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Publicação mensal, de atualidades, de âmbito nacional e com informações regionais de Atibaia - Agosto 2020 - Edição Nº 212 - Sucessor do Jornal O Legado

Comunicado
Informamos que devido a pandemia, suspendemos
temporariamente as edições do Jornal Excelsior (sucessor do Jornal O Legado).
Previsão de retorno: Março 2021
Nossos leitores poderão acompanhar nossas matérias e de
nossos colaboradores: Claudio Duarte, Titi Vidal e Juliana Bueno através dos portais:
www.corpoemente.com.br
www.guiadobuscador.com.br
www.dirigenteindustrial.com.br
www.momentosdeamor.com.br
www.iaol.com.br (Atibaia)
Todos sites acima citados, estão em exibição no nosso novo portal:
www.clicando.com.br
Agradecemos a compreensão de todos.

Para ler a edição de Julho 2020 – clique aqui
Para ler a edição de Junho 2020 – clique aqui

Vide próximas páginas
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Jornal Excelsior

Expediente

Diretoria Financeira: Margareth de O. C. Sugamele

O Jornal Excelsior, em Outubro de 2019, surge como
nova denominação do Jornal O Legado, este, fundado
em Janeiro de 2003, com o objetivo de divulgar as
informações técnicas das terapias holísticas e das
ciências ocultas aos consumidores que tenham interesse em qualidade de vida, saúde, bem-estar e que
procuram pelo autoconhecimento, além de atingir
também os profissionais desses setores que buscam
a expansão de seus conhecimentos divulgando e
propagando as novas técnicas e os aperfeiçoamentos
de suas habilidades.

Redação, Publicidade e Circulação: R. Prof a. Vicentina D’Arienzo, 130
CEP 12946-725 - Jd. Maristela - Atibaia - SP - Fone: (11) 4418-6150
Atenção São Paulo: ligar com DDD

O Jornal Excelsior é digital, em PDF, sustenta a versão
“impressa” dos portais da Internet: Guia do Buscador
e Corpo e Mente, intercambiando seus artigos, entrevistas, releases, cursos e publicidade.
O Jornal Excelsior, desde 2007, é criador e detentor
dos prêmios títulos “Empresário Holístico do Ano;
Profissional Holístico do Ano, Destaque Holístico do
Ano e Empresa Holística do Ano”.

Tecnologia da informação: Marco Antonio Sugamele

O Jornal Excelsior é uma publicação mensal da IAOL
- Integração Ativa On-Line Editora Ltda.
Diretor geral e jornalista responsável:
Alberto Sugamele - MTB 34666

www.clicando.com.br - www.jornalexcelsior.com.br
www.corpoemente.com.br - ww.jornalolegado.com.br
As matérias assinadas são de responsabilidade dos autores e não
refletem necessariamente a opinião do jornal.
Colaboradores:
Claudio Duarte, Doriana Tamburini, Juliana Bueno, Othon Smith
(Londres e Itália), Titi Vidal.
Conselho Administrativo: Lourivaldo de Almeida Branco

Revisão de textos: Marco Aurélio Sugamele
Diagramação: Generali Comunicazione del Brazile

Estamos operando com LINUX

Todos os direitos reservados.
© - Copyright 2020
É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer
meio, sem o consentimento por escrito da
IAOL - Integração Ativa On-Line Editora Ltda.
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Guia do Buscador

Horóscopo - por Titi Vidal
AGOSTO 2020 - Apesar das tensões continuarem, agosto promete alguns momentos de alento e esperança. Podemos colocar mais energia em nossos projetos pessoais e tocar as coisas com mais confiança. O céu é favorável para novos projetos,
inícios e iniciativas, especialmente na partir da segunda quinzena. A Lua Nova do
dia 18 abrirá um ciclo mais leve e generoso, no qual podemos dar passos importantes e conquistar nossos objetivos. É hora de buscar mais ativamente a construção
de um mundo melhor, mais leve e saudável. E de confiar mais em si mesmo e na

Áries: 21 de março a
20 de abril – signo de
fogo cardinal regido por
Marte
Olhe para suas próprias
emoções, ariano, e concentre-se em suas metas
e projetos. Lembre-se de
que não adianta sair correndo, pois você precisa
fazer tudo com muita estrutura e embasamento.
A ansiedade pode bater,
mas se você correr demais, enfrentará limites
da vida. Vá com calma.

Touro: 21 de abril a 20
de maio – signo de terra
fixo regido por Vênus

Um bom momento para
refletir sobre os rumos
que sua vida tomou, taurino. É um mês importante para reorganizar
ideias e projetos, para
organizar a vida pessoal e cuidar de assuntos
como casa e família. O
céu do momento pede
cuidado nas relações.
Não pressione e não se
deixe pressionar.

Gêmeos: 21 de maio a
20 de junho – signo de
ar mutável regido por
Mercúrio
Um momento favorável
para você e seus projetos,
geminiano. Com a comunicação mais fluente

própria capacidade de realizar sonhos e projetos pessoais. Apesar dos bons ventos,
o céu tem momentos de pressão e ansiedade, e alguns assuntos se potencializam.
Algumas situações podem chegar ao limite e ainda é preciso ter calma e paciência,
além de persistência e reconhecimento dos limites pessoais e do tempo necessário
para que tudo se estruture e organize. Agosto também é um bom momento para
pensarmos mais sobre o que é de fato felicidade e o que é mesmo mais importante
em nossas vidas.

e alguns projetos sendo o que precisa ser feito.
tocados. O céu do momento pede só alguma
cautela para não contar
seus planos antes da hora
Leão: 22 de julho a 22
nem confiar nas pessoas
erradas. E lembre-se de de agosto – signo de fogo
fixo regido pelo Sol
seguir avaliando os cusO começo do mês pode
tos x benefícios.
parecer mais complicado
e arrastado, leonino. Mas
com o passar dos dias, as
coisas tendem a melhoCâncer: 21 de junho a
rar. A segunda metade
21 de julho – signo de
do mês tende a ser mais
água cardinal regido pela leve e em breve muita
Lua
coisa começa a fluir em
sua vida. Coloque mais
As coisas tendem a ir ficando mais leves, can- energia em seus melhoceriano, especialmente a res projetos.
partir da segunda quinzena. Vale a pena olhar para
suas emoções e seguir
cuidando bem da sua
vida e das suas questões
Virgem: 23 de agosto a
pessoais. Sua vida pode 22 de setembro – signo de
melhorar, é só dar atenterra mutável regido por
ção para si mesmo e fazer

Mercúrio

fazer cursos, estudar,
aprender coisas novas.
Um ótimo momento E começar a pensar na
para tocar projetos pes- próxima viagem que
soais, virginiano, e ir se vai querer fazer.
organizando para abrir
espaço porque muita
coisa boa vem pela frente. É um momento propicio para cuidar melhor Capricórnio: 22 de dedas suas amizades e pro- zembro a 20 de janeiro
jetos de trabalho. Confie – signo de terra cardinal
regido por Saturno
mais em si mesmo e faça
acontecer.
Siga buscando mais leveza em sua vida, capricorniano. É importante
aliviar o peso para seguir
Libra: 23 de setembro
em frente, ter mais resula 22 de outubro – signo tados e oportunidades.
de ar cardinal regido por Mantenha o foco e não
Vênus
perca tempo e energia no
que não interessa. É imUm momento mais deli- portante alinhar melhor
cado em seus relaciona- as expectativas nas suas
mentos, libriano. Você relações e parcerias.
pode discutir, brigar e
acabar pressionando ou
sendo pressionado. Vá
com calma. Saiba impor seus limites e não Aquário: 21 de janeiro
se deixe levar pelo que a 19 de fevereiro – signo
o outro quer. Um bom
de ar fixo regido por
momento para estar
Saturno e Urano
com seus amigos.

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro –
signo de água fixo regido
por Marte e Plutão

Um bom momento
para organizar a rotina, aquariano, e tocar
os projetos mais importantes de trabalho.
Mas é importante o
tempo todo se perguntar se está no caminho
certo, se está fazendo
o que você gosta, se
está feliz. Suas relações estão em pauta,
especialmente na segunda quinzena.

Muita calma nessa hora,
escorpiano., você pode
sofrer À toa se decidir
ficar ansioso demais ou
pressionar as pessoas. É
um céu importante para
dar atenção para suas
relações e projetos pessoais. Não tente ir contra o tempo ou quem
você ama. Faça tudo Peixes: 20 de fevereiro a
com cuidado e não se 20 de março – signo de
exponha demais.
água mutável regido por
Júpiter e Netuno

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
– signo de fogo mutável
regido por Júpiter
É hora de acreditar mais
que as coisas vão melhorar, sagitariano. Pode
ficar mais feliz com seus
sonhos e projetos, porque as coisas tendem a
ficar mais leves por aí. É
um bom momento para

Lembre-se de que criatividade e diversão são
necessários, pisciano.
Você precisa olhar
mais para si mesmo e
suas emoções. Os assuntos de trabalho podem ganhar novidades
interessantes e trazer
mais prazer e resultados materiais. Mas vá
com calma. Pergunte-se sempre se está
mesmo fazendo o que
deseja fazer.

Nota: Para uma orientação mais completa, leia também o signo correspondente ao seu Ascendente.
Texto de Titi Vidal - www.titividal.com.br - titividal@titividal.com.br

