
São Paulo, quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019 Página 7

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.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 28 de Fevereiro de 2019. Dia de São Teófi lo, São Justo, São 
Romão, São Serapião e Dia do Anjo Nithael, cuja virtude é a justiça. Hoje 
aniversaria o ex-piloto de automobilismo Mario Andretti que completa 79 
anos, o escritor gaúcho Sinval Medina que nasceu em 1943, o jogador de 
futebol Diego Ribas que faz 34 anos e a mulher Melancia nascida em 1988.

O nativo do dia
Quem nasce neste dia e grau de Peixes é uma pessoa competitiva, inteligente; 
é também sensível e intuitiva. Para desenvolver o seu potencial é necessário 
disciplina e determinação. Tem facilidade para expressar-se, tanto falando 
quanto escrevendo. É legalista e ordeiro, tendo uma visão organizada do 
mundo e dos fatos, vendo em tudo uma lógica contínua. Generoso e gentil 
e com facilidade para se tornar popular, mas deve cuidar-se para não ser 
arrogante. Gosta de assumir a liderança e dessa forma será favorável tra-
balhar por conta própria ou em cargos gerenciais. Normalmente gosta de 
fantasiar ou devanear com algo que considere realizável, mas não perde o 
seu tempo com extravagâncias mentais.

Dicionário dos sonhos
ALIMENTOS - Estar em uma festa, aniversário ou 
comemoração onde tenha bastante comida, é aviso 
de abundância. Cozinhar indica que irá melhorar sua 
posição no trabalho. A cor da comida indica presságios. 
De cor clara, indica êxito, mas a cor amarela representa 
desespero e sofrimento. A carne signifi ca fortuna e prazer 
dos sentidos. Não comer é aviso de pobreza e falta de 
dinheiro. Números de sorte: 16, 68, 70, 90 e 96.

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

Esta quinta é o vigésimo quarto dia da lunação.  A Lua em bom aspecto com Urano durante a madrugada pode 

trazer novidades.  A Lua ingressa em Capricórnio e o astral ganha um pouco mais de seriedade e foco nos nossos 

objetivos daqui para a frente. A Lua em bom aspecto com Marte e o Sol deixa todos mais ativos e com força para 

realizar as metas. Muita vitalidade, força e energia nesta quinta-feira. Procedimentos e diligências favorecidas. 

Tarde da noite, tendência à preocupação e pessimismo. Sobrecarga de deveres e obrigações.
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Devido a um sentimento de afl ição 
os problemas tendem a parecer 
maiores e de difícil solução. Uma 
atitude temperamental causa crises 
no relacionamento amoroso, por isso 
controle-se. Avalie agora se vale 
a pena ainda resgatar uma antiga 
relação. 62/762 – Vermelho.

Com a Lua em Capricórnio a manhã 
será de astral acelerado, com a mente 
rápida para encontrar soluções ágeis. 
Logo irá receber algum benefício a 
mais naquilo que estiver realizando. 
O fi nal do dia será de sobrecarga de 
deveres e obrigações. 48/448 – Azul.

O dia não é bom para especular, mas 
sim para ser objetivo e valorizar a 
verdade. Use a boa disposição social 
que melhora a vida sexual e garante 
bons momentos. A boa organização 
mental e a concentração se ampliam 
podendo colocar projetos de vida em 
ação. 52/552 – Amarelo.

Bom dia para tudo que necessite de 
criação mental aulas, leituras textos 
e lidar com documentos e papéis 
em geral. Vai obter conhecimentos 
e aprender coisas novas e pode ter 
lucros e satisfação amorosa. Concen-
tre-se naquilo que acredita e reali-
zará seus desejos. 55/555 – Branco.

É necessário evitar resolver situa-
ções envolvendo o lar ou trabalho. 
Haverá a sensação de que está tudo 
nos conformes e caminhando bem 
melhor no fi nal do dia. Um aspecto 
negativo pode tirar o foco para as 
questões objetivas neste fi nal Lua 
cheia. 76/476 – Amarelo.

A Lua ingressa em Capricórnio e o 
astral ganha um pouco mais de se-
riedade e foco nos nossos objetivos 
daqui para a frente. As obrigações 
fi cam mais presentes perto da meia-
noite e tendem a tornar o astral mais 
pesado e o semblante mais sério. 
58/258 – Azul.

Aproveite esta quinta-feira é um dia 
para viver bom momento no sexo. 
Muita vontade de amar e manter 
contatos sociais intensos e felizes. 
Faça uma revisão de suas condições 
materiais, evite os gastos exagerados 
e só faça negócios importantes e 
decisivos. 31/831 – Vermelho.

As obrigações fi cam mais presen-
tes perto da meia-noite e tendem 
a tornar o astral mais pesado e o 
semblante mais sério. Ao fi m da 
tarde, entendimento facilitado nas 
comunicações. Lua em bom aspecto 
com Marte e o Sol deixa todos mais 
ativos e com força para realizar as 
metas. 71/771 - Branco.

Evite tratar o que é mais importante 
e prático, use a intuição e terá solu-
ções. A organização começa na sua 
mente, pense positivamente e encon-
trará seu caminho. Procedimentos 
e diligências favorecidas. Tarde da 
noite, tendência à preocupação e 
pessimismo. 80/880 – Marrom.

Um bom momento à tarde para cui-
dar da saúde e iniciar tratamento. 
Terá motivação para entrar em ação 
usando o seu talento, sem falar mui-
to, mas agindo imediatamente para 
encontrar soluções. Sobrecarga de 
deveres e obrigações a mais no fi nal 
da noite. 59/159 – Branco.

A Lua em bom aspecto com Urano 
durante a madrugada pode trazer 
novidades.  Bom dia para tudo 
que necessite de criação mental. 
Pode haver enganos naquilo que 
requeira mais atenção. Começa um 
período novo após o aniversário. 
97/497 – Azul.

Se de manhã há falta de concentra-
ção no fi nal do dia será ótimo para 
a meditação e inspiração. Procure 
manter um bom contato com as 
pessoas com quem convive, evitando 
desentendimento sentimental. Valo-
rize a verdade e evite o preconceito. 
98/798 – Cinza.

Simpatias que funcionam Para afastar 

pessoas ne-

gativas: Água, casca de maçã seca, pétalas de rosa branca, 
canela em pau, incenso de hortelã, vela branca . Em uma 
panela, ferva duas xícaras de água. Em seguida, coloque 
um pouco de casca de maçã seca, pétalas de rosas brancas e 
canela em pau na panela. Deixe abafado por alguns minutos, 
depois coe e coloque em uma xícara branca. Acenda um 
bastão de incenso de hortelã, invoque o anjo Harahel e beba 
o chá em sete goles. Em seguida acenda uma vela branca e 
reze 21 Pai-nosso. Quando a vela terminar de queimar, jogue 
tudo num jardim, inclusive o que tiver restado do chá, menos 
a xícara e a panela que podem ser usados normalmente.
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Modo de
tratar da-
do assunto

(fig.)

Causa de
incômodo
ao perfec-
cionista

Aquele que
escolhe
por meio

de votação
Saudação
usada pa-
ra chamar

alguém

Conjunção 
alternativa

Curral pa-
ra cabras
ou ovelhas

Quadro de
um show
de varie-

dades

Peça do
vestuário
do esgri-

mista
Metal de
implantes
dentários
(símbolo) 

(?) Motta,
cantor e 

compositor
carioca 

Álbum de
Caetano
Veloso
(1983)

Guerreiro
do Japão

feudal

O estilo de
vida retra-

tado no
bucolismo

Pedra
preciosa
de cor

vermelha
"O Homem
(?)", livro
de Fernan-
do Sabino

"National",
em NBA

Areia, 
em inglês

Letra que
identifica a
dama no
baralho

Brincadei-
ra infantil 

O que o
amuleto

visa
afastar 

Baruch
Spinoza,
filósofo

holandês

Cenoura, em inglês
Ciência

que trata
das

relações 
internacio-
nais entre
Estados

Vitamina
chamada

retinol 

Filme, 
em inglês

Batem
com o pé

Monja

Organização a que
pertencem a OMS, 

o Unicef e a OIT 
(sigla)

Não (?): com 
alguma frequência
Que se caracteriza
pela grandiosidade

Grotesco;
caricato

Otávio Au-
gusto, ator

Unidade
de tensão
elétrica

Base (fig.)

Ministério
de Sérgio
Sá Leitão

(2018)
Aquilo que

se fez
Má-fé;
logro

Dissolução
legal do casamento,

ante um juiz

Processo cuja burocracia é alvo de queixas
dos empreendedores

Poeta
gaúcho de
"Eu Passa-

rinho"

Duplici-
dade de
sentido
no texto 

Robô de
forma hu- 
mana como

Sophia
Rainha

(?), figura 
de contos 
de fadas

4/film — sand. 6/carrot. 9/abordagem. 10/diplomacia.

Que o reconhecimento é 

o melhor estímulo para 

qualquer pessoa, não 

há a menor  dúvida 

sobre isso

Todos queremos ser reco-
nhecidos e valorizados em 
algum momento da vida, 

seja no ambiente corporativo, 
seja na vida familiar, nos rela-
cionamentos, na escola etc. A 
humanidade ainda não evoluiu 
tanto a ponto de não esperar 
nada em troca de sua dedicação 
ou trabalho, afi nal é o reconhe-
cimento que nos dá a motivação 
para continuar realizando e cor-
rendo atrás de nossos objetivos.

Foi-se o tempo em que as pes-
soas se contentavam apenas em 
receber um salário em troca de 
trabalho. Hoje, os profi ssionais 
querem muito mais! Eles que-
rem fazer parte das empresas e 
esperam que elas genuinamente 
reconheçam seus esforços. Cada 
vez mais as pessoas precisam 
sentir-se valorizadas, querem 
ter certeza de que fazem parte 
de algo importante, de que seu 
trabalho vai gerar algum impacto 
nas organizações, nas pessoas, 
na comunidade onde estão inse-
ridas e, por que não, no mundo.

Reconhecer, elogiar e valorizar 
o trabalho do funcionário são 
fundamentais, inclusive para 
a melhoria contínua de sua 
performance. E nem sempre 
a valorização precisa vir junto 
com dinheiro. Há diversas for-
mas de reconhecimento e elas 
podem ser mais simples do que 
imaginamos. Os feedbacks são 
excelentes exemplos disso, eles 
podem ser periódicos ou por 
projeto. 

O momento do feedback é 
uma via de mão dupla, porque 
é essencial avaliar as pessoas, 
mostrar onde elas estão e onde 
podem chegar, mas também é 
importante que o gestor ouça 
o que o funcionário tem a dizer 
sobre suas expectativas e até 
frustrações dentro da estrutura 
organizacional.

Mas não é só para as pessoas 

que o reconhecimento faz a 
diferença. Atualmente, o re-
conhecimento é sinônimo de 
credibilidade. A reputação de 
uma empresa, em grande par-
te, é construída com base nas 
premiações e reconhecimentos 
que ela recebe do seu mercado 
de atuação, que no fundo têm 
mais valor do que investir em 
propaganda, pois representa a 
forma  como a empresa é per-
cebida pelo mercado.

E se considerarmos a concor-
rência nos dias atuais, os prêmios 
que a empresa conquista têm o 
poder de fazer com que o con-
sumidor ou cliente escolha a sua 
marca, pois existe a percepção 
de que por trás daquele reco-
nhecimento há uma organização 
comprometida e de qualidade.

Ou seja, uma das formas mais 
efi cazes de fortalecer a reputa-
ção empresarial e as parcerias é a 
conquista de prêmios. Geralmen-
te, essas premiações ocorrem por 
meio de indicações, pesquisas ou 
votações que medem a satisfa-
ção do cliente, a qualidade dos 
produtos e serviços, além de seu 
relacionamento com o mercado.

Com essa certificação de 
qualidade há o aumento do 
prestígio da organização junto 
aos seus públicos estratégicos. 
O reconhecimento acaba sendo 
uma verdadeira vitrine de boas 
práticas para as organizações 
em diversos aspectos. A área 
de seleção é uma delas, já que 
as premiações fazem com que 
as empresas tornem-se mais 
atrativas aos profi ssionais que 
procuram atuar em companhias 
com propósito e histórico de 
sucesso. 

Outro aspecto que acaba 
impactado positivamente pelas 
premiações é o clima organiza-
cional, uma vez que aumenta o 
engajamento dos colaboradores, 
promove a retenção de talentos 
e melhora as práticas organiza-
cionais.

(*) - É CEO do Grupo Soulan e 
Country Manager da Thomas 

International Brasil
(http://soulan.com.br/).

A importância do 
reconhecimento para 

profi ssionais e empresas
Marcelo Souza (*)

Por quanto tempo você consegue fi car 
sem usar seu smartphone? O IBOPE Co-
necta fez essa pergunta aos internautas 
brasileiros e descobriu que 52% deles não 
conseguem fi car um dia inteiro longe do 
aparelho. Os que conseguem fi car um dia 
sem o smartphone somam 18% e há 30% 
que indicam que conseguem fi car sem seu 
celular por mais de um dia.

Dentre os que pouco conseguem fi car 
sem o aparelho, 8% dizem que aguentam 
no máximo uma hora, 11% citam entre 
2 e 3 horas, mesmo percentual dos que 
mencionam até 6 horas, e 7% aguentam 
até 12 horas. Todavia, há 15% que revelam 
que não conseguem fi car sem smartphone 
em momento algum.

O celular afeta negativamente sua vida? 
Três em cada dez internautas (31%) apon-

Essa foi a conclusão de 
um estudo das universi-
dades Princeton e Nova 

Iorque, publicado na revista 
Science Advances em janeiro 
de 2019. 

Os pesquisadores analisaram 
o perfi l do Facebook de 3,5 mil 
internautas durante as eleições 
presidenciais de 2016 nos Es-
tados Unidos. A disparidade 
foi percebida mesmo entre 
pessoas de mesma orientação 
política. “Podemos destacar ao 
menos dois fatores para expli-
car essa pesquisa. O primeiro é 
a baixa relação das pessoas de 
terceira idade com a tecnologia. 
Já o segundo é de ordem cul-
tural, relacionado ao ambiente 
virtual”, pontua Alexsandro 
Ribeiro, professor de Jorna-
lismo no Centro Universitário 
Internacional Uninter.

Em todas as redes sociais, 
como Facebook e WhatsApp, 
existe um ambiente específi co, 
com cultura, fala e comporta-
mentos próprios e diferentes da 
vida real. O professor explica 
que o processo de aprendizado 
desse mundo pode ser demora-

Pessoas mais velhas 
compartilham mais notícias falsas
Internautas com idade superior a 65 anos compartilham sete vezes mais notícias falsas do que aqueles 
com idade entre 18 e 29 anos

ção conhecidos, que tenham 
credibilidade. Se o internauta 
continua em dúvida sobre a ve-
racidade da informação, Ribeiro 
aconselha que a notícia não 
seja compartilhada. A terceira 
recomendação é a retomada 
da confi abilidade dos meios 
de comunicação e da mídia 
pela sociedade de forma geral. 
Assim, veículos e jornalistas 
de credibilidade, que seguem 
metodologias rigorosas de apu-
ração, ganharão força contra a 
desinformação.

Por fi m, o professor pontua 
que é necessário criar uma 
cultura de leitura crítica das 
notícias e dos meios de co-
municação. Esse hábito deve 
ser desenvolvido na escola, 
para que o jovem já se forme 
sabendo navegar pelas mídias. 
“Independentemente da ida-
de, nossas convicções não são 
réguas para medir se a notícia 
é verdadeira ou não. Ou seja, 
a realidade da informação não 
está no fato de concordarmos 
com ela ou não”, diz.

Fonte e outras informações: 
(www.uninter.com).

do, sobretudo para as gerações 
que não são nativas digitais. Por 
isso, os mais velhos estão mais 
vulneráveis a notícias falsas, a 
ataques de vírus e a armadi-
lhas cibernéticas envolvendo 
doação de dinheiro ou contas 
bancárias.

No caso das notícias falsas, o 
professor ressalta que elas po-
dem se apresentar sob diversos 
formatos. “As fake news variam 
de sátiras, com o objetivo de 
entreter seu público, até notí-
cias fora de contexto e textos 
com fatos reais misturados a 
mentiras, com o objetivo de 
prejudicar ou desinformar”, diz.

Para combater a dissemi-
nação de notícias falsas em 

toda a sociedade, sobretudo 
na terceira idade, Ribeiro re-
comenda quatro medidas. O 
primeiro passo é a elaboração 
de dispositivos legais que se-
jam duros ao responsabilizar 
quem produz e compartilha 
fake news. O segundo aspecto 
são atitudes preventivas que o 
próprio leitor pode tomar. “São 
procedimentos simples, como 
verifi car se o texto apresenta 
erros de ortografi a e se nomes 
de lugares e instituições fo-
ram grafados corretamente”, 
explica.

Ainda nessa etapa, o leitor 
pode checar a origem da infor-
mação e se foi publicada por 
outros veículos de comunica-
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Metade dos internautas não consegue 
fi car um dia sem o smartphone

indicam distração com as tarefas diárias. 
A pesquisa mostra também que 16% dos 
entrevistados apontam que o uso do smar-
tphone atrapalha no âmbito profi ssional, 
quantidade similar de internautas que 
relata que o relacionamento com a família 
é afetado. 

Há também 12% que revelam ser afetados 
quando estão dirigindo e recebem ligações/
mensagens, 9% que dizem que sua saúde 
é afetada de maneira negativa, 8% que se 
sentem afetados no ambiente escolar e 
6% apontam que o smartphone atrapalha 
na vida sexual. A pesquisa foi realizada 
de 18 a 22 de outubro de 2018, com 2.000 
internautas das classes A, B e C de todas 
as regiões do Brasil. 

Fonte e mais informações: (www.conec-
taibrasil.com.br). 

tam que não. Por outro lado, 27% informam 
que se sentem afetados pelo dispositivo 
na hora de dormir e 23% indicam que 
o aparelho afeta o relacionamento com 
as pessoas, mesmo percentual dos que 
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