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O que dizem os astros 
sobre o governo Sarney 

FiavioThadau 

Winia consultou as estrelas e concluiu que Sarney terá maus tempos 

Insatisfações na área militar, pro
blemas com a política externa, grandes 
contratempos em áreas trabalhistas que 
poderão culminar em greve geral no início 
do próximo ano, além de sérias dificul
dades com o Congresso Nacional é o que 
vai enfrentar o presidente José Sarney, 
segundo o astrólogo Winia Joachim Far
berow. Em minucioso estudo astro-
lógico, com base no horário e dia da posse 
do atual presidente, ele concluiu que os 
negócios do Pais não serão encaminhados 
de modo definitivo durante os dois pri
meiros anos da República a que chamou 
de República de Transição. 

A nova Constituição, segundo as 
análises de Farberow — membro da 
Academia Brasileira de Astrologia — só 
será sancionada no inicio de 1987 quando, 
então, surgirá a 6" República ou então a 
"Nova República". Ele explicou que 
Saturno em trânsito por Escorpião por 
cima do Sol das Repúblicas Brasileiras 
em 20 de dezembro do ano passado de
cretou a extinção da 5" República — 
(1968-1985) o que. segundo ele, justifi
caria a atitude do então Presidente Fi
gueiredo no Clube da Aeronáutica em 
Brasília em 5 de dezembro do mesmo ano, 
em dar por encerrada a influência direta 
dos militares sobre os assuntos da 
Nação. 

Contudo, assegurou Farberow, o ciclo 
militar deflagrado em 1889 ainda não ter
minou. Ele durará, segundo os astros, até 
o dia 22 de março de 1987, não significan
do necessariamente que os militares ten
tem dirigir novamente os destinos do 
País, porém essa possibilidade não pode 
ser descartada, principalmente se a li
derança civil ficar omjssa ou dividida. 

Novo Governo 

Segundo a carta astrológica da Re
pública da Aliança Democrática, o gover
no que ora se instala no País tem um as
cendente (personalidade) no 3" decanato 
de Touro, em oposição a Saturno, re
trógrado na sétima casa zodiacal. o que 
significa que o Executivo demorará a se 
deslanchar. Não tomará medidas ou 
resoluções precipitadas bem como não 
admitirá realizá-las sob pressão. 

Até o surgimento da Nova República 
em 1987, assegura, Farberow. Saturno, 
planeta da extinção e inibição passará por 
cima das Repúblicas Brasileiras ainda por 
duas vezes: em 1" de junho e 16 de setem
bro deste ano. Isso permite supor que os 
negócios do País não serão encaminhados 
definitivamente pelo atual governo. 

Mercúrio na 10" casa zodiacal, en-
dicador dos assuntos econômico-
financeiros da República de Transição, 
informa que o Governo nada fará a res
peito das finanças públicas sem ouvir o 
Congresso Nacional. As análises do as
trólogo mostram ainda que o presidente 
José Sarney terá que lutar contra inú
meros contratempos no campo econômico 
não podendo contar com o respaldo da 
opinião pública e da imprensa. Esse mes
mo governo terá que absorver inúmeras 
mortes que impressionarão a todos, pois 
virão em grande escala e em vários se
tores da sociedade. 

Essas mortes indicadas pela posição 
da Lua na 8" casa zodiacal e em mau as
pecto com Vênus. regente do horóscopo, 
poderão inclusive abalar o presidente da 
República de Transição que contudo 
poderá implantar algumas das reformas 
anunciadas. Para justificar esta previsão, 
Farberow diz que o S oi em Peixes em har
monia com Vênus, Saturno e o Indicador 
Geral de Êxito oferece algumas condições 
para que essas implantações sejam 
realizadas. 

As características do atual Governo, 
continuou Farberow, são as de um gover
no teimoso, ambicioso, consciente de seus 
direitos e suficientemente hábil para 
solucionar parte dos problemas que o 
afligirão, pois tem o ascendente a 23" 50' 
de Touro. Esse mesmo Governo porém, 
segundo os astros, enfrentará grandes 
problemas. 

O período mais crítico será, de acordo 
com os estudos do astrólogo, de 4 de julho 
a 4 de agosto, quando o presidente José 
Sarney enfrentará sérios impasses dentro 
do Congresso Nacional, causados por 
divisões e indecisões dos congressistas. 
Nessa época ele não poderá conter os 
problemas da área trabalhista bem como 
a contestação por parte da imprensa. 

Todos esses problemas de contestação 
do poder segundo o astrólogo advirão em 
função da oposição q̂ ue Marte fará ao Sol 
do Governo. E será nesse período que 
ocorrerão as primeiras mudanças minis
teriais, disse Farberow. 

Para junho deste ano o Governo 
poderá segundo as indicações de Marte 
em trânsito fazendo aspecto extrema
mente harmonioso com Vênus, fazer 
acordo com credores e conseguir uma 
solução temporária dos problemas finan
ceiros. Contudo, Saturno (exterior) em 
mau relacionamento com Mercúcio (fi
nanças), mostra para 1986 que os pro
blemas gerados pela divida externa não 

serão facilmente resolvidos. <Js pro
blemas na área trabalhista também se 
agravarão em início de 86. podendo cul
minar com uma greve geral 

No dia 24 de setembro de 85 o Indi
cador Geral de Êxito das Repúblicas 
Brasileiras estará em harmonia com a 
Lua, o que significa o favorecimento das 
artes e letras e ainda o início bem-sucedido 
da Reforma Agrária. 

O Governo de José Sarney, segundo o 
mapa astrológico feito : ;• por Farberow, 
tem boa configuração planetária para 85 e 
86, período em que todas as articulações 
políticas do presidente estarão segu
ramente firmes. Depois disso, afirmou 
Farberow, o Congresso vai decidir pelo 
encurtamento do mandato presidencial 
para quatro anos, havendo poucas pos
sibilidades de Sarney ainda estar na 
Presidência, nessa época. Depois dos dois 
primeiros anos, o Governo de Transição 
terá situações planetárias conturbadas 
tanto as relativas a assuntos pessoais 
quanto políticos, podendo até ser que 
José Sarney permute a realização de 
eleições gerais em final de 86 o que no en
tanto não é muito provável. 

Aliança Democrática 

O horóscopo da Aliança Democrática 
mostra, segundo o astrólogo, que no final 
de 86 ela está sujeita a se desfazer. Outros 
partidos que estão ainda se estruturando 
vão se fortalecer e se destacarão no con
texto político nacional. Apesar de o 
PMDB ocupar boa posição em relação à 
6" República, disse Farberow, é de se 
prever que os mais fortes serão "o da 
Frente Liberal, o Democrata Cristão e 
ainda o Partido Republicano Brasileiro". 

O Partido dos Trabalhadores, de acor
do com as análises de Farberow, este 
sujeito ao enfraquecimento, apesar da 
grande movimentação que sofrerá a área 
trabalhista no país no decorrer desses 
dois anos. 

Personalidades 
O mapa astrológico do atual presiden

te da República José Sarney, segundo 
Farberow, mostra que ele possui vocação 
natural para a política e se impressiona 
facilmente com as mortes. Ele tem o Sol 
em Touro por isso é um homem persisten
te e teimoso. O ascendente de Câncer dá 
a José Sarney uma grande capacidade de 
manobra e habilidade nas negociações 
políticas. A Lua em Peixes mostra o seu 
temperamento oscilante. O presidente 
José Sarney, disse Farberow, "não é de 
desistir fácil daquilo que pretende con
seguir, mas é habilidoso o suficiente para 
saber tirar o corpo fora quando for pre
ciso". 

Concluindo o mapa astrológico do 
presidente José Sarney, o astrólogo diz 
que ele terá seu período crítico de março 
para abril de 87 quando já deverá estar 
afastado do cargo por problemas políticos 
ou por doença. A ultima hipótese é a mais 
provável segundo os astros. 

Nesse período que será regido por 
Saturno, Farberow adianta que "o astro 
se porta como um amealhador de almas e 
que por isso os políticos de idade avan
çada como o Deputado Ulysses Gui
marães — têm que tomar muito cuidado 
pois a previsão é de muitas mortes". 
Alertou que sendo o centro nervoso do 
PMDB. o desaparecimento de Ulysses 
Guimarães poderia resultar no esface
lamento do partido. 

Maluf só não fará o que não quiser 
durante esse ano pois seu mapa.astro
lógico mostra uma configuração pla
netária muito boa nesse período, afirma o 
astrólogo. Mas uma surpresa segundo 
Farberow será a presença de D. Risoleta 
Neves no quadro político nacional. Na 
opinião de Farberow, o projeto da Nova 
República estará nas mãos de S arney que 
deverá executar o seu papel de testamen-
teiro, enquanto isso, a família Neves, 
principalmente D. Risoleta, fará a fis
calização desse testamento. 

Para se ter uma idéia do que ocorrerá 
nos próximos anos na República de Tran
sição, segundo Farberow, não é preciso ir 
muito longe. Basta observar o Ministro 
das Minas e Energia, Aureliano Chaves 
que espelhará toda a política de basti
dores . 

Ao falar da morte de Tancredo Neves e 
as semelhanças com o martírio de Ti-
radentes o astrólogo foi contundente: 
"Coincidências não existem e por isso 
fugindo um pouco da astrologia e vendo 
esses fatos por um lado espiritual pode-se 
até pensar em reencarnação''. 

"Tancredo foi internado poucas horas 
antes do dia e mês em que Tiradentes foi 
preso. Ele passou por sete intervenções 
cirúrgicas, enquanto Tiradentes foi es
quartejado em sete partes e os dois 
morreram no mesmo dia e mês". Tudo is
so para Farberow não pode ser visto como 
simples coincidência. 

Voltando à astrologia que é objeto de 
seus estudos durante os últimos 23 anos, 
Farberow garante que a morte de 
credo Neves não aconteceria agora l 
tivesse nascido quatro horas antes. 
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