portes

1 2—O ESTADO DE S. PAULO

FUTUROLOG!A

Astro[SPZI$) ve !kIint"gem do Bras*I
....:..

O mapa astral está
farovável, mas outras
formas de previsão
entram em choque
UNA DE ALBUQUERQUE
e MARCO DAMIANI

Depois de ter consultado os
astros e verificado comhinaçóes pelo computador, o engenheiro Adonis Saliba. especializado em astrologia mundial, afirma que o Brasil
poderá vencer a Suécia, hoje, e derrotar também os outros dois adversários pelo grupo C da Copa do
Mundo. O mineiro Saliba, que mora em São Paulo, explica que o Brasil está representado pelo signo de
Libra. "SUaS características para o
futebol são a arte e o equilíbrio".
conta o engenheiro, que elaborou
mapas astrais para os três primeiros
jogos da seleção brasileira. Outras
formas de previsão apontam otimismo para o Brasil, mas algumas
vêem dificuldades em Turim. De
acordo com o biorritmo, por exemplo, o técnico Sebastião Lazaroni
não atravessa boa fase.

-

0 astrólogo Saliba: o Brasil sobosigno de Libra EMEU

"No início dos jogos, o Brasil
tenderá a ficar mais na defensiva,

procupado em mostrar a sua habilidade com a bola", prevê Saliba.
"Os times adversários. regidos pelo
signo de Aries, serão mais agressivos." Segundo o astrólogo, o planeta Marte revela nos três jogos uma
tendência para a marcação de pênaltis contra o Brasil. "Esse fato estará evidente na partida contra a
Costa Rica", aponta. Os astros
mostram que bons jogadores brasileiross poderão deixar o campo
bastante machucados, devido ao
excesso de violência dos times adversá rios.
O relacionamento entre os capitães dos times, de acordo com o
astrólogo, será hostil.
Saliba verificou que o jogo de
hoje será o mas emocional. confuso
e cheio de surpresas. "As mudanças
de táticas serão muito freqüentes",
sublinha o astrólogo. Mas a partida
contra a Escócia, no dia 20, surgirá
como a mais artística e inteligente
das três. Neste jogo, o time brasileiro atuará com agressividade, "Os
astros detectaram também que a
torcida italiana, em Turim, ficará
ao lado do Brasil", prevê Saliba.
O mapa astral está na moda.

Mapa astral para Brasil x Suécia: possibilidade de gols

Os astrólogos negam semelhança
entre essa atividade e simples superstição. Alegam que se trata de
trabalho científico, pelo qual se estuda a influência dos astros na vida

das pessoas. Alguns profissionais
fazem mapas também para empresas, de acordo com a data de fundação, e para países, pela data da independência.

Números mostram
situaçãofa vo rá vel

Tarô anuncia que
time vai reagir

Cartas apõntâm
caminho do empate

A soma das letras da expresso Seleção Brasileira de Futebol
em numerologi i equivale ao nun iiero umao priniro de uma sIril
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Barroso Lazaroni, coresponde ao
numero cinco, relacionado ao universo dos sentidos e, portanto ao
esporte. segundo Zuleyka. "Laiaroni está na nroflssão certa e isso
deve ajudar". acredita.

O Brasil terá grandes atuações
na Copa do Mundo, segundo a [aróloga paulista Dornél ia Era neo.
que coloca em seu currículo a pre visão confirmada da morte de pessoas famosas, nos últimos anos. Especialista em taro há 22 anos. Dornélia afirma ter previsto também o
problema otta Imológico que le ana
animador de auditório Silvio San
tos a ser operado, algum tempo
atrás. "Nesta Copa. o Brasil dará
uma reviras olta surpreendente".
assegura.

Antes mesmo de a bola rolar
em Turi ni. a moradora de um modesto apartamento do bairro de Pinheiros, Sebastiana Cardoso Arantes. 74 anos. já tem certeza do resultado. ''Brasil e Suécia vão empatar'', diz com a segurança adq ui rida
em 66 anos de prática como cartomante e vidente. "Previ que Tancredo seria eleito mas não tomarja
posse. Digo que o presidente Fernando Colior não chegará ao final
de seu mandato'', garante.
"Dona Tãnia", como é conhecida a vidente, garante que também já teve unia visão a respeito do
final da Copa do Mundo deste ano.
"A Rússia vai ser campeã", anuncia a respeito da seleção da União
Soviética, numa previsão feita antes
da derrota da U RSS para a Roniénia, ontem. "Vi um time de camisas
vermelhas ganhando de outro de
camisas azuis. Isso significa que a
Rússia vencerá a Itália na final''.
Bé1ica. Espanha, Coréia do Sul,
Egito e Costa Rica também têm camisas vermelhas.
No quarto de seu apartamento, Tánia não gosta do que vê ao
abrir as cartas. "Infelizmente, nosso time não vai longe". Túnia garante que, em 1982 e 1986, quando

data de nascimento de La:zaroni, 25 de setembro de 1950, revela ainda que o técnico é dotado
de grande capacidade critica e intuitiva", explica Zuleyka. Porém, de
acordo com a numerologia. o capitão do time, Ricardo Gomes. nascido em 13 de dezembro de 1964, peca pela impulsividade. Ao combinar a numerologia com o tarô, Zuleyka retirou a carta 19, o namorado,uja soma também resulta no
~ ntnro um, demonstrativo de pioneirismo. "Essa carta é representada por um homem e uma mulher de
mã dadas", explica a numeróloga. "Ela revela a importãncia do
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sentido de equipe. Se o Brasil estiver unido, terá grande chance".
Brasil equivale ao número sete, sinônimo de vitória. "Essa vitória pode virar derrota, caso o time
brasileiro não aja com cautela", diz
Zuleyka. Se a equipe mantiver equilíbrio, poderá ganhar o jogo de hoje
contra a Suécia, prevê a numerolô0'l

I)oracha joga as cartas egi Pcias do tarã sobre a mesa e arrisc:
palpites para as três primeiras partidas da seleção brasileira em Turim. Segundo ela, o resultado de
hoje será o empate. "Os jogadores
de Lazaroni estarão agitados e faltará concentração para vencer".
acredita. A reabilitação começará
contra a Costa Rica, sábado. "O
Brasil vencerá a Costa Rica por 3 a
0. Soube disso através da carta da
roda da fortuna". explica.
A taróloga aposta na possibilidade de nova vitória no dia 20,
que deixará o Brasil em primeiro lugar em seu grupo: "O time empla-

Dornélia: reviravolta prevista

cará dois gols contra apenas um da
Escócia. Tirei a carta do imperador.
que indica poder e vitória".
('oni base nesse desempenho
na primeira fase da Copa. o Brasil
poderá até tentar o titulo, segundo
I)ornélia Franco, contrariando as
previsões pessimistas dos que dizem
entender de futebol.
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Tânia: vez da camisa vermelha

Brasil nem mesmo disputou a terceira colocaçào. havia feito a mesma profecia. ''No jogo contra a
Suécia, haverá jogadores machucados nos dois lados anuncia.
Dois dias antes da derrota da
Argentina para a seleção de Camarões, Tánia avisou que o time de
Maradona teria nesta Copa rendimento inferior ao esperado.
",

Biorritmo revela dias críticos
Os estudos avisam
que os zagueiros da
seleção poderão
enfrentar dificuldades
Podia ser pior, mas a leitura
do biorritmo dos jogadores e do
técnico da seleção brasileira não é
especialmente animadora. Hoje,
Lazaroni viverá um dia "intelectualmente crítico", em que sua capacidade de raciocínio estará em
seu pior momento neste mês de junho. O zagueiro Mozer, fundamental para conter os avanços dos suecos, viverá um dia "física e intelectualmente crítico". Neste período.
segundo os teóricos do biorritmo, a
probabilidade de ocorrerem acidentes é mais elevada. Ricardo Gomes,
seu companheiro na proteção ao
gol brasileiro, estará num dia "sensitivamente crítico", em que a inspiração é prejudicada, fazendo companhia a Valdo, que enfrentará a
mesma situação. Lá na frente, Careca, esperança de gols do Brasil,
viverá um dia "intelectualmente crítico".

Rizzo, ao computador: dados que recomendam cautela

A favor do Brasil, o biorritmo
da seleção, extraído pelo professor
Rayner Rizzo de um computador
da Universidade de São Paulo
(USP), com base na data de nascimento de cada um dos atletas,
aponta: Dunga está em excelente
fase vital. Ele terá passado os dias
7, 8 e 9 por momentos críticos nos
campos sensitivo, fisico e intelec-

Dunga

Lazaroni

Mozer
JIJNH('

tual, o que signiíica que hoje estará
em período de plena recuperação de
suas forças.
O lateral Jorginho terá uma
boa oportunidade para superar sua
longa má fase. A curva física de seu
biorritmo está em ascensão hoje, o
que, na teoria, o deixa sem desculpas caso fique preso à defesa e não
ataque pela ponta. No banco, seu
reserva imediato, Mazinho, terá um
dia neutro. Sem grandes alterações
em seu ciclo vital, ele poderá, se entrar em campo, mostrar o que sabe.
Levantada por cientistas japoneses na decada de 60, a teoria
do biorritmo calcula que cada ser
humano possui ritmos de metabolismo cujos ciclos são constantes. O
ciclo físico, com relação à vitalidade, energia e resistência da pessoa,
tem a duração de 23 dias. O sensitivo, relativo à sensibilidade, intuição
e alegria, dura 28 dias, enquanto o
intelectual, diretamente ligado à capacidade psíquica, mental e de julgamento, dura 33 dias.
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Dias negros de
Lazaroni
Dias fisicamente críticos
8/ 6 / 1 990
20/ 6 / 1 990
1/7/1990
13/7/1990
24/7/1990
Dias sensitivamente críticos
11/6/1 990
25/6/1 990
9/7/1 990
23/7/1 990
Dias intelectualmente críticos
10/6/1990
27/6/1990
13/7/1990
30/7/1 990

Quando a curva do biorritmo
é ascensional, significa que a pessoa
está em direção ao ponto alto de
um desses três ciclos de vida. Quando aponta para baixo, demonstra
que o pior momento dentro do ciclo
está se aproximando. Ao cruzar a
reta do calendário, porém, a curva
anuncia o dia crítico.
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