casa 
Branca insistiu na necessidade 
de que o Congresso elabore 
uma legislação para os bene-
ficiários da Daca, lembrando 
que a Casa Branca gostaria 
que isso ocorresse “o mais 
rápido possível”.

Também no domingo, A 
embaixada dos Estados Uni-
dos na Turquia anunciou que 
suspenderá temporariamente 
a emissão de vistos para via-

gens com o objetivo de mini-
mizar o número de visitantes 
em suas sedes diplomáticas 
nesse país por “motivos de 
segurança”. “Os fatos recentes 
forçaram o governo dos EUA 
a reavaliar o compromisso 
do governo da Turquia com 
a segurança das sedes diplo-
máticas americanas e seu pes-
soal”, indicou a embaixada em 
um comunicado divulgado em 
inglês e turco no Twitter.

“Para minimizar o número 
de visitantes em nossa embai-
xada e consulados enquanto 
durar esta avaliação, suspende-
mos com efeito imediato todos 
os serviços de vistos, salvo os 
de imigração, em todas as ins-
talações diplomáticas ameri-
canas na Turquia”, concluiu 
a embaixada na nota. 

Apesar de a missão diplomá-
tica não ter especificado quais 
são esses “fatos recentes”, é pos-
sível que tenham relação com a 
detenção de um cidadão turco, 
funcionário da embaixada dos 
EUA em Ancara.

O detido é acusado de man-
ter vínculos com antigos res-
ponsáveis pela polícia turca 
que, supostamente, teriam 
relações com o movimento 
do clérigo islamita Fethullah 
Gülen, a quem o governo turco 
acusa de ser o mentor da ten-
tativa fracassada de golpe de 
Estado em 2016.
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Iraque anuncia novas 
medidas restritivas em 
resposta aos curdos

O governo do Iraque anun-
ciou nesta segunda-feira novas 
medidas econômicas em res-
posta ao referendo de inde-
pendência realizado na região 
autônoma do Curdistão no 
último dia 25 de setembro, 
considerado ilegal por Bagdá, 
segundo dados divulgados 
pelas autoridades curdas. A 
informação é da agência EFE.

A principal medida restri-
tiva aprovada durante reunião 
do Conselho de Ministros para 
a Segurança Nacional, presi-
dido pelo premiê iraquiano, 
Haider al-Abadi, foi a ordem 
para que todas as empresas de 
telefonia móvel curdas trans-
firam suas sedes para Bagdá 
e fiquem sob a autoridade do 
governo federal.

Segundo um comunicado 
do escritório de Abadi, o 
governo reafirmou que todas 
as medidas aprovadas previa-
mente contra as autoridades 
curdas continuarão em vigor. 
Entre elas, a determinação 
dada pelo governo à Procura-
doria para que inicie proces-
sos judiciais contra os respon-
sáveis pelo referendo.

Neste sentido, o governo 
iraquiano informou que pre-
parou uma lista de funcioná-
rios curdos que serão acusa-
dos nos tribunais, mas não a 
divulgou nem esclareceu se na 
mesma aparece o presidente 
curdo, Massoud Barzani.

Além disso, o escritório 
de Abadi afirmou que conti-
nua investigando as contas 
bancárias dos responsáveis 

políticos do Curdistão, “nas 
quais é depositado o dinheiro 
da exportação do petróleo” 
com o objetivo de “recuperar” 
essas quantias e “perseguir os 
corruptos”.

O Conselho de Ministros 
do Iraque também abordou as 
negociações com a Turquia e 
o Irã com o objetivo de coor-
denar o fechamento das pas-
sagens fronteiriças e a suspen-
são do comércio desses países 
com o Curdistão iraquiano, 
até que as autoridades curdas 
entreguem o dinheiro a Bagdá.

A medida mais polêmica 
até agora é a ordem de suspen-
der os voos internacionais com 
origem ou destino nos aero-
portos curdos de Erbil, capi-
tal regional, e Suleimaniya. 
Segundo Bagdá, a suspensão 
desses voos ficará em vigor até 
que o governo curdo entregue 
o controle dos aeroportos ao 
Executivo central.

Abadi reiterou ontem que 
nenhuma destas medidas é um 
“castigo” para o povo curdo, 
e pretendem “beneficiar” a 
população. Após a votação 
no referendo, não vincula-
tiva, e que teve cerca de 72% 
e 92% de votos favoráveis à 
independência, as autorida-
des curdas pretendiam dialo-
gar com Bagdá sobre questões 
pendentes, entre elas a sobera-
nia sobre territórios disputa-
dos, que administrativamente 
são iraquianos, mas que estão 
sob o controle de forças cur-
das, como é o caso da provín-
cia de Kirkuk.
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Rajoy: Farei “tudo o 
que puder” para evitar 
secessão da Catalunha

O chefe do governo espa-
nhol, Mariano Rajoy, ratifi-
cou ontem, véspera do com-
parecimento do presidente 
catalão Carles Puigdemont 
ao Parlamento regional, 
que o Executivo espanhol 
“fará tudo o que puder” para 
impedir a independência da 
Catalunha. A informação é 
da EFE. “Vamos impedir a 
independência da Catalu-
nha. Tomaremos as medidas 
necessárias para impedir. 
A separação da Catalunha 
não vai ocorrer. O Governo 
fará tudo o que puder para 
que assim seja”, foram as 
palavras de Rajoy, segundo 
informou hoje o porta-voz 
do Partido Popular (PP, par-
tido governante, de centro-
-direita), Pablo Casado.

Rajoy presidiu uma reu-
nião do comitê de direção do 
PP, que se centrou em ana-
lisar a situação na região da 
Catalunha, no momento em 
que se busca saber se Puigde-

mont anuncia ou não a inde-
pendência catalã amanhã.

Puigdemont tem anun-
ciado que iria comparecer 
amanhã perante o Parla-
mento regional para infor-
mar sobre a situação política 
na Catalunha após o refe-
rendo separatista de 1o de 
outubro, com a possibilidade 
da realização de uma decla-
ração unilateral de indepen-
dência.

A coalizão de governo 
na Catalunha, JxSí (for-
mada por independentistas 
de centro e republicanos de 
esquerda) não deixou claro 
ontem o conteúdo do dis-
curso de Puigdemont, ainda 
que a Candidatura de Uni-
dade Popular (CUP, partido 
político de esquerda e inde-
pendentista, com atividade 
na Catalunha), que apoia 
a coalizão governamental 
regional, insista que Puigde-
mont deve declarar indepen-
dência de forma unilateral.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Ficam convocados os acionistas da Cia para 

se reunirem em AGE, no dia 17/10/17, às 9h, a ser realizada, na sede na Av. 
Churchill, nº 94, Sala 310, Centro/RJ, CEP 20020-050, a fim de deliberar 

sobre a destituição e eleição de novos diretores da Cia. RJ, 09/10/17. Raul 
Barrozo da Motta Junior - Diretor Presidente.

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES
AVISO

Modalidade  de  Licitação: PREGÃO  ELETRÔNICO  N° 330/2017 – ASL-DP

Objeto: “AQUISIÇÃO DE POLIELETRÓLITO EMULSÃO ÁGUA 
POTÁVEL”.

Data da Etapa de Lances: 26/10/2017 Horário: 11 horas

Endereço eletrônico: www.licitacoes.caixa.gov.br

Valor Total Estimado: R$ 1.691.250,00.

O edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal 
de Compras Caixa, no endereço eletrônico acima citado ou no site 
www.cedae.com.br/licitacao, podendo alternativamente, ser retirado 
mediante permuta de duas resmas de papel tamanho A4 – 75g/m², na 
Av. Presidente Vargas, n° 2.655 - Térreo/Cidade Nova - RJ, telefones: 
21 2332-3829 e 2332-3831, no horário de 09h às 12h e de 14h às 17h.


