Página 6

São Paulo, sábado a segunda-feira, 12 a 14 de janeiro de 2019

Italianos se atiram no mar
para salvar migrantes

quenos da Europa e os Jogos do Mediterrâneo,
que serão disputados na Argélia, em 2021. A
associação esportiva foi apresentada ao Vaticano
pelo presidente do Pontifício Conselho da Cultura, cardeal Gianfranco Ravasi, que, segundo
ele, recebeu o apoio do papa Francisco.
“Sempre vou abençoar as coisas positivas”, teria
dito o Pontífice. Os atletas iniciaram os treinamentos há pouco mais de um ano e já se preparam
para a primeira competição da equipe, a Corrida
de Miguel, que será realizada no próximo dia 20,
na região do Estádio Olímpico, em Roma (ANSA).

Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

BEBER – Água limpa, é bom agouro, aumento de
cultura e desejo de ajudar seu próximo. Bebidas
finas, felicidade no jogo durante três dias. Aguardente, problemas com autoridades políticas. Beber em
festas, solução de problemas sentimentais. Números
de sorte: 16, 21, 47, 59 e 64.

Simpatias que funcionam
Seu amado voltar: Escreva em 1 pedaço de papel a
oração de que mais gostar, dobre em 4 partes e guarde
embaixo de 1 imagem de Santo Antônio, fazendo a
seguinte oração: Meu amado e protetor, Santo Casamenteiro, faça com que o homem da minha vida volte para
os meus braços, muito terno e carinhoso. Quando isso
acontecer, jogue um pouco de mel em cima do papel,
reze 1 Pai-Nosso e 1 Ave-Maria e enterre num vaso de
flores. Mantenha a imagem do Santo no seu quarto.

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)
Peixes
(19/2 a 20/3)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)
Escorpião
(23/10 a 21/11)
Aquário
(20/1 a 18/2)

Áries
(21/3 a 19/4)
Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)
Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Dicionário dos sonhos

Aflição, impaciência e irritabilidade
podem surgir diante de provações
que a vida lhe apresenta. Há um
sentimento de tédio diante da realidade que nesta fase parece ser mais
dura e difícil de lidar nesta fase mais
delicada do ano que começa esta
semana e vai até seu aniversário.
59/459 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 14 de Janeiro de 2019. Dia de Santa Ida, São Felix de
Nola, e Dia do Anjo Haziel, cuja virtude é a bondade. Hoje aniversaria
a atriz Faye Dunaway que faz 78 anos, o líder e vocalista da banda
Foo Fighters, Dave Grohl, que nasceu em 1969 e o jogador de futebol
Lúcio que completa 44 anos.

O nativo do dia

O nativo de Capricórnio deste dia e grau possui um raro talento
de organização e uma facilidade incrível para assumir postos de
chefia ou de liderança. Ambicioso e independente, amigável e prático, possuidor de muita imaginação. Muito criativo e lógico e com
senso natural de liderança. É uma pessoa detalhista e metódica, é
perfeccionista e age com cautela; apesar da timidez tem capacidade
de comunicação. Extremamente ambicioso não se assusta com os
perigos ou com as dificuldades, ao contrário, parece ser estimulado
por elas. É fiel ao cumprimento de promessas e sabe perdoar aqueles
que o ofendem.

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11)
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.
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Um novo ciclo anual está começando
nesta semana em que o Sol está indo
para o seu signo. Precisará lidar com
um tipo situação que sua vaidade
adora, mas o seu lado tímido morre de
medo. Porém o melhor é não se iludir
com situações passageiras que não
devem permanecer. 11/711 – Branco.

Algumas coisas já não têm a mesma
importância em sua rotina do dia a
dia. A tendência será a de nos protegermos de situações que exponha
nossas fragilidades. À noite com a
Lua em Touro demonstre seus sentimentos a alguém que é importante
em sua vida. 56/556 – Azul.

Alvo da
ação da
osteoporose

Composto
de origem
biológica
não fóssil

N
Ã
O

As tensões afetivas ficam mais brandas e isso poderá ajudar a melhorar a
sua relação e a parceria sexual neste
final de janeiro. Tenha um plano para
não depender do acaso para melhorar
seus ganhos e coloque-o em ação
agora para lucrar. 35/635 – Branco.

Nada de se disfarçar o que sente deixe que alguém conheça seus desejos
e anseios. Uma reação rebelde pode
ser esperada diante de situação que
ocorra fora dos seus planos. Controle
a imaginação que pode lhe enganar
neste começo de semana ao expor
emoções. 99/399 – Cinza.

As melhorias no trabalho devem
começar a acontecer neste final de
janeiro. Maior habilidade e segurança dominam os atos. Pode sentir-se
muito inseguro e acabar perdendo a
paciência. Não se desespere, pois o
que deseja se realizará em breve com
o Sol em Aquário. 32/432 – Verde.
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Controle a inquietude e faça os
seus desejos caberem dentro da
realidade. Viverá um clima perfeito
no relacionamento íntimo através
da acentuada sensualidade. Pode
surgir algo novo na sua vida, mas
não exponha por enquanto, guarde-a em segredo até a hora de agir.
89/489 – Azul.

O dia não é bom para assuntos de
dinheiro, mas beneficia a saúde
e as viagens. Seus sonhos podem
não encontrar o apoio devido à
realidade prática do momento. Não
ambicione coisas que estão distantes
da realidade, mas veja aquilo que
importante agora para ser feliz.
56/356 – Amarelo.

Pode fazer planos para o futuro, mas
cuidado com os maus pensamentos
e atitudes impositivas ou enérgicas
demais. O que se relaciona à vida
doméstica tem papel importante
e significação mais forte e intensa.
Há indicação de alegrias no relacionamento íntimo. 41/441 – Amarelo.
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Lua no signo de Touro a tarde ajuda a
realizar aquilo que o apaixone e tudo
que necessite de proximidade e intimidade. O convívio na relação sexual
tende a ser feliz e pleno. É tempo
de aprofundar um relacionamento
demonstrando seus sentimentos.
79/979 – Azul.

O forte apego ao lar e à tradição se
soma a avanços e novidades provocadas pelo Sol que está indo em direção
ao signo de Aquário. Precisa organizar sua vida e reservar tempo para a
intimidade, pois as relações afetivas
estão estimuladas. 62/362 – Branco.

www.coquetel.com.br
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Tendência à irritabilidade e tensões
durante a tarde com a Lua fora
de curso. O melhor é não esperar
demais dos acontecimentos e nem
começar qualquer coisa que queira
que dure muito tempo. Perturbações
financeiras devido a dívidas ou falta
de recursos. 71/771 – Vermelho.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

A

Esta segunda é o nono dia da lunação. Lua fora de curso ÀS 13h57 até quando ingressa em Touro às 16h32. Por isso é melhor
não esperar demais dos acontecimentos e nem começar qualquer coisa que queira que dure muito tempo, as expectativas tendem
a não se concretizar durante a tarde. No final da noite a Lua em Touro assinala um período de muitas emoções. Provavelmente,
as pessoas se magoarão com certa facilidade. A tendência será a de se proteger de situações que exponham nossas fragilidades.
Isto, porque, tudo passa a nos atingir em maior profundidade. A qualidade taurina revela um lado sensual, quente e envolvente
no final desta segunda.

(*) - É empreendedor, mentor e
consultor de liderança.
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Horóscopo

Atletas da equipe de atletismo do Vaticano
treinam em frente à Basílica de São Pedro.

C

O Vaticano apresentou na última quinta-feira
(10) sua equipe oficial de atletismo com o intuito
de competir em eventos internacionais, como
os Jogos Olímpicos. O anúncio foi realizado em
parceria com o Comitê Olímpico Italiano (CONI).
A primeira equipe será formada por cerca de 60
corredores, sendo guardas suíços, padres, freiras,
jornalistas, professores, farmacêuticos, jardineiros,
funcionários do Museu do Vaticano, entre outros.
O grupo é liderado pelo monsenhor Melchor
José Sánchez de Toca e ainda tem um professor
de 62 anos como atleta. A meta é alcançar o
nível olímpico. “O sonho que sempre tivemos é
ver a bandeira do Vaticano entre as delegações
na cerimônia de abertura de uma Olimpíada”,
explicou o religioso. Além disso, o principal objetivo é de que a formação da “Athletica Vaticana”
possa representar não só a paixão pela corrida,
mas acima de tudo a convicção de que o esporte
pode ser um instrumento de solidariedade e uma
experiência espiritual.
A equipe já faz parte da Federação Italiana de
Atletismo e agora tentará afiliar-se à Associação
Internacional de Federações de Atletismo (IAAF,
na sigla em inglês). Com isso, poderá participar
de competições como os Jogos dos Estados Pe-

Andew Medichini/AP

Vaticano cria equipe de atletismo
e sonha com Olimpíadas
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daqueles que se salvaram. A
polícia identificou dois supostos
traficantes de seres humanos
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ENCONTRE A SUA PAZ.
É na natureza que sua alma se
expressa e compartilha sua sabedoria divina. É na natureza que o
seu coração é movido a despertar a
inspiração. É na natureza que você
pode se sintonizar totalmente
com os aspectos mais profundos
de sua alma. Quando você passa
algum tempo na natureza, não
sente a separação e é capaz de
ver a terra como o reino sagrado
e magnífico da criação que ela é.
Ao se conectar conscientemente
com os elementos da criação,
você é capaz de se conectar com
suas emoções (a água), seu corpo
físico (a terra), sua mente (o ar)
e seu espírito (o sol). À medida
que o caos do mundo continua
a se revelar, vá para a natureza
e reabasteça o seu corpo, mente,
coração e espírito. Sinta o calor do
sol. A atração da água. A terra debaixo dos seus pés. O vento no seu
cabelo. Conecte-se com sua alma
e encontre sua paz. Mensagem
de Kate Spreckley. (https://www.
spiritpathways.co.za/) - Tradução:
Regina Drumond - reginamadrumond@yahoo.com.br

cas centenas de quilômetros de
distância. Um migrante está
desaparecido, segundo relatos

rata-se de uma era em
que as barreiras entre o
mundo físico e o digital
são praticamente inexistentes, e o consumidor está
sempre conectado. Conhecer
a fundo esse mercado e saber
como agir nesse momento de
constante mudança é o que
irá diferenciar o empreendedor 4.0.
Ao longo dos anos, o empreendedorismo também tem se
transformado com os avanços
tecnológicos.
E, estar conectado a essas
mudanças é imprescindível
para quem quer entrar neste
mundo, onde tudo deve ser
realizado com excelência e
velocidade, pois o cliente
está cada vez mais exigente,
vigilante e participativo. O
mercado está saturado dos
mesmos serviços, produtos
e comportamentos, por isso,
trazer novas visões e soluções é indispensável para se
destacar. Já que a inovação
anda em conjunto com o empreendedorismo. E, é nesse
quesito que a nova geração
vem se destacando.
Os millennials, por exemplo, nascidos entre 1980 e
1996, já possuem, de certa
forma, uma vantagem dentro do mercado 4.0, pois
já chegaram ao mundo em
meio à aceleração e às novas
tecnologia. A aproximação
dessa nova geração com o empreendedorismo, promovida
pela tecnologia, é reforçada
pela pesquisa feita pela Global
Entrepreneurship Monitor
(GEM), do Sebrae/IBQP,

que revela o novo perfil do
empreendedor no país.
Ela aponta que, no ano passado, a participação de pessoas entre 18 e 34 anos no total
de empreendedores em fase
inicial cresceu de 50% para
57%. Isso significa que são 15,7
milhões de jovens buscando
informações para abrir um
negócio ou com uma empresa
em atividade no período de até
três anos e meio. Um nicho de
mercado que demonstra esse
crescimento são as startups.
Segundo informações da mesma pesquisa, 72% das startups
brasileiras são comandadas
por jovens entre 25 e 40 anos.
Outro dado divulgado pelo
estudo foi de que o País tem
cerca de 6 mil startups, sendo
que esse número praticamente dobrou nos últimos
seis anos. O que explica esse
interesse dos jovens empreendedores por tipos de
negócios como startups é o
ambiente descontraído e inovador, a liberdade para criar e
impactar nas estratégias, e a
possibilidade de desenvolver
serviços produzidos por bases
tecnológicas, caracterizado
pela inovação e desenvolvido
a custos menores e processos
mais ágeis.
Isso reforça como a facilidade com a tecnologia é um
ponto forte dessa geração e,
por isso, pode ser uma grande
aliada.
Sobretudo, com a quarta
revolução industrial, que
converge processos e envolve
diversas áreas, como design,
fabricação, serviço pós-venda,
satisfação do cliente e outros.
Dessa forma, estar por dentro
de todos esses processos que
estão moldando o mercado e
o comportamento dos consumidores é essencial e um
dos principais desafios da era
4.0, já que tudo se modifica o
tempo todo.
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Reflexões

Migrantes curdos em centro de acolhimento na Calábria.

A nova revolução
industrial é
caracterizada pela
conectividade dos
aparelhos, pelas
comunicações móveis,
redes sociais e
inteligência artificial
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responsáveis pela viagem, ambos cidadãos russos que haviam
se hospedado em um hotel para
tentar disfarçar.
O grupo de 51 migrantes
inclui seis mulheres e quatro
crianças, sendo uma delas
recém-nascida. “Todos aqui se
esforçaram ao máximo. Estou
orgulhoso do funcionamento
da máquina de socorro”, declarou o prefeito de Melissa,
Gino Murgi. A Itália endureceu
suas políticas migratórias em
junho passado, após a posse
de Matteo Salvini no Ministério
do Interior. O secretário do
partido ultranacionalista Liga
fechou os portos do país para
ONGs que operam no Mediterrâneo e reduziu os recursos
para projetos de acolhimento
(ANSA).

Flávio Vinte (*)

3/erê. 4/avir — eto’o — read. 5/acauã. 8/eocênico.

nquanto a União Europeia negociava o destino
das 49 pessoas resgatadas pelas ONGs Sea Watch e
Sea Eye, 51 migrantes de etnia
curda foram salvos na última
quinta-feira (10) em Melissa,
cidade situada na Calábria,
extremo-sul da Itália. O barco
em que eles estavam encalhara
perto do litoral, e seus ocupantes decidiram pular no mar e
nadar até a orla. Eles acabaram
salvos por dezenas de cidadãos
que se atiraram na água para
ajudá-los.
Esse é o primeiro desembarque do ano na Itália, e em uma
rota pouco comum no país,
proveniente do Oriente Médio.
Em geral, os barcos que chegam
à costa italiana partem da Líbia
ou da Tunísia, que estão a pou-

ANSA

A Itália endureceu suas políticas migratórias em junho passado, após a posse de Matteo Salvini no
Ministério do Interior

Empreendedor 4.0:
os desafios de uma
nova geração

