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Vislumbre/Horóscopo
do Brasil 2020
eremos em 2020 um ano regido pelo Sol, que na Astrologia mundial
representa o poder dos governantes e as autoridades de um país.
Assim, eles estarão aptos a governar com mais consciência, capacidade de
direção e sustentação de valores que sejam benéficos à população em
geral. Certamente haverá desafios que só serão superados com muito
esforço, união, responsabilidade, trabalho e resiliência por parte de todos.
A seguir, veremos com mais detalhes a dinâmica astrológica do mapa do
Brasil para esse período.

T

Em relação ao mapa da Revolução Solar do Brasil para este ano, é possível observar a predominância do elemento terra, com os signos de Virgem
e Capricórnio muito ativados. Essa característica aponta a possibilidade de
um ano positivo para mais obras estruturais e também para a reorganização
das economias interna e externa.
Políticas de Estado, ou seja, de longo prazo, poderão ser implementadas
com êxito nas áreas de energia, educação, segurança, agronegócio e mobilidade, tendo em vista o extraordinário potencial de nossas riquezas naturais
e a dimensão continental do Brasil.
No dia 7 de setembro de 2019, o Ascendente da Revolução Solar do
Brasil estava voltado para o signo de Libra, que é regido por Vênus. Nessa
carta (2019), o Sol está entrando na décima segunda casa, ao lado de Marte,
ambos no signo de Virgem. Esses dois planetas estão associados a forças
dinâmicas tais como coragem, força, direção de vida, brilho, determinação
para seguir adiante. Estão em trígono com Saturno em Capricórnio, que
adentra a quarta casa do mapa do Brasil, bem próximo ao planeta Plutão.
Esse ângulo positivo indica a possível continuidade de ações governamentais voltadas para a infraestrutura em geral, e que tenham resultados em
médio e longo prazos. A quarta casa está associada às origens de um povo,
a seus antepassados, seus valores essenciais, suas tradições culturais. Desse
modo, o trígono entre esses dois planetas com Mercúrio em Virgem deve
fomentar e estimular a valorização da nossa cultura, a interação entre um
número maior de brasileiros, possivelmente por meio do turismo.
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Mercúrio, além do turismo, também representa o aprendizado, as escolas, o ensino fundamental, os meios de comunicação, a mobilidade urbana,
a produção literária; nesse sentido, poderemos presenciar mais investimentos em todas essas áreas. Plutão, na mitologia greco-romana, sempre esteve
associado à fertilidade agrária, à vida que está no subsolo, onde se encontram as jazidas minerais e o petróleo. Sendo assim, é bastante provável que
o agronegócio e a mineração continuem a crescer e ser um fator de sustentação positiva na nossa economia.
Vênus, também no signo de Virgem, em bom ângulo com Plutão ratifica essa possibilidade de prosperidade e de maior organização na área econômica, além da atração de investimentos externos e da valorização da
moeda brasileira.
O Sol da Revolução ainda faz oposição a Netuno, que vem marcando
um ciclo de instabilidades na vida política durante os últimos dois anos, ao
longo dos quais os extremos ideológicos têm sido motivo para conflitos.
Agora, porém, esses conflitos tendem a arrefecer.
Mercúrio também faz essa mesma oposição, indicando que a busca da
população por transparência na atuação da classe política persiste, e que as
sequelas da corrupção não serão solucionadas em curto espaço de tempo.
Os problemas da alta criminalidade e da falta de segurança dos brasileiros
permanecem relevantes. Urano está no signo de Touro e faz trígono com a
Lua em Capricórnio, indicando inovações tecnológicas que favoreçam o
trabalho no campo, a agricultura familiar, e soluções mais estruturadas e
frutíferas para a questão da falta de água na região Nordeste do país.
O signo Ascendente da Revolução Solar está na cúspide da casa IX do
mapa do Brasil. Esse posicionamento, assim como o sextil entre Sol, Marte e
o Nodo Lunar da Revolução, que também ocupa essa casa, pode significar
avanços na diplomacia e mais investimentos para universidades, o que propiciaria um intercâmbio cultural mais fértil do Brasil com países estrangeiros.

TRÂNSITOS DO BRASIL PARA 2020
Neste ano, ainda teremos o trânsito de Plutão em sextil com o Meio do
Céu, além do trígono com Mercúrio, que atuará em janeiro e fevereiro,
voltando em meados de junho e terminando no mês de dezembro. A probabilidade é que haja transformações positivas no Poder Executivo, que,
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com maior capacidade de planejamento, produzirá ações mais integradas,
positivas, eficientes e organizadas.
Poderá haver melhoras no setor produtivo, mais oferta de empregos,
mais investimentos internos e externos, além da expansão no comércio. A
área cultural e artística também pode ter mais destaque nesse período. Mercúrio está associado aos meios de comunicação, que tendem a se posicionar
de forma mais realista e criteriosa em relação à vida do país. O poder e a
rapidez das informações nas redes sociais se mantêm fortes; a população
está mais atenta e consciente de sua participação na vida política do país.
Em janeiro teremos ainda Saturno em trígono com Mercúrio em Virgem no mapa do Brasil. Esse trânsito também é benéfico para a economia,
o comércio e oportunidades em geral, e para ações voltadas à infraestrutura,
que podem significar investimentos em aeroportos, rodovias e ferrovias –
tudo o que possibilita o deslocamento da população –, e saneamento básico, fundamental para a saúde de todos.
Em janeiro teremos também o trânsito positivo de Júpiter sobre o planeta Saturno do mapa radical do país, podendo representar um ordenamento jurídico mais atualizado e eficiente, que auxilie a expansão e o
crescimento da economia, assim como investimentos em obras estruturais.
Positivo ainda para políticas públicas mais realistas e adequadas ao bem-estar dos idosos.
Desde novembro de 2019, vimos que Urano em Touro fez um trígono
com Netuno do mapa do Brasil, e esse aspecto vai até o início de março de
2020. Observamos que ele estava relacionado a um desejo de mudança e
quebra de ideias e paradigmas, tendo assim possibilitado a redefinição da
classe política – uma ruptura com valores já muito desgastados na visão da
opinião pública. Netuno está na casa XI do mapa do Brasil, que representa
o Congresso Nacional. Isso deve indicar ações mais consistentes e adequadas aos anseios da nação, que giram em torno de renovação e esperança.
Esse ciclo pode apontar para o crescimento do país dentro de um modelo
de economia mais liberal, transparência na implementação de leis mais voltadas à realidade da economia global e a reformulação do modus operandi
político, crucial para que a classe política recupere sua credibilidade.
Em janeiro de 2020 temos um trânsito que já aconteceu também em
2019 e continua ativo no início desse ano – Urano em trígono com Urano
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e oposição ao Marte do mapa do Brasil. Urano também está na casa XI do
mapa do país, associado ao Poder Legislativo. Esse aspecto acentua o ciclo
anterior, sendo um indício do surgimento de novas lideranças políticas
cujas propostas de leis estão voltadas para ações mais progressistas e democráticas. Podemos ter um momento de expansão também na atividade industrial e no setor de tecnologia e aeronáutica, que tende a se tornar mais
moderna e competitiva. As questões de criminalidade, fronteiras e violência
urbana ainda afetam a segurança das pessoas, exigindo ações mais efetivas e
defensivas do Estado.
Em fevereiro de 2020, Júpiter fará um trígono com o Sol do Brasil,
confirmando esse ciclo de crescimento. Momento muito positivo para o
aumento da autoestima da população, pois há um clima de otimismo, de
mais confiança na vida social e política, de bons resultados provenientes da
diplomacia e do comércio exterior. Eventos internacionais e a ação mais
eficaz do Judiciário tendem a melhorar a imagem do país no estrangeiro.
Em março, Júpiter fará sextil com o Meio do Céu e trígono com Mercúrio no mapa do Brasil, e esse trânsito se repetirá em junho, julho e novembro de 2020, representando tendências de incremento na área de
comunicação e também na produção literária, com bons resultados na área
econômica e geração de empregos. É provável que observemos maiores investimentos e atenção aos setores de turismo e educação, e ao ensino fundamental – temas presentes também na Revolução Solar.
Saturno, ao entrar no signo de Aquário, fará um sextil com Plutão do
mapa natal do Brasil em março e abril, retornando ao mesmo grau em dezembro de 2020 e adentrando o início de janeiro de 2021. Esse trânsito será
promissor na busca de eficiência, produtividade e segurança na economia,
além de promover novas políticas em relação ao setor petrolífero brasileiro.
Valores mais conservadores e tradicionais devem marcar presença no cenário social e político.
Urano fará oposição a Saturno do mapa natal do país desde o início de
junho até final de outubro de 2020. Apesar das grandes chances de desenvolvimento geral para o Brasil, esse ciclo pode significar lentidão na implementação de reformas e mesmo oposição a elas, ou seja, velhas estruturas precisam
ser reformuladas, mas isso não será feito rapidamente. Além disso, muita
atenção ainda deverá ser despendida com a questão da violência no país.
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