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Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 15 de fevereiro de 2019. Dia de Santa Jovita, São Lúcio, São 
Teotônio, São José de Antioquia, Santa Geórgia, Dia do Beato Cláudio 
de La Colombiére e Dia do Anjo Hahahel, cuja virtude é a força. Hoje 
aniversaria a atriz Sylvia Bandeira que faz 69 anos, a atriz Jane Seymour 
nascida em 1951, o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, que faz 63 
anos e o vocalista Brandon Boyd que nasceu em 1976.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau é carismático, generoso e gentil; 
tem habilidade para aprender rapidamente. Refi namento e gosto pelas 
artes o fazem desenvolver sua criatividade e assim produzir trabalhos 
artísticos originais. A capacidade de comunicação o conduz para ser 
um excelente consultor. Aprecia a religiosidade, mas costuma vê-la 
mais sob seus aspectos culturais do que propriamente espirituais. 
Exerce a espiritualidade muito à sua maneira. Se dá muito bem quando 
trabalha em equipe.

Dicionário dos sonhos
CARRO – Dirigi-lo, vitória em trabalho árduo e 
difícil. Viajar, dirigir bem sua vida. Passear nele, 
prejuízos por excesso de confiança. O carro tem 
como símbolo mudança, se no sonho estiver via-
jando por uma longa estrada. Sofrer acidentes 
sem ficar machucado, solução dos seus problemas 
e mudança para melhorar na vida. Números de 
sorte:  14, 22, 64, 67 e 86.

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

Esta sexta é o décimo primeiro dia da lunação. A Lua em bom aspecto com o Sol traz mais vitalidade e clareza 

após dias de confusão e mal-entendidos. A Lua faz um aspecto positivo com Urano que traz novidades e ideias lu-

minosas. A Lua fi ca fora de curso entre 10h50 até ingressar em Câncer às 12h04. O astral vai fi car mais acolhedor 

na parte da tarde e na noite desta sexta. A Lua em bom aspecto com Marte traz iniciativa para lidar com assuntos 

domésticos, familiares e pessoais.
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O momento é ideal para resolver 
assuntos pendentes. Precisa aceitar 
as situações difíceis, enfrentá-las 
e, ainda assim ser efi ciente. Lua 
fi ca fora de curso entre 10h50 até 
ingressar em Câncer às 12h04. O 
astral vai fi car mais acolhedor na 
parte da tarde e na noite desta sexta. 
92/992 – Vermelho.

Os projetos que tem em mente 
tendem a ser bem-sucedidos, me-
lhorando seus ganhos. A Lua faz 
um aspecto positivo com Urano que 
traz novidades e ideias luminosas. 
Já no fi nal da noite e começo da 
madrugada, a fase não é boa para o 
entendimento difi cultando as comu-
nicações. 21/921 – Verde.

Controle a tendência a falta âni-
mo para saber como ir adiante e 
alcançar o que vinha buscando. O 
relacionamento íntimo pode abalado 
entre você e a pessoa amada. Seja 
objetivo no trabalho e prepare-se 
obter o reconhecimento de chefes 
e superiores. 77/377 – Azul.

Situações críticas começam a ser su-
peradas e serão afastadas. Veja tudo 
de com clareza, sem iludir-se com as 
aparências. Com determinação pode 
vencer obstáculos passageiros. Já 
conseguirá sentir-se mais confi ante 
e seguro. Os vazios de sua vida logo 
serão preenchidos. 63/363 – Branco.

De manhã haverá uma sensação de 
que as coisas caminham bem. Se 
estiver só, poderá conhecer uma 
pessoa atraente. Saia da rotina faça 
viagens e reveja velhos amigos que 
estavam afastados. Faça contato 
com pessoas que impulsionem sua 
carreira. 87/487 – Verde.

Pela manhã poderá se sentir mais 
cobrado já que as pessoas, tanto 
chefes como familiares fi cam mais 
exigentes e severos. Precisa evitar o 
desgaste de sua imagem cumprindo 
o que foi proposto. Os contatos 
sociais e profi ssionais o levarão a 
tomar um novo rumo em seu tra-
balho. 82/582 – Cinza.

Usufrua do convívio com o seu am-
biente e dos seus amigos nesta sexta. 
Algumas dúvidas o farão refl etir um 
pouco mais até decidir-se. Procure 
manter o controle sobre as situações 
antigas e aguardar boas novas que 
irão chegar em breve com o Sol em 
Peixes. 44/344 – Cinza.

Demonstre seus sentimentos e 
pode mudar sua vida. A tendência 
no fi nal do dia é de muita atividade 
física e mental. Já no fi nal da noite e 
começo da madrugada ara sábado, a 
fase não é boa para o entendimento 
dificultando as comunicações. 
33/533 – Branco.

Mudanças vão alterar a rotina e darão 
um novo ritmo a sua vida. Os estudos 
e as viagens estão favorecidos. Terá 
notícia inesperada de pessoa que 
está longe. Algo muito desejado deve 
chegar inesperadamente, se ainda 
não veio antes do fi nal do mês de 
fevereiro. 38/438 – Amarelo.

Sua vida começa a andar mais de-
pressa e os acontecimentos serão 
renovadores. Poderá encontrar 
um novo rumo e até se está só, um 
novo amor. Faça contato com novos 
ambientes e conheça outras pessoas. 
Melhor o recolhimento com o seu 
amor. 74/374 – Rosa.

A Lua em bom aspecto com Marte 
traz iniciativa para lidar com assun-
tos domésticos, familiares e pesso-
ais. A tendência no fi nal do dia é de 
muita atividade física e mental. Tudo 
renasce naturalmente na semana 
que vem com o Sol transitando em 
seu signo. 64/464 – Branco.

A fi m de semana é favorável para 
atividades que envolvam o público. 
Faça tudo com a máxima compe-
tência, imponha-se um alto nível de 
qualidade e terá sucesso em ativida-
des criativas. Cuide melhor da sua 
saúde, que afeta a disposição para 
realizar suas tarefas ou se divertir. 
72/172 – Violeta.

Simpatias que funcionam TER SORTE 

NOS JOGOS 

- Na véspera do dia que for fazer o jogo, separe seis 
notas de R$ 2. Escolha uma delas aleatoriamente e 
dobre-a. Guarde-a na carteira. Pegue as outras notas 
e dobre-as também. Depois, dê cada uma destas notas 
a pessoas e peça que elas deem para quem precisar, 
ou façam uma doação. Em seguida, pegue a nota 
que fi cou com você e desdobre-a. Os números da 
série desta nota serão os números que você deverá 
combinar de acordo com o jogo que irá fazer.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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3/eel — mer. 4/limo. 6/aporte — torpor. 8/emboabas. 9/coral-azul. 10/bloqueador.

Falar que a tecnologia 

tem provocado 

profundas, defi nitivas 

e rápidas mudanças na 

sociedade e maneiras 

como consumimos é 

chover no molhado

Essa é uma verdade que 
estamos vivenciando 
desde a década passada. 

Porém, o que pouco temos dis-
cutido é como essa realidade 
tem impactado cada uma das 
gerações e seus hábitos de 
compra. Muitos dizem que o 
grande desafi o é conseguir 
vender para a geração Z, essa 
composta pelos nascidos a par-
tir de 2000 e que não sabem o 
que é o mundo desconectado, 
mas o grande desafi o mesmo é 
conseguir criar estratégias que 
consigam conversar e gerar 
interesse com as diferentes 
gerações.

Para começar, a primeira 
lição é que o pior a ser feito é 
estereotipar o seu público. Não 
dá para saber qual a relação 
de uma pessoa com consumo 
online apenas devido a sua 
idade, principalmente por-
que grande parte delas hoje 
possuem smartphones e os 
usam para tomar a decisão de 
compra, mesmo que ela seja 
realizada pelo computador ou 
até mesmo na loja física. 

Para muitos, segmentação 
é a melhor resposta para esse 
questionamento. Mas é preciso 
ir além e criar múltiplos cami-
nhos para que os consumidores 
das diferentes gerações pos-
sam conhecê-lo, tirar dúvidas 
e claro fechar o negócio.

Diferentes comportamen-
tos podem ser verificados no 
momento de pesquisa antes 
de se decidir pela compra. 
Por exemplo, a geração X, 
dos nascidos antes da dé-
cada de 80, em sua maioria, 
valorizam a confiança e irão 
dar um bom peso ao histórico 

da marca; já a geração Z, dos 
nascidos após 2000, prioriza 
as informações sobre o pro-
duto em questão e avaliações 
de outras pessoas que já 
fizeram a compra.

Essas características in-
fl uenciam no esforço neces-
sário para convencer o con-
sumidor a experimentar um 
produto, que nesse caso cresce 
em uma escadinha. A geração 
Z possui um afã por conhecer 
coisas novas, o que a torna a 
primeira adotar novos produ-
tos e serviços, principalmente 
relacionados à tecnologia. 
A geração Y vem um pouco 
depois, sendo necessário um 
investimento maior em mídias 
sociais e infl uenciadores para 
convencê-los a fazerem o teste. 
Por fi m, aparece a geração X, 
que precisa ter uma “prova” 
de que deve dar uma chance 
ao novo produto. 

Claro, como comentei aci-
ma, não podemos generali-
zar, e existem muitas pessoas 
com mais de 40 anos que se 
enquadram muito mais no 
perfil da geração Z do que 
com 18 anos. Agora temos um 
grande plot twist, daqueles 
dignos dos melhores filmes 
do Hitchcock: comportamen-
to é mais importante do que 
idade. Na hora de definir 
sua estratégia, é importante 
pensar nas características de 
cada geração, mas se pes-
soas de gerações diferentes 
demonstrarem o comporta-
mento que não era esperado, 
esqueça a idade e as inclua 
no mesmo grupo. 

Essa blindagem protege o 
negócio de uma guinada em 
direção ao público errado, 
eliminando aquele diferencial 
que fazia com que ele se im-
portasse com o seu produto 
ou serviço.

(*) - É COO e co-fundador do 
Promobit, social commerce que

reúne as melhores ofertas da internet.

Como vender para 
consumidores de 
diferentes idades

Fabio Carneiro (*)

A obra de arte representa o mito da beleza de Narciso, 
famoso por se refl etir em sua própria imagem, segundo a 
iconografi a clássica. 

O afresco foi encontrado na mesma residência em que há alguns 
meses a imagem de Leda, a rainha de Esparta, com o Deus Júpiter 
em seu colo, disfarçado de cisne para fugir das tentações de ou-
tras mulheres fora descoberto. “Uma alcova refi nada reapareceu 
em sua total beleza durante a escavação de Régio V de Pompeia, 
como a esplêndida imagem de Leda e do Cisne, e atrás da sala, 
na parte do átrio da casa, com paredes de vivas cores, aparece 
o afresco de Narciso enquanto olha para um lago”, explicaram 
os especialistas em nota. 

Os pesquisadores também informaram que no átrio onde está 
a obra de Narciso é possível ver escadas que levavam ao andar 
superior. Além disso, o espaço do porão, usado para armazenar 
recipientes de vidro, foi encontrado, junto com um funil de bronze 
e oito vasos antigos. “A beleza dessas salas nos levou a modifi car 
o projeto e continuar as escavações, o que nos permitirá abrir 
ao público pelo menos uma outra parte deste domus no futuro”, 
explicou a diretora interina do parque, Alfonsina Russo. 

Já o diretor geral do Parque Arqueológico de Pompeia, Mas-
simo Osanna, ressaltou que todo o ambiente é permeado pelo 
tema da ‘alegria de viver, beleza e vaidade’. “É uma decoração 
deliberadamente luxuosa e, provavelmente, relevante para 
os últimos anos da colônia, como evidenciado pelo extraordi-
nário estado de preservação de cores”, fi nalizou. O dono da 

Pesquisadores descobrem afresco 
‘Mito de Narciso’ em Pompeia

Pesquisadores do Parque Arqueológico de Pompeia, no sul da Itália, anunciaram ontem (14) a 
descoberta de um novo afresco, localizado em uma casa em ruínas da cidade, que foi destruída em 79 
d.C. por uma tempestade de cinzas do vulcão Vesúvio

Obra estava na mesma casa que a imagem de Leda,

rainha de Esparta.
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casa em que se localiza a obra de arte seria um comerciante, 
possivelmente um escravo liberto, que ansiava por elevar seu 
status social por meio de referências aos mitos da mais alta 
cultura (ANSA).

Preocupados em afastar os mosquitos, 
principalmente o Aedes aegypti, alunos do 
4º B, 2018, do Colégio Marista Cascavel, no 
oeste do Paraná, utilizaram uma técnica 
totalmente natural tanto para as pessoas 
quanto para o meio ambiente. O grupo 
plantou diversas mudas de citronela, planta 
que tem como característica a capacidade 
repelente, para afastar os insetos do gra-
mado da escola.

A iniciativa faz parte do Projeto de In-
tervenção Social, que incentiva o protago-
nismo dos estudantes. Durante  o ano, os 
professores que trabalham com o projeto 
levantam temas de interesse dos alunos 
para que eles desenvolvam projetos. A 
ideia do plantio de citronela surgiu após 
um encontro com as famílias realizado no 
gramado, quando surgiu a ideia de proteger 
o local dos mosquitos.

O plantio contou com a consultoria de uma 

Alunos plantam citronela para
afastar mosquitos da dengue

O grupo plantou diversas mudas de 

citronela para afastar os insetos do 

gramado da escola.

escala e a fi delidade topográfi ca do terreno. 
“Mapeamos o parque, medimos as citronelas 
e a distância com que elas deveriam ser 
plantadas”, conta a aluna Julia Pinto de 
Moura. “Com o tempo, percebi que o cheiro 
fi cou mais forte e já não tinha mosquitos”, 
comemora o aluno Guilherme Sartor. 

O resultado foi uma melhora signifi ca-
tiva no bem-estar durante o uso da área 
externa. Além do plantio, o projeto envol-
veu diferentes áreas de aprendizado. Na 
matemática, por exemplo, foi trabalhada 
a medida de comprimento e a extensão do 
parque. Em português, o tema foi aplicado 
à realização de textos no gênero poema e 
folder. Em ciências foram abordados os 
componentes da planta e seus benefícios. 
Já na geografi a, os alunos pesquisaram 
sobre a origem da citronela.

Fonte e mais informações:
(www.colegiosmaristas.com.br).

paisagista, para que as plantas pudessem 
crescer de maneira plena e dar resultado 
na ação repelente. A turma pesquisou so-
bre as características da citronela e qual o 
melhor local para cultivá-la, considerando a 
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