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Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 22 de Fevereiro de 2019. Dia de São Abílio, São Maximiano, 
São Lineu, Santa Margarida de Cortona, e Dia do Anjo Mihael, cuja 
virtude é a harmonia. Hoje aniversaria a atriz Araci Balabanian que 
completa 77 anos, o tricampeão mundial de F-1, Niki Lauda que faz 
70 anos, o ator, autor e diretor teatral Marcos Caruso que nasceu em 
1952 e a atriz Débora Falabella que completa 37 anos.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau é observador, habilidoso e com 
senso para os negócios e tem também capacidade de liderança. Sempre 
encontra a felicidade fazendo os outros felizes. Terá destaque nas ati-
vidades comunitárias e têm um apreço particular pelas crianças e pela 
vida familiar, constituindo famílias relativamente grandes. Interessa-se 
muito especialmente pela relação a dois. É normalmente a partir daí que 
amadurece as suas relações sociais, profi ssionais e amigáveis. Precisa 
ter metas realistas devido a natureza idealista. Não seja muito crítico 
em seus relacionamentos íntimos.

Dicionário dos sonhos
VIOLÊNCIA - Violência cometida com outra pessoa, 
participará de festa com amigos. Você própria (o) 
cometer violência, melhores dias à frente. Ser atacado 
(a) com violência, alegria. Cônjuge demonstrando 
violência, infi delidade. Números da sorte: 03, 13, 22, 
36, 41 e 50.

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

Esta sexta é o décimo oitavo dia da lunação. Lua em Libra abre caminho para a conciliação, a harmonia e a 
diplomacia. Mas o fi nal da tarde e o início da noite podem ser de tensão. A Lua faz um mau aspecto com Saturno 
que pode nos deixar desanimados. Mercúrio em desarmonia com Júpiter que difi culta a comunicação. Imposição 
de ideias, mentiras, falta de clareza. Não prometa o que não pode cumprir, pois haverá cobranças. A Lua em bom 
aspecto com Júpiter traz um pouco mais de conforto emocional e nos lembra que precisamos manter a fé e confi ar 
em algo maior.  A Lua em mau aspecto  com Vênus e Plutão pode trazer difi culdades nos relacionamentos. 
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Encontre respostas para seus 
problemas comunicando-se com os 
outros para manter o bom entendi-
mento e a colaboração. Deve manter 
um contato maior com a pessoa 
amada e o ambiente e apenas fazer 
planos antes do aniversário, porém 
sem executá-los por enquanto, saiba 
esperar. 67/367 – Vermelho.

Quebre a rotina neste começo de 
semana e tente surpreender seu 
parceiro. Sendo mais atencioso e 
ouvindo opiniões será mais fácil 
enfrentar os desafios. Possíveis 
alegrias com os amigos e familiares, 
mas cuidado com a indecisão, não 
convém abafá-las nem deixar que se 
expandam demais 50/150 – branco.

A Lua em Libra ajuda a equilibrar 
relações com a pessoa amada, 
com os filhos ou os familiares. 
Pode melhorar seu prestígio e 
seus ganhos materiais. Mercúrio 
em desarmonia com Júpiter que 
difi culta a comunicação. Imposição 
de ideias, mentiras, falta de clareza. 
92/292 – Amarelo.

A velocidade dos acontecimentos 
pode não ser a esperada, mas boas 
chances surgem para o futuro. Siga 
com muita cautela e mantenha o bom 
humor mesmo diante de trabalhos 
árduos. A imprudência e a discrimi-
nação podem causar problemas até 
o fi nal deste curto mês de fevereiro. 
34/434 – Azul.

Deve mudar o modo de se comunicar 
com o mundo a sua volta e será mais 
fácil obter conquistas. Reconsidere 
alguns pontos de vista no seu am-
biente, sem querer mandar em tudo. 
O dia é bom para grandes negócios 
que logo irão trazer transformação a 
sua vida. 29/429 – Amarelo.

Pode ser mais fácil manter bons 
relacionamentos e se comunicar 
agora que o Sol está em Peixes, o 
seu signo oposto. Assim como pode 
encerrar, pode também conquistar 
parcerias ou sociedades. A vida se 
encarregará de renovar seu espírito 
através de novas uniões sociais. 
82/282 – Cinza.

Há mudanças mais profundas do que 
as esperadas pela frente, precisa 
preparar-se para novidades. As pre-
cipitações a as mudanças de humor 
tendem a provocar perdas rápidas e 
inesperadas. A Lua em mau aspecto  
com Vênus e Plutão pode trazer 
difi culdades nos relacionamentos. 
67/467 – Amarelo.

Bom dia para fazer as pazes com seu 
amor e superar injustiças que ainda 
provoquem magoa. Pode perceber o 
que vem impedindo sua felicidade 
e superará difi culdades. Dedique-se 
um pouco mais ao ambiente familiar 
que lhe dará uma base emocional 
mais sólida. 62/262 – Branco.

Novos ambientes e conversas abertas 
e sinceras melhoram as relações so-
ciais e sentimentais. Faça amigos e di-
virta-se, mas evite cometer excessos 
e exageros que serão prejudiciais à 
saúde e ao bolso. Bom para atividades 
de prestação de serviços e negócios 
comerciais. 11/311 – Amarelo.

Procure manter a paz junto das 
pessoas conservando o respeito e 
amizade delas. Preserve aquilo que 
possui, embora possa achar que 
precisa de muito mais. A imprudên-
cia e a ganância atrapalham o seu 
sucesso e diminuem os seus lucros. 
56/456 – Azul.

O Sol em seu signo lhe dá força total, 
mas só deve entrar em ação após o 
aniversário. Pode dedicar-se a novas 
atividades e aperfeiçoar seu traba-
lho. As difi culdades acontecem no 
ambiente social e só com diplomacia 
serão superadas. 66/466 – Verde .

Com a Lua em seu signo dá um clima 
de gentileza e elegância, ótimo para 
resolver impasses em seu ambiente. 
Aplique sua poderosa imaginação ao 
trabalho e mantenha a determinação. 
É tempo de encontrar o perfeito 
equilíbrio entre o repouso e traba-
lho e não deixar nada para depois. 
12/612 – Azul.

Simpatias que funcionam
Para ter amigos verdadeiros: 1 papel em branco; 1 
caneta; Seu perfume favorito; Muita fé. No papel em 
branco, você deve escrever o nome dos seus amigos 
verdadeiros (mesmo que for só um!). Escreva de forma 
clara o nome das pessoas que você considera como 
amigo-irmão. Agora, pingue 3 gotas do seu perfume 
favorito (se ele for em spray, basta espirrar apenas 
uma vez). Dobre o papel muitas vezes até que ele 
fi que bem pequenininho. Guarde em sua gaveta de 
roupas íntimas por 3 dias. No 4º dia, tire da gaveta e 
coloque dentro da sua carteira, e carregue para todo 
lugar. Amizades verdadeiras surgirão!
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O tempo é a moeda 

mais valiosa que temos

Sabemos que atual-
mente as empresas de 
diferentes segmentos 

estão utilizando o e-mail 
marketing em suas cam-
panhas no intuito de, não 
apenas melhorar seus resul-
tados de venda e retenção, 
mas também como mais um 
canal de relacionamento 
com o cliente. Parece óbvio 
para você? 

E se eu te falar que é 
possível monitorar o e-mail 
marketing do seu concor-
rente e, com isso, conseguir 
vender mais? Não falo de mo-
nitorar sendo mais um “clien-
te” que receberá o e-mail 
marketing do concorrente na 
sua caixa de entrada. Mas, de 
acompanhar a performance 
das ações dele diariamente. 
Em 2018, notei a ausência 
de uma plataforma voltada 
para o monitoramento de 
e-mail marketing e percebi 
que o mercado estava ca-
rente de uma forma simples 
e objetiva de analisar a con-
corrência através do disparo 
de e-mails. 

Sabendo que o e-mail é 
uma ferramenta com a maior 
taxa de conversão para o e-
commerce, consegui chegar 
numa plataforma que mede 
em tempo real o que as 
maiores e mais diversifi cadas 
lojas virtuais fazem quando o 
assunto é e-mail marketing. 

O E-mail Metrics nasceu 
para ajudar o varejo online 
a monitorar a concorrência 
e saber métricas de e-mails 
marketing, como: preços 
praticados pela concorrên-
cia, oscilações de valores 
e comparações de preços 
com o que está no website, 
produtos ofertados nos inú-
meros disparos, identifi ca-

ção de cores predominantes 
nas datas sazonais, acesso 
a datas, horários, dias da 
semana e quantidades de 
disparos que o concorrente 
faz, etc. Ao analisar os itens 
acima, o usuário terá tudo 
o que precisa saber para 
elaborar suas estratégias de 
forma que consiga aumentar 
consideravelmente a sua 
conversão de vendas. 

Também é possível avaliar 
marcas e produtos mais 
vendidos, com gráfi cos que 
informam a quantidade de 
produtos ofertados por dia, 
de acordo com o período de-
sejado; marcas que mais re-
alizam promoções, produtos 
adicionados recentemente 
e o total ofertado em cada 
departamento de interesse 
escolhido pelo usuário no 
início do cadastro, palavras-
chaves mais utilizadas, CTA 
(Call to Action), teste A/B 
nos layouts, além de organi-
zar todas estas informações  
por meio de diversos fi ltros 
que otimizam a pesquisa. 

Estas e outras informações 
disponíveis na plataforma 
permitirão que as empre-
sas que aderirem passem 
a disparar campanhas de 
e-mail marketing de forma 
mais correta e no momento 
certo para os seus clientes, 
aumentando o número de 
vendas. 

O tempo é a moeda mais 
valiosa que temos e foi 
pensando nisso que chego 
a conclusão de que monito-
rar a concorrência também 
signifi ca acompanhar a per-
formance do seu negócio, 
dentro do mercado em que 
se atua. 

(*) - Bacharel em Ciência da 
Computação pela PUC-SP, é sócio da 

GTC, agência de marketing digital, 
membro do comitê de Search da 

ABRADi e professor na Faculdades 
Belas Artes, ESPM e Faculdade 

Impacta Tecnologia.

Monitorar a concorrência 
pode fazer sua

empresa vender mais
Fernando Mello (*)

O Conselho Regional de Administração 
de São Paulo (CRA-SP) acaba de 
lançar o projeto “Gestão das Águas 

Paulistas”, uma ferramenta administrativa 
para gestão do uso da água e tratamento 
de esgoto, nos municípios do estado de São 
Paulo, que objetiva contribuir para o desen-
volvimento de políticas públicas efi cientes 
relacionadas à água e saneamento.

Criada pelo CRA-SP, em parceria com 
a Associação Paulista de Municípios 
(APM), a ferramenta utiliza informações 
da Gestão Estratégica de Serviços de Água 
e Esgoto (GESAE), desenvolvida com 
dados disponibilizados pelo Ministério das 
Cidades, possibilitando aos municípios o 
acompanhamento comparativo da evolu-
ção histórica registrada entre os anos de 
2012 e 2016, por meio de seis indicadores 
ligados à captação, tratamento, utilização 
e descarte de águas.

O projeto “Gestão de Águas Paulistas” 
é apoiado pelo Grupo Temático de Águas 
e Saneamento da Rede Brasil do Pacto 

O projeto visa assegurar a disponibilidade

e a gestão sustentável da água e saneamento.

Ferramenta de gestão visa 
combater o desperdício de água

Além de auxiliar na melhora do 
fornecimento e tratamento do 
recurso da água, a ferramenta 

também pode ser utilizada 
pela população para fi scalizar a 
gestão dos recursos hídricos de 

seus municípios

greenme/Reprodução

Global, devido a sua conformidade com o 
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
6 – ODS 6, da Organização das Nações 
Unidas, que visa a assegurar a disponi-
bilidade e a gestão sustentável da água e 
saneamento até 2030.

De acordo com o presidente do CRA-SP, 
Roberto Carvalho Cardoso, além de auxiliar 
o trabalho de prefeitos e executivos locais, 
na melhora do fornecimento e tratamento 
do recurso da água, a ferramenta também 
pode ser utilizada pela população para 
fi scalizar a gestão dos recursos hídricos 
de seus municípios. 

“Prestamos um serviço de informação 
para a população que, a partir de agora, 
terá embasamento para cobrar por so-
luções, enquanto os gestores do estado 
e municípios terão subsídios para tomar 
decisões. Assim, se conseguirmos resolver 
parte do desperdício da água que é tratada, 
por meio da melhoria da efi ciência do abas-
tecimento, já nos damos por satisfeitos”, 
afi rma Roberto.

Para saber mais sobre a ferramenta “Ges-
tão de Águas Paulistas”, acesse: (http://
www.crasp.gov.br/crasp/site/autoatendi-
mento/gestao-das-aguas-paulistas).

A Fendi homenageou ontem (21), na Se-
mana de Moda de Milão, o estilista alemão 
Karl Lagerfeld, morto na última terça (19), 
aos 85 anos de idade, e que colaborou com 
a marca italiana por mais de cinco décadas. 
A grife exibiu nas passarelas milanesas sua 
última coleção desenhada por Lagerfeld, 
em parceria com a diretora criativa Silvia 
Venturini Fendi.

Ao fi m do desfi le, aplaudido de pé pelo 
público, a marca italiana exibiu um vídeo 
no qual o “Kaiser da moda” lembra como 
estava vestido no dia em que pisou pela 
primeira vez em Roma, em 1965, convidado 
pelas irmãs Fendi. “A ligação entre Karl 
Lagerfeld e a Fendi é a história de amor 
mais longeva da moda, que continuará 
tocando nossas vidas nos próximos anos. 
Sinto muita dor por sua morte e estou ex-
tremamente comovida por sua dedicação e 

Vídeo exibido pela Fendi

na Semana de Moda de Milão. 

Fendi exibe última coleção 
desenhada por Lagerfeld
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perseverança até o fi m”, disse Silvia.
Ela afi rmou ter conversado com o es-

tilista dias antes do desfi le. “Seus únicos 
pensamentos eram dedicados à riqueza 
e à beleza da coleção”, contou a diretora 
criativa. Lagerfeld também era diretor 
criativo da Chanel desde 1983 (ANSA).

SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por 

Sharon Taphorn. Liberação do Pensamento. 
Liberação do Pensamento Negativo. Assim que a 
negatividade e os pensamentos negativos se infi l-
trarem em seu pensamento, libere-os, cancele-os 
e os exclua antes que eles tenham a chance de 
se enraizarem em um aspecto de suas crenças. 
Os pensamentos vêm e vão, cabe a você escolher 
os que permanecem e os que você reconhece 
como seus. Se você esteve com difi culdades 
ultimamente, envolva-se em pensamentos e 
energia que o apoiem e veja-se avançando com 
facilidade. Às vezes, experiências desafi adoras 
são aquelas que o ajudam a crescer e a desco-
brir insights mais profundos sobre si mesmo e 
sua vida, permitindo que você descubra mais 
sobre sua jornada e seu propósito aqui na Terra. 
Pensamento para hoje: Concentre-se em criar 
pensamentos e sentimentos positivos. Escolha 
manter pensamentos de paz, gratidão e clareza e 
observe como sua vida começa a mudar de manei-
ra mais positiva. E assim é. Você é muito amado e 
apoiado, sempre. Os Anjos e Guias - http://www. 
playingwiththeuniverse.com/ - Tradução: Regina 
Drumond – reginamadrumond@yahoo.com.br


