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OS  SIGNOS 

 
É um tanto embaraçoso falar sobre os signos destes três aniversariantes, aci-
ma indicados. Reparem nos dias dos seus aniversários: 18, 19 e 20 Janº. Para os 
dias 18 e 19 o signo é Capricórnio; para o dia 20, o signo é Aquário. 
Embora quase toda a gente saiba qual é o seu signo, muitas pessoas têm 
dúvidas porque nasceram num dos dias de transição entre um signo e ou-
tro. Como saber que signo deve consultar no horóscopo? 
 
Em primeiro lugar, convém explicar que o "signo" a que as pessoas normalmente se referem 
quando perguntam "de que signo és?" é o signo solar, isto é, o signo onde estava o Sol no dia 
em que a pessoa nasceu. 
Contudo, estas datas são aproximadas porque o movimento dos planetas e do Sol não obede-
cem às nossas "horas". Isto é, a entrada do Sol em cada signo varia de ano para ano, havendo 
um ou dois dias de margem, e tendo também em conta que o Sol não entra em cada signo logo 
à meia-noite de cada dia de transição. Por exemplo, uma pessoa que nasceu a 23 de outubro de 
1979, às 21:00h tem o Sol ainda em Balança (é de signo Balança), mas uma pessoa nascida no 
mesmo dia, 23 de outubro, mas de 1976, também às 21:00h, tem o Sol já em Escorpião (é de 
signo Escorpião). 
Assim, consultar o horóscopo, algo simples para a maioria das pessoas, pode não ser assim tão 
fácil para quem não sabe ao certo qual é o seu signo. 

net/RM 
 



ABRE-TE CÉREBRO 
 
A Clarinha tinha 14 bonecas. Certo dia decidiu dar 4 
dessas bonecas à sua prima Celeste para que as 
duas ficassem com o mesmo número de bonecas.  
Então, quantas bonecas tinha a Celeste inicialmen-
te?         6 bonecas 
 

Estou a escrever para as que poderão estar grávidas ou 
poderão vir a estar. 
Olhem bem para imagem ao lado. Horrível não é!? Ou 
melhor, não era?. 
Descontraiam-se, o parto já não tem estes preparos e tra-
balhos. Tudo evoluiu, tudo se fez para que a mãe não fi-
que traumatizada e não queira, portanto,  gerar mais fi-
lhos.  
E nada como as dicas seguintes para tirar duvidas que 
ainda possam ter  
 
-  O parto normal é a melhor opção para o bebê?  
(Verdade) - Se tudo estiver bem com a mãe e com a criança esse 
é o tipo de parto mais indicado. 
- Uma mãe que fez cesariana não pode ter parto normal 
na próxima gestação?   
(Mentira) - Se a mulher fez apenas uma cesariana, ela pode, sim, 

ter a experiência do parto normal. 
- O parto normal dói muito? 
 (Depende) – O nível de sensibilidade varia muito de mulher para mulher e claro que o lado psicológi-
co interfere nessa hora. . 
~ Fazer exercícios durante a gestação ajuda no parto normal? 
(Verdade) -As atividades físicas trazem inúmeros benefícios para as futuras mamãs.  
-  Mulheres com quadris largos têm mais facilidade para ter o parto normal? 
(Mentira) -  Na verdade, o tamanho do quadril não é o que interfere. Tudo depende da estrutura inter-
na da bacia, porque a mulher pode ter um quadril largo, mas com a bacia apertada. 
-  Bebê grande demais é um impedimento para o parto normal? 
(Depende) -  Isto varia de acordo com o peso da criança e da estrutura da mãe. 
 

PODERIA APRESENTAR MAIS CONSELHOS MAS A CONSULTA FICA BEM MAIS CARA.  
        net/RM  

 

 
Mamã, o que é isso que tens na barriga? 
      - É um bebé que o papá me deu. 
O Joãozinho olhou para a mãe assustado e desatou a correr para 
junto do pai: 
       - Papá! Papá! Não dês mais bebés à mamã, que ela come-os!!! 

https://bebe.abril.com.br/videos/curso-de-gestantes/aula-11-o-parto-normal/
https://bebe.abril.com.br/gravidez/a-importancia-de-praticar-atividade-fisica-na-gravidez/

