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Reprodução

Páscoa:
Mais de 37 milhões
de lares compraram
chocolates em
2018
bombom é de R$ 26,30 versus R$ 122,60
do preço médio por quilo do ovo, analisa
Giovanna Fischer, Diretora de Marketing e
Consumer Insights da Kantar Worldpanel.
O levantamento mostrou que a mudança
de comportamento foi sentida em alterações nos formatos consumidos e nos pontos
de venda. A caixa de bombons sortida foi
a estrela, contribuindo sozinha com 21%
do crescimento dos 31% da categoria na
Páscoa 2018. Também contribuem positivamente os tabletes regulares (3%), snacks
(2%) e cobertura (2%). Em termos de
canais, quem se destaca são presentes, que
contribuem com 23% deste crescimento.
Fonte e mais informações: (www.kantarworldpanel.com/br).

Amor, seu amigo,
Neale Donald Walsch

Dicionário dos sonhos
DORMITÓRIO – Vazio, abandono. Com muitas pessoas dormindo, você é estimado por todos. Alguém
no seu quarto de dormir pode indicar a descoberta
de seus negócios e confidencias. Números de sorte:
04, 44, 59, 89 e 91.

Simpatias que funcionam
Para desfazer uma inimizade: Pegue 1 pedaço
de papel amarelo e escreva o nome da pessoa com
quem brigou. Coloque 1 pirâmide pequena de qualquer material sobre o papel e deixe 15 dias, para
atrair energias. Reze 3 Pais-Nossos e 3 Ave-Marias,
pedindo ao seu anjo da guarda para que você volte
a ter amizade com a pessoa que deseja. Depois,
jogue o papel no lixo e use a pirâmide para decorar
o seu quarto.
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.

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)

Terá no final do dia uma visão mais
ampla do que o estimula, bem como
tudo o que toque a imaginação e seja
realizado com criatividade. A cautela
com dinheiro é a melhor atitude para
evitar tensões e perdas mais tarde.
Pode perder por não valorizar aquilo
que possui. 54/654 – Lilás.

Momento de dar espaço para o outro
e valorizar a amizade, a individualidade e o companheirismo. Muito
entusiasmo nas relações sociais,
levando-o a encantar as pessoas
próximas, amigos e familiares. No
trabalho faça o que já sabe e vasculhe aquilo que possa ser retomado.
71/671 – Branco.
Encare tudo dentro da realidade
do dia a dia, sem deixar de manter
a cautela. Nas próximas horas a
Lua minguante aconselha paciência com situações indefinidas e
dispersão - você e todo mundo fica
mais emocional. Evite o sentimento
de posse e controle o seu ciúme.
75/775 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 01 de Março de 2019. Dia de São Davi, São Albino, São Adriano
de Marcelha, Santa Eudócia e Dia do Anjo Mebahiah, cuja virtude é o
consolo. O nome do mês de Março vem de Martius, designação latina
de Marte, deus romano da guerra. Dia do Turismo e Dia da Vindima
(a colheita de frutos). Hoje aniversaria o vocalista Roger Daltrey faz
75 anos, o colunista e apresentador Leão Lobo completa 65 anos, a
modelo e apresentadora Ana Hickmann que nasceu em 1981 e o cantor
Justin Bieber que faz 25 anos.

O nativo do dia

O nativo de Peixes deste dia e grau é em geral atraído pelos mistérios
da vida e aprecia partilhar com outros as suas descobertas nessa área.
O desejo de sucesso lhe serve sempre de impulso. É extremamente
independente e as restrições impostas pelo trabalho com outras pessoas
não lhe agradam. O pioneirismo e a criatividade são outras de suas características. Têm de dificuldade em seguir na vida sem um parceiro,
precisa ter alguém ao lado e normalmente possui uma constituição
física robusta que contrasta com seu temperamento pacífico e às vezes
até mesmo bonachão. Pode ter grande êxito financeiro, mas sempre
através de muito esforço pessoal.

Do fundo do (?): dizse do que há muito
estava esquecido
(pop.)

O chefe
de James
Bond
(Cin.)
Governanta
Debaixo
de

O (?): o
bamba
Cachorro,
em inglês

Tipo de
transação
bancária
Fúria

Embalar
ao som de
cantigas

Produto
para tingir
Choque de
dois corpos
O maior
continente
Braço,
em inglês

Filho do
filho
Pedido do
mendigo

Armação Laço do
de lunetas vaqueiro
"A (?) tem perna
curta" (dito)
Profissional como
Ana Néri
(Med.)

Irmãos
Villas-(?),
sertanistas
brasileiros

Atravessar
Casaco do
maestro

Roberto
Talma,
diretor
de TV

Língua
indígena
dominante
no Brasil

Vitamina de
efeito antioxidante
Diz-se de religião que
não adota o batismo

Órgão que
congrega Lago, em
jornalistas francês
(sigla)

Diz-se das mulheres
muito magras
Característica presente nas ações de Madre
Teresa de
Calcutá
com os necessitados

BANCO

Local
comum
do "happy
hour"

Grazi
Massafera,
atriz
brasileira
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Solução
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A Lua em bom aspecto com Netuno
deixa o astral sensível e suaviza
um pouco a conjunção que faz com
Saturno, que pede foco na realidade.
Compromissos assumidos serão produtivos e trarão lucros bem maiores
esta semana. Use a sua sensibilidade
e intuição para não errar no final do
dia. 67/867 – Branco.

O interesse pela manifestação
artística surge de forma intensa e
dominante nos pensamentos. Não
revide provocações que sofrer no ambiente com quem não tem afinidade.
Uma fase de fortes emoções em que
demonstrará tudo o que se passa no
seu íntimo. 57/857 – Amarelo.

Um bom momento para alcançar
paz em seu ambiente com o Sol
transitando em Peixes. Está sujeito
a enfrentar conflitos pessoais por
suas atitudes críticas ou detalhistas
demais. Tem tudo para tornar a vida
e o mundo a sua volta bem melhor se
souber agir. 56/556 – Verde.

Nação
(?): o
Brasil, na
2ª Guerra

Tema de debates
acerca da discriminação contra os negros
Pesquisas
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O período é fértil para divulgar práticas terapêuticas, música, todas as
formas de expressão artística. Aceite
opiniões para tornar sua vida melhor
neste mês de março e no resto deste
ano. Momento de dar espaço para
o outro e valorizar a amizade, a individualidade e o companheirismo.
68/668 – Azul.

O elemento positivo é a sensibilidade
diante da manifestação dos sentimentos e do profundo senso social.
Terá melhoria também da situação
material e financeira com entrada de
um benefício. Ouça opiniões antes
de agir, pois podem ajudar muito.
Cuide do bem-estar e da sua saúde.
53/653 – Amarelo.

Muita habilidade nas negociações
profissionais e nas relações de
negócios comerciais. Tenha cuidado para que suas ambições não o
deixem ver a realidade à volta. Use
de determinação para ter um dia
melhor com o Sol transitando em
Peixes. 31/631 – Amarelo.

Dia de
descanso
entre os
judeus

A

Desde madrugada um momento
propício aos encontros afetivos e
muito pique e disposição. O lado da
terceira visão está estimulado, bem
como tudo o que toque a imaginação
e seja realizado com criatividade.
Algum atrito ou rompimento pode
acontecer, a cautela é a melhor
atitude. 56/456 – Branco.

Nesta sexta evite assumir novos desafios, faça o que já sabe, com gente
confiável, e vasculhe aquilo que possa
ser retomado. Neste momento, para
conseguir o que desejamos precisamos mudar e Urano vai promover a
mudança, que pode ser através de
afastamento. 95/495 – Branco.
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Lateral-esquerdo (?) vivo: é
conhecido como A estudado
"Troca" de Enciclo- na Biologia
Seleção
estudantes pédia

TE

Só irá resolver situações que ainda o
perturbam depois que o Sol estiver
em seu signo e chegar o aniversário. A reflexão e a meditação são
fundamentais para alcançar aquilo
que deseja. Mostre suas habilidades
artísticas e a maior criatividade.
78/578 – Azul.

www.coquetel.com.br

D

Esta sexta é o vigésimo quinto dia da lunação. Vênus em Áries faz um aspecto negativo com Urano. Para ter a estrutura
de um relacionamento sólido proposto por Capricórnio é preciso ser resistente, ter maturidade e consciência. Neste
momento, para conseguir o que desejamos precisamos mudar e Urano vai promover a mudança, que pode ser através
de uma ruptura, separação ou afastamento. Momento de dar espaço para o outro e valorizar a amizade, a individualidade e o companheirismo. A Lua em bom aspecto com Netuno deixa o astral sensível e suaviza um pouco a conjunção
que faz com Saturno, que pede foco na realidade. A Lua em conjunção com Plutão traz muita intensidade emocional.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Divulgação

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

(*) - É Key Account Manager de Data
Centers & Intallers da Fluke,
líder mundial no segmento de teste
e medição portátil
(www.ﬂukenetworks.com)

N
I
N
A
R

Horóscopo

Boa Vista não identificou diferença significativa entre os
grupos, já que o tempo médio
para a quitação da dívida, após
a inserção no SCPC, foi de 151
dias em 2017, tanto para o público masculino quanto para o
feminino, e em 2018, de 118 e
115 dias, respectivamente (AI/
Boa Vista-SCPC).

E

dias, na comparação entre 2017
e 2018. Os idosos com 60 anos
ou mais, por sua vez, foram
os que levaram menos tempo,
cerca de 114 dias do momento
da negativação até o pagamento
da pendência financeira, para
ter o nome excluído do SCPC.
Na análise da segmentação
por sexo, o levantamento da

Neste dia da sua vida
querido amigo(a), acredito
que Deus quer que você
saiba Que quando você
ora por pessoas, tende a
modificar sua atitude com
relação a elas. Norman
Vincent Peale disse isso,
e ele tocou em algo verdadeiramente profundo.
Se pessoas estão irritando
você neste momento, diga
uma prece para elas. Envie a elas suas melhores
energias. Nada modifica
tanto o meio-ambiente
como alguém decidir amar
outra pessoa, independentemente de qualquer coisa.

B
E

Jovens com idade até 18 anos levaram mais tempo
para quitar as suas dívidas e ter o nome excluído
do cadastro de inadimplentes (SCPC).

Ame

3/arm — dog — lac. 6/fraque. 7/permear. 12/nilton santos.

Jovens com idade até 18 anos
levaram mais tempo para quitar
as suas dívidas e ter o nome
excluído do cadastro de inadimplentes, o Serviço Central
de Proteção ao Crédito – SCPC,
segundo constatou a Boa Vista.
No entanto, também foi nesta
faixa etária que o estudo identificou a maior redução do prazo
para a quitação da dívida, após
a inserção no banco de dados
de negativados.
Em 2018, os jovens com até
18 anos levaram em média 152
dias para quitar a dívida que
causou a inadimplência. Em
2017, o tempo médio havia sido
de 239 dias. Foi nesta faixa,
contudo, que se observou a
maior redução do prazo em
relação a 2017, 87 dias.
Os adultos com idade entre
19 e 30 anos vieram logo em
seguida, com uma redução no
tempo médio de 204 para 144

Reflexões
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Jovens levam mais tempo para sair
do cadastro de inadimplentes

e acordo com o
mais recente relatório da Markets
and Markets, o mercado de
cabeamento estruturado foi
avaliado em US$ 7,72 bilhões em 2014 e deve atingir
US$ 13,13 bilhões até 2020.
Também a grande expansão
do segmento de datacenter
e a necessidade da comunicação empresarial integrada têm impulsionado ainda
mais o crescimento deste
mercado.
No entanto, apesar do
cabeamento estruturado
ser a espinha dorsal da área
de tecnologia corporativa, o
aprimoramento da infraestrutura de redes ainda não
está entre as prioridades das
empresas. Está claro que
uma infraestrutura de rede
saudável está diretamente
ligada à produtividade,
efi ciência e expansão de
serviços.
Não custa lembrar que o
cabeamento é responsável
por metade de todas as
falhas na rede, o que compromete o desenvolvimento
das atividades.
E a incorporação de novas
tecnologias dentro das empresas aumenta ainda mais
a necessidade de segurança
e de um melhor gerenciamento da rede.
Na prática, o ecossistema
de redes é responsável pela
conectividade e suporte de
todos os equipamentos tecnológicos da empresa, con-
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rado os patamares de 2014, o crescimento
se deu principalmente pelo consumo dos
chocolates regulares, que conquistaram
+3,2 milhões de novos domicílios no período, enquanto os ovos de Páscoa, apenas
+840 mil, mantendo o consumo relativamente estável e ainda muito abaixo dos
anos anteriores.
Isto porque para manter a tradição, as
famílias fazem escolhas mais racionais
e buscam novos caminhos como “smart
shoppers”. “A compra de chocolates no
período já é uma tradição entre os brasileiros. Uma das saídas encontradas pelos
consumidores é mixar chocolates e ovos
para manter o consumo, já que, por exemplo, o preço médio por quilo da caixa de

templando desde os postos
de trabalho dos funcionários
até os mais avançados servidores, possibilitando que
todos tenham acesso aos sistemas e recursos de TI. Por
isso, o impacto nos negócios
de uma infraestrutura de
rede saudável de alta performance pode ser relacionado diretamente a receitas
e retenção de clientes. A
abordagem tradicional de
gestão de rede dificulta que
as empresas identifiquem
e resolvam rapidamente a
causa raiz do desempenho
degradado da rede.
Em tempos financeiramente desafiadores, a
certificação torna-se um
benefício crucial para reduzir as falhas na rede já que é
o teste mais completo para
mapear, diagnosticar e saber se o sistema de cabos da
empresa adere aos padrões
de desempenho e de execução da instalação. Reduzir
custos é necessidade básica
das empresas, que precisam
tomar decisões difíceis para
reduzir despesas operacionais e de capital. Contudo,
minimizar a importância da
saúde da rede não é uma
decisão inteligente.
A pressão dentro das
organizações em relação à
apresentação do valor do
negócio exige uma infraestrutura ágil e robusta para
suportar a evolução desenfreada dos novos conceitos
de tecnologia. Mais do que
aumentar o valor de negócio
da área de TI, chegou a hora
de quantificar o impacto
positivo que essa área tem
sobre a companhia como
um todo.
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Com o aumento da
demanda global
por tecnologia e
conectividade de alta
velocidade, o mercado
de infraestrutura
de redes cresceu
exponencialmente
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consumo de chocolates e ovos mostrou recuperação em 2018, atraindo
novos compradores no período. De
acordo com dados da Kantar Worldpanel,
mais 37 milhões de lares compraram
chocolates durante os meses de março e
abril de 2018.
Ovos de Páscoa e chocolates juntos
tiveram uma penetração de 67,4% dos
domicílios em 2018 versus 62,8% no ano
anterior. Apesar de ainda não ter recupe-

Richard Landim (*)
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Após retração em 2017, a
Páscoa do ano passado trouxe
novas oportunidades ao
mercado

O impacto da infraestrutura
de rede e o valor de
negócio das empresas

