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Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 08 de Março de 2019. Dia de São João de Deus, Santa He-
rênia, São Urbano, São Filemon e Dia do Anjo Iah-Hel, cuja virtude é 
a sabedoria. Dia Internacional da Mulher. Aniversaria o humorista 
Tom Cavalcante que nasceu em 1962, a atriz Letícia Sabatella que 
chega aos 47  anos e o ator James Van Der Beek, que nasceu em 1977.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste grau tem um forte inconsciente, que age em 
forma de boas ideias. Tendem a ser rigoroso na observância das regras 
sociais e familiares e desde cedo demonstra segurança nas suas atitudes 
e desejos. Gosta de trabalhar como líder, mas usando da cooperação; é 
dotado de muita imaginação e habilidades diplomáticas. A capacidade 
de organização pode levá-lo a se sair bem em trabalhos administrativos. 
Costuma ser criativo ao liderar o outro. Gosta de ser admirado e respei-
tado e tende por isso a ser uma pessoa particularmente direta e franca. 
No lado negativo tende a ter a inconstância e ser levado a escândalos.

Dicionário dos sonhos
BOCA – Representa o lar, a casa. Não poder 
abri-la, indica doença em família. Ter a boca 
ferida, cuidado com suas palavras, que podem 
compromete-lo. Números de sorte: 10, 19, 33, 
49 e 63.

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

Esta sexta é o terceiro dia da lunação . A Lua em Áries faz um aspecto positivo com Vênus em Aquário 
que traz iniciativa e facilita as relações sociais. O contato com mulheres estará favorecido, neste que 
é o dia internacional da Mulher. O dia será positivo para socializar e resolver assuntos pessoais de 
forma aberta, direta e muito franca. Seja honesto e direto, mas não esqueça de ouvir a necessidade do 
outro com empatia e compreensão.
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A Lua em seu signo, Áries, faz um 
aspecto positivo com Vênus em 
Aquário que traz iniciativa e facilita 
as relações sociais. Tome atitudes 
que se refl etirão no seu futuro para 
melhorar sua situação fi nanceira. 
Precisa resolver situações que ainda 
o perturbam. 88/788 – Cinza.

A fase mais delicada está se apro-
ximando. Quando o Sol entrar na 
casa doze vai precisar manter certa 
rotina e procurar ser mais prático e 
direto no modo de agir e de pensar. 
Manhã confusa, com falta de foco e 
devaneios, com distrações constantes 
e tendência a enganos e equívocos.  
62/762 – Azul.

Mantenha o seu ritmo de vida pro-
tegendo aquilo que possui. Tenha 
cuidado para que suas ambições 
não o deixem ver as coisas com elas 
são, criando ilusões que irão depois 
acarretar arrependimento. Agite a 
vida social mantendo do um conta-
to mais profundo com as pessoas.  
55/355 – Amarelo.

O lar, a vida em família e os relaciona-
mentos estão favorecidos nesta sexta. 
Brigas e rompimentos podem ocorrer 
devido às obstinações e atitudes de 
comandar a se impor que tendem 
a aumentar nesta fase. A rebeldia 
contrarregras cria perturbações 
amorosas e sociais. 66/366 – Verde. 

Possibilidade de irritabilidade e atri-
tos à medida que a manhã avança.  As 
pessoas devem ser ouvidas, precisa 
respeitar a liberdade dos outros para 
sentir-se livre e agir. À noite, eletrici-
dade agradável torna tudo um pouco 
mais interessante e fora do comum 
25/625 – Amarelo.

Contatos e estímulos intelectuais 
positivos pela manhã, com bom 
entendimento em seu ambiente. É 
preciso ser mais compreensivo e ce-
der espaço para evitar rompimento. 
Está sujeito a enfrentar confl itos por 
suas atitudes emocionais, o egoísmo 
e o comportamento teimoso e irre-
dutível. 53/153 – Verde.

Devemos dar preferência por rela-
cionamentos confi áveis. Mas é bom 
ter cuidado com difi culdades com 
desconhecidos. Evite apenas a preci-
pitação nas conclusões que acarreta 
prejuízos. Noite promete ser de astral 
animado. Pode encontrar soluções. 
89/489 – Amarelo.

Fortes impulsos o levam a agir no 
fi nal de semana melhorando o re-
lacionamento sexual. Dia positivo 
dar mais atenção às emoções nesta 
sexta-feira, dia do amor. Seja honesto 
e direto, mas não esqueça de ouvir a 
necessidade do outro com empatia e 
compreensão. 46/746 – Azul.

Deve dar preferência por relaciona-
mentos confi áveis. Mas é bom ter 
cuidado com difi culdades diante de 
desconhecidos. O modo de agir em 
seus relacionamentos trará perdas ou 
lucros, tudo depende de você mesmo. 
Contatos e estímulos intelectuais po-
sitivos pela manhã. 92/392 – Amarelo.

A organização das suas tarefas no 
trabalho ajudará a obter sucesso nos 
assuntos sociais e profi ssionais. Tome 
atitudes até ousadas se for necessário, 
mas não perca oportunidades que 
devem surgir. O fi nal da noite será 
favorável aos encontros afetivos e 
sociais. 85/585 – Azul.

Mantenha-se fi rme em sua opinião e 
encare tudo dentro da realidade, sem 
iludir-se. Fase muito positiva para 
fi car em casa e com os familiares e 
valorizar os assuntos domésticos. 
Com o Sol na casa dois a partir do 
dia 21 poderá logo receber algo que 
lhe é devido. 23/323 – Cinza. 

Dediquem-se as suas atividades 
inteiramente. Siga adiante com seus 
projetos, tomando decisões nesta 
sexta. Noite promete ser de astral 
animado. O fi nal da noite será favo-
rável aos encontros afetivos. O dia 
será positivo para socializar e resolver 
assuntos pessoais de forma aberta, 
direta e muito franca. 46/446 – Rosa.

Simpatias que funcionam
Simpatia poderosa para separar casal: Se 
você quiser mesmo separar um casal, deve ter 
motivos justos para isso. Deve saber da máxima 
do que Deus uniu o homem não separa. Essa 
simpatia para afastar um casal consiste em es-
crever o nome dos dois num papel e mergulhar 
em água e colocar no sereno, até que os nomes 
desapareçam.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 46

RGC
BACTERIANA

CAINND
HABITANTE

MELAÇOEUR
LTDENN
DERROTADO

CEREAISRD
QGIPBAE
ULMEIROD

PENETRANTE
INOAJS
RATNELORE
OANGVON

AZULMARINHO
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mais grave
de menin-
gite (Med.)
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dência ou
morte!"

(Hist. BR)
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(Gram.)
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Banner
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que gravou
"Livin' on
a Prayer"
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solares

Olhar (?):
marca da
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sedutora

Hora canô-
nica do ofí-
cio divino
(Catol.)
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"Harry
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Material de trabalho 
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(?) Frank, vítima do
Holocausto (Hist.)
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Os extra-
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em PM  

Sufixo de
"folheto"

Condição 
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de Napole-
ão ao fim
da Bata-
lha de

Waterloo
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Romancista de "O
Quinze" e "Memorial
de Maria
Moura"

Raça de
porcos de
membros

curtos

"Cavalo",
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(abrev.)
Morador

Apelido de
"Gisele"

"Que", em
chats

Agravo (?): regime
interposto em tribu-
nal para buscar a re-
visão de uma decisão

3/ang — baé — inn — rat — ron — von. 5/alter.

Como qualquer tipo 

de investimento, o 

Fundo de Investimento 

Multimercado (FIM) 

oferece vantagens 

e desvantagens que 

devem ser consideradas 

na hora de escolher 

qual o melhor fundo 

para você

O principal diferencial 
do FIM em relação a 
outros tipos de fundos 

de investimento é a grande 
quantidade de opções que o 
gestor possui, o que permite 
o desenvolvimento de diversas 
estratégias de acordo com os 
objetivos estabelecidos para 
cada investimento. Confira 
algumas das vantagens mais 
significativas que os FIMs 
oferecem:

• Flexibilidade e diversi-

fi cação - O Fundo de Investi-
mento Multimercado é a forma 
de investimento mais fl exível, 
possibilitando a aplicação de 
capital em diferentes merca-
dos e direcionamento mais 
compatível com a situação 
econômica do momento. A 
diversifi cação de ativos torna 
os FIMs menos vulneráveis a 
quedas em segmentos espe-
cífi cos. Isso também porque 
quando se investe em vários 
mercados diferentes, caso um 
deles esteja passando por um 
momento de baixa os outros 
conseguem estabilizar sua 
renda.

• Gestão feita por um 

especialista sem confl ito 

de interesse - Caso decida 
por investir em fundos multi-
mercado, o responsável pela 
criação de estratégias e moni-
toramento dos resultados será 
um profi ssional experiente, 
com capacidade de criar as 
melhores estratégias para que 
o retorno da sua aplicação seja 
o mais alto possível. Delegar 
essas tarefas para alguém mais 
especializado signifi ca menos 
tempo gasto acompanhando as 
oscilações de mercado e pro-
curando e pesquisando sobre 
outras opções de investimento.

Outra vantagem de contar 
com o auxílio de um especialis-
ta na gestão dos investimentos 
é que, nos Fundos de Inves-
timento Multimercado, esse 
gestor geralmente recebe em 
cima da rentabilidade obtida. 
Isso signifi ca que ele estará 
sempre buscando o melhor 
para seu cliente.

• Alta rentabilidade a 

médio prazo e pouca tribu-

tação - Devido ao interesse dos 
gestores de sempre buscar en-
tregar os melhores resultados 
possíveis, os FIMs tendem a 
ter ótima rentabilidade a longo 
e médio prazo. Além disso, 
os Fundos de Investimento 
Multimercado costumam apre-
sentar rendimentos maiores 
que o CDI e impostos em cima 
da rentabilidade muito abaixo 
do cobrado em outros tipos de 
investimentos.

(*) - É commercial offi  cer
da Intrader DTVM

As principais vantagens do Fundo 
de Investimento Multimercado

Edson Hydalgo Junior (*)
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A professora de português, 
Carmen Silvia Machado 
dos Santos Bueno, do 

quinto ano da Escola Estadual 
Alfredo Paulino, na zona oeste 
da capital paulista, conta que 
os alunos fi caram mais seguros 
e começaram a participar mais 
de atividades coletivas. Pelo 
segundo ano, a escola fará parte 
do programa.

“Eram alunos que tinham 
um acúmulo de defasagem, 
principalmente relacionadas 
à habilidade de leitura e inter-
pretação de texto. Por isso, eles 
também tinham baixa autoes-
tima, então o comportamento 
era como se eles estivessem à 
margem do grupo”, contou. A 
Fundação SM, que promove o 
programa pelo terceiro ano na 
escola, seleciona alunos com 
difi culdade na leitura. Após 
esse processo, há conversas 
para o envolvimento da família 
e do jovem com o objetivo de 
motivar essa participação no 
programa. Nenhum estudante 
é obrigado a participar. 

Carmen relatou que difi cil-
mente aqueles alunos selecio-
nados se engajavam em algum 
projeto e que eles não tinham 
segurança para opinar durante 
as aulas. “A autoestima deles 
foi sendo fortalecida e eles 

Com a ajuda de voluntários, os jovens desenvolvem atividades 

em encontro semanais.

Leitura voluntária estimula 
estudantes de escolas em SP

O Programa Myra tem incentivado a leitura entre estudantes de escolas públicas em São Paulo. Com a 
ajuda de voluntários, os jovens desenvolvem atividades em encontro semanais
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feito isso”. Ela lembrou ainda 
que o menino anotava em um 
caderno todas as palavras que 
ele passou a conhecer a partir 
das leituras que fi zeram juntos. 
“A gente pesquisava a palavra 
juntos e ele falou: ‘Essa é a mi-
nha coleção de palavras’. É lin-
do esse interesse pela leitura”.

A diretora da Fundação SM, 
que promove o programa, Pilar 
Lacerda, contou que qualquer 
um pode ter acesso à tecnologia 
social do projeto e replicar em 
outras escolas, inclusive de 
outras regiões do país. “A gente 
cede o material, faz a formação 
dos voluntários e essas pessoas 
tocam. Essa é a forma de chegar 
a mais escolas. A ideia é que o 
programa ganhe escala com 
iniciativas locais”.

Além de desenvolver a ca-
pacidade dos estudantes e 
ajudar na melhora do desem-
penho escolar, Pilar destaca 
a importância de envolver a 
comunidade. “Ao melhorar a 
capacidade leitora das crianças 
e dos adolescentes, a gente 
também tem um segundo ganho 
com o programa, que é envolver 
a comunidade, lembrando do 
slogan da educação integral: é 
preciso toda uma aldeia para 
educar uma criança”, disse 
(ABr).

começaram a ter uma partici-
pação mais efetiva no grupo, 
então eu fui vendo alunos que 
já levantavam a mão para ler 
respostas, que davam opiniões 
de uma maneira mais convicta, 
que pediam para ler pequenos 
trechos de texto. Isso ajudou no 
sentido de resgatar a autoesti-
ma”, avalia a professora.

As atividades de leitura são 
feitas individualmente. “O aten-
dimento individualizado facilita 
a construção e manutenção do 
vínculo afetivo e auxilia nessa 
questão [da autoestima], a 
criança vai criando uma certa 
intimidade e vai perdendo a 
vergonha e vai construindo a 
confi ança que ela necessita 
para superar as difi culdades”. 

Segundo a voluntária Renata 
Augusto Ferreira, 42 anos, o 
projeto é enriquecedor tanto 
para o estudante quanto para 
o voluntário. “Comecei a ima-
ginar que isso nunca foi feito 
comigo quando eu era criança 
e eu gostaria de que alguém 
tivesse esse olhar pra mim, de 
preparar um texto, um livro 
para ler pra mim. Eu só fui me 
interessar mais pelos livros 
a partir da adolescência por 
causa do teatro”, disse.

Ela relatou que pode acom-
panhar a evolução no interesse 
pela leitura em um aluno de 
dez anos. “[É uma satisfação] 
quando em uma sessão a crian-
ça traz um livro que ela pegou 
na biblioteca e ela nunca tinha 

Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que Deus quer 
que você saiba......QUE A DIVERSÃO NÃO É DEFINIDA PELA AU-
SÊNCIA DE SITUAÇÕES DESAFIADORAS... ...mas pela ausência de 
raiva sobre elas. Claro, é natural se sentir “alimentado” com algumas 
das piores condições da vida física. No entanto, a diversão está em 
adotar uma perspectiva que permita que você olhe para estas con-
dições frente a frente e demonstre quem você é, apesar delas. Qual 
a diversão nisto? você poderia dizer. A diversão está na vitória, meu 
amigo. A diversão está na vitória.
Amor, seu amigo...

Neale Donald Walsch

O serviço de streaming Netfl ix anunciou dia 
6 de março a compra dos direitos para produ-
zir uma série baseada no livro “Cem Anos de 
Solidão”, obra-prima do escritor colombiano 
Gabriel García Márquez (1927-2014). 

Segundo a empresa, a saga da família 
Buendía na imaginária cidade de Macondo 
será gravada em espanhol, como era o de-
sejo de “Gabo” para uma inédita adaptação 
audiovisual do livro, publicado em 1967.

Os produtores-executivos da série 
serão Rodrigo e Gonzalo García, fi lhos 
do escritor. Em entrevista ao jornal The 
New York Times, Rodrigo contou que seu 
pai recebera muitas ofertas para levar o 
romance ao cinema, mas sempre negou, já 
que não estava convencido de que a obra 

‘Cem Anos de Solidão’ ganhará série do Netfl ix
seria bem adaptada em um único fi lme. 
“Cem Anos de Solidão” é a obra-prima do 
realismo mágico latino-americano e ven-
deu mais de 50 milhões de cópias desde 
seu lançamento. A adaptação do Netfl ix 
será gravada na Colômbia, com atores de 
destaque da América Latina.

“Nos últimos três ou quatro anos, o ní-
vel de prestígio e o sucesso das séries em 
streaming cresceu muito”, disse Rodrigo 
García ao NYT. Segundo ele, o Netfl ix foi o 
primeiro a demonstrar que o público “está 
mais pronto do que nunca” para ver séries 
em outros idiomas e com legendas. “O que 
antes parecia um problema agora não é mais”, 
acrescentou. Ainda não há previsão para a 
estreia de “Cem Anos de Solidão” (ANSA).

Gabriel García Márquez

com uma cópia de ‘Cem Anos de Solidão’, 

em março de 2007.
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