
VITALIDADE Regido pelo sol, o ano-novo promete muita ener-
gia e grandes transformações. 2009 será também o tempo de 
ampliação da consciência. Na mitologia grega, o sol é represen-
tado pelo deus Helio, que tem o poder de ver tudo e de curar 
a cegueira. O astro-rei nos convida a trilhar o caminho da luz 
em busca da clareza e da verdade. A astrologia nos ensina que é 
hora de olhar para dentro e explorar nossos talentos e fortalecer 
nossa vontade. Afinal, dizem os astrólogos, a energia do sol traz 
vitalidade, simboliza o poder da criação e vai emanar brilho, ge-
nerosidade, força e poder pessoal.

PROSPERIDADE Para os chineses, 2009 será regido pelo Boi, que 
representa a responsabilidade, a consciência e a disciplina. O sig-
no do Boi encarna a prosperidade através da força e do trabalho. 
Os nascidos sob este signo são seguros, calmos e metódicos. Sua 
inteligência e destreza estão camufladas por uma aparência reti-
cente e reservada. Dizem que em períodos de turbulência, a sua 
presença mental e sua autoconfiança inspiram a ordem. Confiá-
vel, o nativo do signo do Boi honra os compromissos. Uma vez que 
ele dá sua palavra é porque não há dúvida de que irá cumpri-la.

NOVOS PARADIGMAS Na política, a ascensão de Barack Obama 
à presidência da maior nação do mundo significa uma mudança 
de paradigma. Na visão do chefe da sucursal do The Economist, 
em Washington, Adrian Wooldridge, a primeira dessas mudan-
ças será a posse do primeiro presidente negro num país que, até 
muito pouco tempo, negava a cidadãos negros o direito de votar. 
A segunda é que, com Obama no poder, será difícil para os mu-
çulmanos acusarem os EUA de serem preconceituosos quando 
seu presidente é um homem cujo nome significa “abençoado” 
em árabe. A terceira mudança é que será difícil para os europeus 
acusarem os EUA de serem uma terra de grosseirões, quando seu 
presidente é altamente educado e autor de dois excelentes livros.

PROBLEMAS Na visão de Wooldridge, apesar da posição favore-
cida, Obama enfrentará três grandes problemas. O primeiro são 
as expectativas exageradas. Ele fez muitas promessas durante a 
campanha, mas vai ter que administrar duas guerras, uma eco-
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nomia emperrada e um buraco negro fiscal. O segundo problema 
do novo Chefe de Estado americano dar-se-á no interior do seu 
próprio partido. Os democratas de Nancy Pelosi podem ser tão da-
nosos quanto seus predecessores republicanos quando o assunto 
é direcionar fundos para projetos específicos, alimentar lobistas e 
humilhar a oposição. Finalmente, terá que decidir sobre suas cren-
ças e promessas, uma vez que seu tempo tem sido gasto mais em 
apaziguar grupos de interesse do que lapidar sua linha política.

AQUECIMENTO Do ponto de vista ambiental, 2009 estará entre 
os cinco anos mais quentes já registrados no mundo. Segundo 
cientistas do Centro de Meteorologia do Reino Unido e da Uni-
versidade de Norwich, responsáveis pelos registros oficiais da 
temperatura mundial desde 1850, a temperatura média do pla-
neta neste ano será 0,44 graus acima da média oficial registrada 
desde a década de 60. Ao se registrar essa média, afirmam os 
meteorologistas, será confirmado o lento e constante aumento 
das temperaturas do planeta, que vêm crescendo gradualmente 
entre os anos de 2000 e 2008.

SOL Ano regido pelo sol, 2009 vai esquentar a temperatura. 
Porém, contamos com o bom senso do Boi, na busca de solu-
ções inteligentes para as questões ambientais. Se depender de 
Obama, as equipes de meio ambiente e energia do seu gover-
no trarão a vantagem da coerência, à medida em que todos se 
comprometeram, ao longo das suas vidas profissionais, com a 
proteção do meio ambiente, com a busca de fontes de energia 
sustentável e com a condenação à economia do carbono. Oba-
ma também tem apostado na onda verde como parte do pro-
cesso de reconstrução da economia. Assim, marcados pelo 
signo do sol e guiados pelo oráculo do Boi, entramos em 2009 
sob a liderança de um homem cujo nome significa abençoado, 
a cor carrega 500 anos de luta, a mente expressa o conheci-
mento aprimorado nas melhores universidades americanas e 
o olhar exprime a confiança em um mundo melhor.


