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Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 19 de Março de 2019. Dia de São José, São Quintila, São 
Apolônio, e São Marcos de Montegalo. Dia dos Gênios da Humani-

dade, Dia do Consertador, Dia da Bibliotecária, Dia da Escola, 

Dia do Artesão, Dia do Marceneiro, Dia do Carpinteiro e Dia 

do Funcionário Público Municipal. Hoje aniversaria a atriz Úrsula 
Andrews que faz 83 anos, o político José Serra que completa 77 anos, 
o ator Bruce Willis que nasceu em 1955 e o ator Alexandre Barillari 
que chega aos 46 anos.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau é determinado e dinâmico; idea-
lista e sempre orgulhoso de seu trabalho, por isso a carreira é muito 
importante em sua vida. É também muito leal e responsável e valoriza 
muito a família e a amizade verdadeira, tendo a tendência a fi xar-se em 
um único amor. Possui grande habilidade para as atividades ligada as 
artes ou as ciências. A vida em sociedade será sempre muito agradável 
e produtiva, conquistando sempre bons parceiros e aliados para seus 
projetos de vida. No lado negativo tem a tendência de ser lento demais 
nas atitudes e decisões.

Dicionário dos sonhos
BURRO - Símbolo de luta por ideais mais nobres. Montar 
em um burro indica êxito certo em negócios. Dentro de casa, 
fortuna inesperada. Estar cercado de muitos burros é sinal 
de que gente ignorante à sua volta. Compra-lo, aumento de 
fortuna. Números de sorte:  12, 50, 56, 76, 90 e 00

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

Esta terça é o décimo quarto dia da lunação. A Lua está plena em Virgem nesta terça deixa todos mais reservados 

e racionais. O melhor é tomarmos uma postura realista e prática. Neste começo de semana, as pessoas tendem a 

estar mais prestativas e solícitas. Por isso, as ajudas e os conselhos racionais serão melhores recebidos. E serão de 

grande valia para resolvermos algum problema que esteja nos afl igindo emocionalmente. Em todos os assuntos à 

tarde e a noite será melhor manter a rotina e fi car atento com imprevistos.
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O Sol nos primeiros graus de seu 
signo traz um período de renovação 
através do impulso da ação e de 
uma atitude decidida neste fi nal de 
março. Sua afetividade se amplia 
e a autoconfiança maior, ajuda 
a demonstrar seus sentimentos. 
64/764 – Branco.

Aproveite as boas oportunidades no 
trabalho e no lar. É preciso cuidar me-
lhorar das coisas pessoais e preparar-
se para vencer desafi os. Se mantiver 
a certeza, terá a satisfação de um dos 
seus desejos há muito perseguido. 
Tudo tende a pedir profundidade 
neste momento. 79/379 – Azul.

Os projetos e sonhos podem se 
tornar realidade agindo de forma 
prática neste fi nal de março. De 
manhã a Lua crescente ajuda a tomar 
um rumo diferente para alcançar o 
que deseja. Mantenha os valores 
morais elevados evitando ciúme, o 
orgulho e a determinação exagera-
da. 29/929 – Branco.

As emoções tendem a estar mais 
estáveis com a Lua em Virgem. Pode 
sofrer perdas por atitudes impensa-
das, pois está sendo incitada a preci-
pitação. Sua intuição está aguçada, 
aumentando a autoconfi ança. Use-a 
melhor e muito mais para não errar. 
32/832 – Cinza.

Nesta terça com a Lua em Virgem as 
atividades que proporcione múltiplas 
opções e variedades serão as mais 
interessantes. Com a Lua Crescente 
estará mais sensível, precisando de 
algum isolamento para produzir 
melhor. Consulte alguém experiente 
se tiver dúvidas. 22/922 – Amarelo.

As mudanças serão positivas neste 
nesta semana. Novas experiências 
serão vividas e ajudarão a encon-
trar um novo caminho. Alguém 
irá se aproximar de você e poderá 
ser muito útil para a realização de 
algo novo e importante em sua 
vida neste próximo mês de abril. 
24/724 – Verde.

É o momento de tomar a frente 
de uma situação, agindo de forma 
prática e direta. Evite novas ações 
que levam a nada nesta terça. Tudo 
tende a pedir profundidade neste 
momento. Cuide melhor do seu 
conforto e dê atenção à saúde, que 
pode sofrer por excessos cometidos. 
35/335 – Cinza.

Mantenha-se equilibrado e tenha 
maior atenção com os fi lhos e à 
família nesta terça. Com a Lua em 
Virgem use a intuição antes de agir 
porque ocorrem erros e arrependi-
mentos. O dia pede empenho para 
ganhar dinheiro a mais e aumentar 
seu prestigio pessoal. 99/299 – Azul.

O melhor é tomarmos uma postura 
realista e prática. Neste começo de 
semana, as pessoas tendem a estar 
mais prestativas e solícitas. Depois 
pode reiniciar a luta por melhores 
condições de vida, dando mais aten-
ção ao lar e a família. 17/317 – Branco.

Bom para atividades que demandam 
imaginação, capacidade de perceber 
o ambiente e as tendências gerais. 
Muita coisa deverá mudar em sua 
vida em breve. Evite a precipitação 
e não faça nada arriscado ou peri-
goso. Irá conhecer novas pessoas e 
poderá unir-se a elas para algo novo. 
20/420 – Azul.

Bom dia para pessoas idosas e 
doentes, mas impróprio para coisas 
arriscadas ou perigosas. Lua em 
Virgem haverá maior capacidade de 
perceber o ambiente e as tendências 
gerais. O dia é mais difícil nos rela-
cionamentos, por isso dedique-se 
a família e ao lar. 39/839 – Branco.

O fi nal do dia rende mais, pois no 
fi m da jornada é quando há calma e 
silêncio. As alianças e parcerias ou 
rompê-las defi nitivamente enquan-
to o Sol estiver em sua casa sete, 
a casa das sociedades. Unindo-se 
aos demais receberá uma energia 
poderosa para realizar seus sonhos. 
20/320 – Azul.

Simpatias que funcionam
Tirar da casa as más infl uências: Um balde de água limpa, 
um pano branco limpo e novo, meio quilo de sal grosso, um 
bastão de incenso de cânfora, uma vela branca simples, um 
copo de vidro com água, três rosas brancas. Coloque sal grosso 
no balde com água limpa. Faça uma oração ao seu anjo da 
guarda para que lhe proteja durante esta simpatia e acenda 
o incenso. Acenda a vela ao lado do copo com água. Lave 
as paredes de sua casa com a água e o sal do balde, sempre 
rezando. Ao acabar, jogue fora o pano e o resto da água de sal. 
Despeje a água que fi cou no copo e deixe a vela queimar até 
o fi m. Depois, tome um banho com pétalas de rosas brancas, 
jogando a água de rosas desde a cabeça até os pés.
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Um novo conceito de proteção química e contra incêndio 
para a segurança do trabalhador brasileiro. A DuPont lan-
çou neste mês DuPont™ Tychem® 2000 SFR e DuPont™ 

Tychem® 6000 FS, criados para atender uma ampla gama de 
aplicações, em setores que necessitavam de EPIs mais específi cos 
para a proteção do trabalhador.

Tychem® 2000 SFR é uma vestimenta inovadora no Brasil, 
que oferece proteção química sem comprometer a proteção 

Vestimentas de proteção 
inovadoras para o 
trabalhador brasileiro
EPIs concentram as mais avançadas tecnologias de segurança contra alto risco químico e chamas, com 
design, durabilidade e conforto

Tychem® 2000 SFR

Tychem® 6000 FS

contra chamas das roupas de resistência térmica usadas por 
baixo delas. A vestimenta deve sempre ser utilizada como 
proteção secundária, ou seja, sobre uma roupa de proteção 
térmica primária (como o Nomex® ou Protera®).

“É uma tecnologia avançada, que não existe no mercado 
brasileiro”, afirma Matheus Barbosa, especialista de pro-
dutos da DuPont na América Latina. “Atualmente, quando 
expostas a uma situação de fogo repentino, as vestimentas 
de proteção secundária (químicas) que existem no mercado 
derretem ou gotejam sobre as de proteção primária, podendo 
causar ainda mais danos ao trabalhador. Tychem® 2000 SFR 
é autoextinguível e não oferece esse risco.”

Teste de exposição a quatro segundos de chamas feito com 
vestimentas secundárias sobre um macacão Nomex® compro-
vam o alto índice de proteção desta nova tecnologia DuPont. 
Enquanto Tychem® 2000 SFR registrou índice previsto de 9,3% 
de queimaduras no corpo, vestimentas concorrentes tiveram 
percentuais de 24,3% e 28,1%.

Tychem® 2000 SFR pode ser aplicada em refi narias, plantas 
petroquímicas, laboratórios e operações específi cas de manu-
tenção perigosa. 

Confi abilidade
DuPont™ Tychem® 6000 FS amplia a proteção confi ável de 

Tychem® com um design inovador, para uma ampla gama de 
aplicações, desde a fabricação e limpeza industrial, limpeza de 
derramamentos de produtos químicos e respotas a aplicações 
militares de emergência e petroquímica.

Sua composição proporciona ao menos 30 minutos de proteção 
contra mais de 181 agentes químicos. Tem costura termosselada 
para maior proteção em áreas críticas, vedação de borracha em 
torno da face para compatibilidade com máscara facial, luvas e 
meias acopladas para proteção extra do usuário.

“Esses lançamentos traduzem o ideal da DuPont em direção à 
inovação, aliando tecnologia e conhecimento não só para ajudar 
clientes a resolver desafi os de seu cotidiano, mas também para 
garantir a segurança e preservar a vida de trabalhadores”, afi rma 
Bruno Bezerra, Líder de Safety & Construction para a América Latina.

O lançamento foi realizado no CIB (Centro de Inovação Brasil) 
da DuPont, em Paulínia (SP), no último dia 14. Durante o evento, 
empresários e jornalistas participaram de minicurso sobre EPIs e 
assistiram a uma demonstração do equipamento Thermo-Man®, 
manequim em tamanho real utilizado para testes de roupas de pro-
teção contra chamas.

 Matheus Barbosa, especialista de produtos da DuPont na 

América Latina, durante apresentação das novas tecnologias.


