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Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 04 de Fevereiro de 2019. Dia de Santa Joana de Valois, 
Santo André Corsino e Dia do Anjo Omael, cuja virtude é a paciên-
cia. Hoje aniversaria o cantor Alice Cooper que completa 71 anos, o 
cantor Zeca Pagodinho que nasceu em 1959, a atriz e apresentadora 
Virgínia Nowick que faz 52 anos, o ator Sergio Marone que nasceu 
em 1981 e a modelo, cantora e repórter Sabrina Sato faz 38 anos.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau possui o dom de ser paciente 
e criterioso em suas escolhas. Costuma estudar as situações e as 
pessoas que o cercam, mas gosta de todos. Difi cilmente fi xa seu 
afeto numa pessoa só. Pode parecer um tanto distante, algumas 
vezes. Anseia pelo novo, e por isso pode ter difi culdade de con-
centrar em uma única coisa por muito tempo. Tem sempre muita 
paciência para superar os dissabores e obterá sucesso em profi ssão 
que envolva ajuda ao próximo.

Dicionário dos sonhos
LUA - Nova, reconciliação. Crescente, muito 
amor na vida. Cheia, felicidade no jogo, fortuna e 
amores correspondidos. Minguante, separação e 
vitalidade física diminuída. Brilhante, casamento 
próximo. Avermelhada, doença. Ensanguentada, 
perigo de acidente. Números da sorte: 36, 49, 
57, 61 e 80.

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

Esta segunda é o vigésimo nono dia da lunação. A tendência para o imediatismo nos faz querer agir por nossa pró-

pria conta, sem depender de ninguém. Aumente a quantidade de ingestão de líquidos nestes dias quentes de verão. A 

passagem da Lua em Aquário predispõe à desidratação e problemas intestinais. Nesta época, o melhor será respeitar 

a individualidade de cada um, mas dar toda atenção aos amigos. Não tentar se impor, nem interferir muito na vida 

do outro, mas procure ajudar se pedirem.
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A Lua em Aquário torna a segun-
da-feira boa ampliar as ambições e 
evoluir nas suas tarefas. Use a criati-
vidade que lhe trará reconhecimento 
em um novo projeto profi ssional. 
Poderá sonhar alto, desde que haja 
com segurança e determinação. 
85/785 – Branco.

Aquilo que está em sua mente se 
torna viável, pode ser possível. Pode 
ocorrer perturbação nos negócios 
de dinheiro, mas se souber agir pela 
manhã obterá soluções. Esportes e 
atividades ao ar livre, em contato com 
a natureza estão favorecidos nesta 
segunda. 98/398 – Azul.

Seja objetivo em suas ações evitando 
mudar de opinião rapidamente. Pre-
cisa tomar atitude fi rme e decisiva, 
não se esqueça das questões práticas 
da vida. Com a Lua em Aquário é 
bom, agir, será gratifi cante ter um 
dia produtivo e conhecer lugares 
novos e pessoas interessantes. 
03/203 – Amarelo.

Com a Lua em Aquário o trabalho 
vai fl uir mais se realizá-lo com pul-
so e não deixar nada para depois. 
Aproveite para conquistar atenção 
de todos, encantando as pessoas a 
sua volta. Quem sabe aquela paixão 
que há tanto tempo procura, pode 
surgir até o meio de fevereiro. 
34/634 – Verde.

Com a Lua em Aquário há energia 
e ímpeto para a ação. A chance de 
uma proposta de emprego aumentará 
ainda mais depois que o Sol estiver 
em Peixes, aguarde até o fi nal do 
mês. Faça esportes e atividades ao 
ar livre como uma caminhada ou 
contato com ambientes abertos. 
65/665 – Amarelo.

Procure desenvolver oportunida-
des que surgirem para um novo 
trabalho, uma delas pode ser um 
novo rumo profi ssional. Não tema 
mudar a rotina em suas atividades 
se quiser mais, mas agradeça pelo 
que já conquistou. Com a Lua em 
Aquário a vida evolui para novos 
terrenos. 93/493 – Cinza.

Um toque de aventura será capaz de 
resgatar uma paixão. No amor use 
de sinceridade, exponha os senti-
mentos. Seja mais entusiasmado ao 
expor suas ideias e pensamentos. A 
sensibilidade o torna mais romântico 
quente e envolvente na relação a dois. 
34/534 – Verde.

Extroversão e muita animação 
neste começo de semana com a Lua 
em Aquário, ótimo para contatos 
passeios ou qualquer quebra na 
rotina. Faça o que tem que ser feito 
sem titubear para conseguir aquilo 
que quer. Sair com gente animada 
e otimista vai fazer muito bem. 
62/362- Azul.

Agarre na hora as oportunidades que 
surgirem e tome iniciativas para me-
lhorar seu cargo ou salário. Saia com 
gente animada e otimista, precisa 
viver a vida com mais prazer e paixão. 
Use a razão e também a intuição 
para não errar devido à desconfi ança 
demasiada. 90/590 – Marrom.

Este é o momento de encontrar com 
quem compartilhar seus projetos 
e sonhos de realização. Este é um 
dia que nos dá a capacidade de en-
frentar os desafi os do cotidiano de 
frente sem temor. Prepare-se, após 
o aniversário poderá agir e remover 
os obstáculos. 12/312 – Azul.

Expresse seus sentimentos e escla-
reça mal-entendidos. Não engula 
mágoas e tenha coragem de prepa-
rar algo ariscado. Continue lutando 
para alcançar ou conquistar algo que 
vai lhe fazer bem e levantar o astral 
depois que passar o aniversário. 
78/478 – Cinza. 

Começa a viver uma fase de novi-
dades em que se cria um clima de 
encanto especial na sua vida. Seja 
uma pessoa prática ao agir, mas 
evite o sentimento de inferioridade 
que aumenta muito nesta semana. 
Atitudes honestas e sinceras serão 
bem-vindas. 67/567 – Violeta.

Simpatias que funcionam
Para ter sucesso na vida : Faça um saquinho 
vermelho e dentro dele coloque 3 dentes pequenos 
de alho e 2 folhinhas de louro. Junte um papel 
branco com o nome do santo de sua devoção e 
um outro com o Pai-Nosso e seu nome completo. 
Feche o saquinho com linha vermelha. Carregue-o 
sempre com você. 
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Aparelho
dentário
como a
ponte

Nome da
letra que
simboliza
"nêutron"

Número de
rainhas na
colmeia

O típico 
frequenta-

dor de
leilões

(?) de 
olho, obje-
to de ma-
quiagem

Vale (?),
destino
turístico
de SC

Abreviação
no

jaleco de
médicas

101, em 
algarismos
romanos

Seu trans-
plante be-
neficia leu-
cêmicos

Metáfora
poética

para
"mulher"

Acidente 
geográfico
típico da
Noruega

Item do 
documento
do carro

O "procu-
rado", no
cartaz da
delegacia

(?) queen,
artista per-
formático

(ingl.)

Tela
protetora

contra
insetos

Fruta enfei-
tiçada dada
à Branca de
Neve (Lit.)

Grande felino malhado

Tipo de
adjetivo

Principal aglomerado
urbano
de PE

Ao (?):
ao acaso

(pop.)

Sua 
capital é
Ushuaia,

na
Argentina

Marca
facial 

de Dalí

Código da
Romênia
na internet
Chamada,
em inglês

Cancro 
(?), DST

Virtude do
samurai

Pedido 
no bar

Etapa em
um "game"

Soberano
egípcio
Prog-

nosticar
Cargo de
Romário

Sucesso de
Beyoncé 

Congênito

Agência
italiana de
notícias 

Propri-
etário

Querido,
em inglês

Palmeira
brasileira

Louco, 
em inglês

Matemáti-
ca (abrev.)

A pilha
palito

Construção rural para
guardar forragem 

Estado nordestino da 
praia do Futuro (sigla)

Que rece-
beram

medalhas
Grupo que
se prepara

para o
próximo
governo

(?)-helmíntico:
combate vermes

A primeira instância
da Dialética (Filos.)

Denise
Stoklos,
mímica  

O âmago

LAECC
GENTILICO

PROTESEENE
LAPISICDQ

NAEUROPEU
DRAMOLECI

MEDULACHOPE

ROEFIORDE

EFARAOAT
CALLSENADOR

BIGODEANSA
FORAGIDON

LEUDONODS
REDEARIRI
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3/ego — mad. 4/ansa — dear — drag. 5/chope. 9/gentílico. 11/terra do fogo. 12/colecionador.

Em todas as etapas 

da cadeia logística 

é necessária a pró-

atividade, já que elas 

demandam tempo e, 

consequentemente, 

resultado e dinheiro

Em relação à competiti-
vidade global, o Fórum 
Econômico Mundial 

constatou que o Brasil ocupa 
a 80ª posição, levando em 
consideração os maiores obs-
táculos que enfrentamos: alta 
e complexa carga tributária, 
inefi ciência da burocracia e 
infraestrutura inadequada. 
Para sanar tais difi culdades 
é necessário muito conhe-
cimento e especialização, 
sendo impossível vivenciar 
sequer um semestre sem que 
alguma atualização nos afete 
direta ou indiretamente, visto 
que a globalização tem to-
mado cada vez mais grandes 
proporções. 

A partir dessas questões, 
vemos o uso da tecnologia 
como ponto principal de 
informação, tendo como 
desafi o fi ltrar a quantida-
de de novidades recebidas 
diariamente. Mas para além 
disso, outro desafi o é usá-la 
em prol do monitoramento 
de cada importação em 
tempo real. Por isso, incluir 
uma ferramenta desse perfi l 
resulta na redução do tempo 
gasto com atividades mais 
complexas que exigem con-
centração, como análise de 
documentação e elaboração 
de instruções de embarque, 
e possibilitam maior envol-
vimento e desenvolvimento 
por parte dos colaboradores. 

Além disso, ao estar munido 
de informações concretas 
é possível diminuir o fl uxo 
de questionamento sobre o 
status de cada importação. 

Sem contar que dessa for-
ma a transparência com os 
clientes se torna mais forte, 
tendo em vista que seu obje-
tivo é ser uma solução mais 
efi caz que possa ser usada em 
prol da comunicação entre 
os envolvidos no processo. 
Uma plataforma de monito-
ramento em tempo real tem a 
capacidade de levantar, auto-
maticamente, avisos sobre as 
atualizações nas operações. 

Tenha em mente que quan-
to mais transparente seu ser-
viço for feito, mais assertiva 
a quantidade de informação 
e menor a chance de erros. 
Além disso, tal plataforma 
disponibiliza espaço para 
uma integração mais centrali-
zada de todas as informações 
acerca de todas as atividades 
em um único lugar. Desta 
maneira, reduz possíveis 
erros humanos e retrabalhos, 
além de oferecer maior fl exi-
bilidade para quem está em 
cargo dessa função se atentar 
à outras tarefas. 

É importante frisar que o 
uso do monitoramento em 
tempo real se aplica para em-
presas de diferentes portes e 
segmentos. Se a mudança for 
grandiosa, não tem porque 
ter medo, arrisque, só assim 
é possível alcançar novos 
espaços. A Indústria 4.0 
está aí para nos provar que 
a transformação e a melhoria 
em nossos serviços por meio 
da tecnologia é possível. 

O que pode ser visto não 
só como um investimento, 
mas também como um pla-
nejamento para adotar novas 
soluções. 

(*)- Empreendedor apaixonado 
por tecnologia e inovação, possui 

experiência no segmento de 
logística internacional, é fundador 

da LogComex, startup de big 
data, inteligência e automação 

para logística internacional (www.
logcomex.com).

Monitoramento em
tempo real traz melhorias 

nas importações
Helmuth Hofstatter (*) 

Depois de 10 anos fechada devido a 
reformas e restauração, a tumba do 
faraó egípcio Tutankhamon foi rea-

berta no Egito. O projeto foi realizado por 
especialistas do Instituto “Getty Conserva-
tion” e teve como objetivo minimizar os danos 
causados pelo afl uxo de turistas, o que havia 
ocasionado a proliferação de micróbios que 
danifi caram as pinturas. De acordo com os 
responsáveis pelo restauro, a umidade, poeira 
e dióxido de carbono também contribuíram 
para o desgaste das obras.    

Durante o processo, iniciado em 2009, foi 
instalado um novo sistema de ventilação na 
tentativa de reduzir a necessidade de outra 
limpeza, além da criação de barreiras para 
impedir o contato do visitante com a pintura. 
Tutankhamon (século XIV a.C), que se tornou 
faraó quando ainda era criança, morreu aos 18 
anos. Sua tumba foi encontrada em 1922 pelo 
arqueólogo inglês Howard Carter, em Luxor, 
na margem esquerda do Nilo. Na ocasião, a 
múmia usava na cabeça o objeto mais famoso 
da iconografi a egípcia: uma máscara de ouro 
maciço. O túmulo, localizado no Vale dos Reis, 
foi o primeiro de um faraó a ser encontrado 
intacto (ANSA). Projeto foi realizado pelo Instituto “Getty Conservation”.

O sorvete Cornetto, criado 
na Itália, completa 60 anos 
em 2019. O sabor nasceu na 
gelateria Spica, de Nápoles, 
que em 1959 revestiu a parte 
interna de uma casquinha com 
chocolate, para impedir o con-
tato entre o wafer e a massa, 
preencheu com sorvete de 
creme e colocou nozes em 
cima. Desde então, o Cornetto 
se tornou ícone do sorvete 
industrial e uma grande marca 
italiana, famosa em todos os 
cantos do planeta.

A Algida, subsidiária da 
Kibon na Itália, foi fundada 
em 1945 por três engenheiros 
eslavos que haviam adquiri-
do uma licença nos Estados 
Unidos para a produção de 
sorvete industrial. Em segui-
da, a fábrica foi transferida 
a Nápoles. A Unilever, dona 

Tumba de Tutankhamon é reaberta 
após 10 anos em restauração

Durante o processo, iniciado em 2009, foi instalado um novo sistema de ventilação na tentativa de reduzir a 
necessidade de outra limpeza, além da criação de barreiras para impedir o contato do visitante com a pintura
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Itália celebra 60 anos de 
criação do sorvete Cornetto

da Kibon, tornou o produto 
industrial em 1964, e o sorvete 
já ganhou versões sem glúten 
e vegana. 

Para celebrar os 60 anos 
do Cornetto, a cidade de 

Salerno organizou, na última 
quarta-feira (30), a “maior 
festa de sorvete do mundo”, 
na expectativa de entrar para 
o Guinness World Records 
(ANSA).

O Cornetto se tornou ícone do sorvete industrial e uma 

grande marca italiana, famosa em todos os cantos do planeta
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Alegria
Neste dia da sua vida 

querido(a) amigo(a), acre-
dito que Deus quer que 
você saiba ….….…Que a 
vida tem o propósito de 
alegrar. Eu sei que às ve-
zes é difícil de acreditar, 
e eu sei que muitos dias 
esta simplesmente não é 
a sua experiência, mas é 
verdade. Você tem todas as 
ferramentas agora mesmo 
para fazer este dia, este 
momento, feliz. A melhor 
dessas ferramentas é o 
amor. Apenas ame tudo o 
que a Vida tem para ofe-
recer hoje. E, é claro, ame 
todas as pessoas. Então, 
observe toda a experiência 
mudar.

Amor, seu amigo,

Neale Donald Walsch


