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“O Anjo 1818 é o mensageiro do progresso. Isso significa que ele

vem para  te  lembrar  de manter-se determinado,  pois  é  dessa  maneira  que  você  vai

conseguir alcançar seus objetivos. Quando você está sob influência desse Anjo, tem-se

mais confiança em suas habilidades. Esse Anjo se manifesta nos momentos em que você

mais precisa de autoconfiança e fé para que finalmente perca o medo de perseguir suas

maiores paixões. Enquanto estiver sendo guiando pelo Anjo 1818, você se sentirá mais

otimista independentemente das circunstâncias em que se encontra”.

Para a numerologia, o número  1818 “traz vibrações de sucesso,

progresso e realizações em sua vida. Espere por uma onda de abundâncias, tanto na sua

vida financeira e pessoal. Mas reconheça e seja grato por tudo o que conquistar, isso

trará vibrações positivas e atrairá coisas boas constantemente”.

Mary Shelley, no ano de  1818, publicou o livro “Frankenstein”,

uma das obras mais vendidas de todos os tempos. Para muitos, trata-se da história de

terror mais célebre já escrita. A narrativa vai muito além dos medos próprios desse estilo

literário. Os limites morais do progresso tecnológico são explorados numa mistura forte

e emocionante com sentimentos de amor e destruição.

O livro “1818 — A história da colônia criada por Dom João VI

que foi alvo de disputa entre brasileiros e portugueses no século XIX” foi escrito pelo

jornalista Rogério Pinheiro. A obra, de 180 páginas, “… conta os bastidores da criação

da  Colônia  Nova  Ericeira  em  1818  e  a  guerra  que  se  travou  entre  brasileiros  e

portugueses pelo seu controle. Na obra, o autor aborda também os motivos que levaram

ao fim da Nova Ericeira, que é considerada o 1º empreendimento pesqueiro do Brasil”.



No  versículo  18:18,  Mateus  consignou:  “Tudo  o  que  vocês

ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido

desligado no céu”.

O artigo 1818 do Código Civil estabelece: “Aquele que incorreu

em atos que determinem a exclusão da herança será admitido a suceder, se o ofendido o

tiver expressamente reabilitado em testamento, ou em outro ato autêntico”.

“Calvet Vinho Tinto 1818. Sem madeira, um vinho leve, de tanino

médio e bom frescor. Feito com uvas Tempranillo, Grenache. Aroma frutas vermelhas,

morango,  cereja  e framboesa.  Harmoniza com carnes e  massas.  Envelhecimento em

tanques de aço inox. Vinho importado original de França”.

“Smirnoff  1818 Vodka  é  destilado  das  melhores  bebidas

alcoólicas e filtrado em um processo de filtração de carbono de 10 colunas exclusivo e

patenteado para pureza inigualável, é nítido e claro”.

“1818 Gold  Whisky  70cl.  Feito  com  uma  base  de  centeio

maltado,  um envelhecimento  de  5  anos  em barris  de  carvalho e  da  adição  de  ouro

alimentos de 23 quilates”.

Na 6170, Bennett Drive, Edwardsville, Illinois, funciona a  1818

Chophouse. Um elogiado restaurante tipicamente americano.

No dia  6 de fevereiro de  1818,  D. João VI foi  coroado rei  do

Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. A cerimônia de aclamação foi realizada no

Rio de Janeiro.

A Convenção de 1818, assinada em 20 de outubro, foi um tratado

entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha.  O ato estabeleceu o paralelo 49 como a

fronteira entre a América do Norte britânica e os EUA em todo o Ocidente.



A distância rodoviária entre Zé Doca, no Maranhão, e Brasília, no

Distrito Federal, é de 1818 Km. “Localiza-se na microrregião de Pindaré, mesorregião

do Oeste Maranhense. O município foi criado em 1987. Sua população, estimada pelo

Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  (IBGE)  em  2014  era  de  50.190

habitantes”.

No dia 2 de outubro você pode votar 18 para deputado federal e

18 para deputado distrital/estadual, portanto, 1818. São os chamados votos de legenda,

sem escolha de uma candidato específico. O voto de legenda é contabilizado para o

partido e auxilia na eleição dos mais votados na lista apresentada pela agremiação. O

número  18  corresponde  a  REDE  SUSTENTABILIDADE  que  “..  é  fruto  de  um

movimento  aberto,  autônomo  e  suprapartidário  que  reúne  brasileiros  decididos  a

reinventar  o  futuro  do  país.  É  uma  associação  de  cidadãos  e  cidadãs  dispostos  a

contribuir de forma voluntária e colaborativa para aprofundar a democracia no Brasil e

superar  o  monopólio  partidário  da  representação  política  institucional.  A  efetiva

participação de brasileiros e brasileiras nos processos decisórios é condição fundamental

para a promoção do desenvolvimento justo e sustentável. Aberta ao diálogo e construída

com a participação direta de seus integrantes, a Rede Sustentabilidade é um espaço de

mobilização e inovação, no qual floresce uma nova cultura política. Uma legenda capaz

de abrigar candidaturas de cidadãos que não façam parte  de seus quadros,  mas que

compartilhem de  seus  ideais,  comprometida  com a  transparência  de  seus  processos

internos e empenhada na renovação de suas lideranças”.

“Joênia  Batista  de  Carvalho,  mais  conhecida  como  Joênia

Wapichana OMC (Boa Vista, 20 de abril de 1974), é uma advogada, sendo primeira

mulher  indígena a  exercer  a  profissão no Brasil,  e  política brasileira  filiada à  Rede

Sustentabilidade (REDE).  Joênia é a primeira mulher  indígena a ser eleita  deputada

federal,  representando  Roraima,  durante  as  eleições  de  2018.  Antes  dela,  o  único

indígena eleito ao Parlamento foi Xavante Mário Juruna (PDT-RJ)”. Joênia é candidata

a reeleição com o número 1818.

“Heloísa Helena Lima de Moraes Carvalho (Pão de Açúcar, 6 de

junho  de  1962)  é  uma  enfermeira,  professora  e  política  brasileira,  filiada  à  Rede

Sustentabilidade  (REDE).  Heloísa  foi  a  3ª  mulher  que  recebeu mais  votos  em uma

campanha rumo à presidência do Brasil, atrás apenas de Marina Silva e Dilma Rousseff.



Em  1998,  foi  eleita  senadora  por  Alagoas,  com  a  maior  votação  daquela  eleição.

Discordou de políticas do PT, que tinha por conservadoras (especialmente a partir da

Reforma da  Previdência  dos  servidores  públicos,  realizada  no  primeiro  mandato  do

presidente  Luiz  Inácio  Lula  da  Silva)  e,  em 2003,  foi  expulsa  da  legenda.  No ano

seguinte, foi uma das pessoas que fundaram o Partido Socialismo e Liberdade, sendo a

primeira  presidente  do  partido.  Participou,  em 2013,  da  fundação  do  partido  Rede

Sustentabilidade, onde atualmente é uma Porta-Voz Nacional”. Heloísa, uma das mais

importantes  e  significativas  influências  na  minha  trajetória  política,  é  candidata  a

Deputada Federal pelo Rio de Janeiro com o número 1818.

“Maria  Osmarina  da  Silva  Vaz  de  Lima,  mais  conhecida  por

Marina Silva (Rio Branco, 8 de fevereiro de 1958), nascida Maria Osmarina da Silva, é

uma historiadora, professora, psicopedagoga, ambientalista e política brasileira, filiada à

Rede Sustentabilidade (REDE). Ao longo de sua carreira política, exerceu os cargos de

senadora pelo Acre entre 1995 e 2011 e de ministra do Meio Ambiente entre 2003 e

2008, além de candidatar-se em 2010, 2014 e 2018 à Presidência da República. Marina

foi  a  candidata  que  compareceu  a  mais  Debates  televisionados,  totalizando  21

participações.  (…)  Sua  atuação  pela  preservação  do  meio  ambiente  lhe  rendeu

reconhecimento  internacional,  tendo  recebido  uma série  de  prêmios  internacionais”.

Marina, a principal expoente da Rede, é candidata a Deputada Federal por São Paulo

com o número 1818.

Concorre  a  Deputado Federal  nas  eleições  de 2 de outubro de

2022, pelo Distrito Federal, com o número 1818, o advogado e Procurador da Fazenda

Nacional Aldemario Araujo Castro. As principais diretrizes de atuação de candidato são

as  seguintes:  1  –  PARTICIPAÇÃO  ATIVA  DA  POPULAÇÃO.  Valorização  da

participação popular e estímulo à cidadania ativa. Defesa da criação de CONSELHOS

DE CIDADÃOS locais para fiscalizar educação, saúde, transporte, segurança, moradia,

saneamento,  cultura,  lazer,  entre  outros;  2  – DEFESA DA DEMOCRACIA E DOS

DIREITOS  HUMANOS.  Defesa  do  Estado  Democrático  de  Direito  fundado  na

dignidade da pessoa humana. Combate aos preconceitos de origem geográfica, gênero,

orientação sexual, cor, religião e quaisquer outras formas de discriminação. Inclusão dos

direitos fundamentais da natureza e dos animais na Constituição; 3 – MANDATO SEM

PRIVILÉGIOS  E  MORDOMIAS.  Um  Conselho  Político  Cidadão  fiscalizará  o

exercício do mandato parlamentar; 4 – COMBATE À CORRUPÇÃO. Apresentação de



18 medidas concretas de enfrentamento ao desvio de dinheiro público. Atuação com

foco preventivo  e  para  o aumento  da  transparência  e  de  controles,  especialmente  o

social; 5 – JUSTIÇA SOCIAL. Compromisso com a construção de uma sociedade de

bem-estar, livre de pobreza e com modelo econômico inclusivo e equitativo. Defesa de

Reforma Tributária com justiça social,  com redução de impostos sobre o consumo e

elevação da tributação sobre especulação financeira,  grandes  patrimônios e fortunas.

Controle  social  e  plural  sobre  instrumentos  socioeconômicos  estruturais  como  a

formação das taxas de juros, concessão de subsídios e benefícios fiscais e administração

da  dívida  pública.  Combate  ao  endividamento  das  empresas  e  famílias;  6  –

EFICIÊNCIA E VALORIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E DO SERVIDOR. Defesa

da profissionalização do serviço público com a redução drástica dos cargos de livre

nomeação. Defesa da valorização dos servidores públicos com condições adequadas de

trabalho,  remunerações  dignas  e  garantias  voltadas  para  assegurar  a  efetividade  dos

direitos  sociais  para  os  cidadãos  e  7  –  SUSTENTABILIDADE. Implementação dos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Apoio e fortalecimento das

políticas públicas para enfrentamento da emergência climática, como a implementação

de energias renováveis e limpas, combate ao desmatamento e à poluição. Incentivo à

agricultura sustentável e à  gestão sustentável da água.  As ideais,  propostas,  livros e

currículo do candidato podem ser verificados no site aldemario.adv.br.


