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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 11 de Julho de 2019.

Dia de São Bento, Santa Olga, São Cipriano, São Olivério Plunket, e Dia do 
Anjo Hahahel, cuja virtude é a força. Hoje aniversaria o técnico de futebol 
Emerson Leão que nasceu em 1949, a atriz Lúcia Veríssimo que faz 61 anos, 
a cantora e compositora Suzanne Vega que nasceu em 1959 e o guitarrista, 
cantor e compositor Richie Sambora que também faz 60  anos.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau é muito ativo e gosta de ser assim. 
Porém é preciso evitar o excesso de ansiedade ou a falta de praticidade e 
ter uma direção e um equilíbrio entre o materialismo e o espiritualismo. 
Dá muito valor à sinceridade de propósitos e têm bom discernimento para 
avaliar situações e pessoas. Aprecia a religiosidade, mas é inclinado a 
crenças espirituais, que exerce muito à sua maneira. Sente necessidade de 
alguém ao seu lado para partilhar suas ideias e planos. Normalmente vive 
relacionamento estável durante a maior parte da vida. No lado negativo pode 
faltar compreensão, tolerância e paciência.

Magia dos sonhos
CABELOS - Compridos representam boa saúde e vida 
longa. Curtos, prejuízos passageiros. Revoltos, separação ou 
afastamento do marido. Corta-los cuidado com seus inimigos, 
tê-los nos pés e nas mãos, sorte no jogo durante sete dias.
Números de sorte:  08, 21, 35, 41, 69 e 86.

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

Esta quinta é o décimo dia da lunação. O Sol em bom aspecto com Netuno aumenta a sensibilidade, a intuição e 
traz conforto emocional. A Lua em bom aspecto com Saturno permite ter equilíbrio e maturidade emocional para 
estabelecer os limites saudáveis e necessários para o nosso bem-estar.  Marte negativo com Urano pode trazer in-
stabilidade, atitudes impulsivas e rompantes. A raiva se bem utilizada é bastante efi caz e necessária. A Lua faz 
bons aspectos com Netuno, Sol e Plutão que permitem renovar as energias. A Lua vai fi car fora de curso às 21h29 
até ingressar em Sagitário na sexta. 
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Marte negativo com Urano pode 
trazer instabilidade, atitudes impul-
sivas e rompantes. Temos que usar 
energia para cortar aquilo que não 
serve. Analise bem qualquer situação 
fazendo o julgamento acertado e de-
dicando-se ao que é mais importante. 
94/794 – Vermelho.

Seja mais entusiasmado e mais ágil 
em seus argumentos. É um dia em 
que os empreendimentos e as tarefas 
que exijam muito esforço ganharão 
destaque e trarão reconhecimento. 
Nesta quinta não faça pouco dos ou-
tros ou se arrependerá desta atitude. 
18/118 – Branco. 

O Sol em bom aspecto com Netuno 
aumenta a sensibilidade, a intuição 
e traz conforto emocional. Dedi-
que-se, tire até um tempo para se 
aprimorar e conhecer mais a fundo 
os assuntos que lhe interessa. Um 
dia para ser dedicado ao julgamento 
acertado dos atos alheios.  56/956 
– Amarelo.

A Lua está plena em Escorpião o 
que favorece trabalhos, tarefas ou 
estudos que necessitem concentra-
ção, pesquisa e investigação. Cuide 
melhor de si mesmo do seu ambiente 
e da intimidade. Seja direto, use de 
lógica em tudo que fi zer, agindo com 
prudência e honestidade. 84/184 
– Verde.

No período da tarde as comunicações 
fi cam mais fáceis, bem como viagens 
e passeios. Prepare-se para executar 
os planos que estão sendo prepara-
dos para depois do aniversário. Mas 
cuidado, o apelo à sexualidade pode 
se manifestar de forma exagerada. 
73/673 – Amarelo.

Dia muito propício aos contatos e a 
comunicação em geral. Não deixe 
que os problemas o desanimem 
nesta fase mais delicada do ano 
que hoje começa. O Sol indo para 
Leão no fi nal da semana que vem 
aumenta a meditação e a refl exão, 
fazendo com que encontre soluções 
positivas. 88/788 – Verde.

O momento é bom para começar coi-
sas novas e aproximar-se de pessoas 
dando início a novas relações. Precisa 
concentrar-se nas tarefas do dia a 
dia e fazer tudo que seja benéfi co 
ao organismo. A lentidão no agir 
diante de exigências ocorre devido a 
tendência à refl exão. 35/435 – Cinza.

A Lua em bom aspecto com Saturno 
permite ter equilíbrio e maturidade 
emocional para estabelecer os limi-
tes saudáveis e necessários para o 
nosso bem-estar. À tarde e à noite 
será ótima para atividades físicas 
e para tomar iniciativas.  44/644 
– Violeta.

A raiva se bem utilizada é bastante 
efi caz e necessária. A Lua faz bons 
aspectos com Netuno, Sol e Plutão 
que permitem renovar as energias. 
Esteja preparado para encontrar 
um amor se estiver só através do 
relacionamento social e dos seus 
amigos. 59/759 – Verde

Os empreendimentos e as tarefas 
que exijam muito esforço ganharão 
a força realizadora que aumenta o 
senso de oportunidade. Faça aquilo 
que exija prudência e honestidade e 
os assuntos ligados a fi nanças.  Afi r-
me-se e consiga aquilo que deseja. 
48/348 – Azul.

Sonhe alto, mas faça alguma coisa 
nova, até saia da rotina para que 
se sinta mais seguro. Os assuntos 
ligados metais e as atividades mili-
tares serão muito mais importantes 
nesta metade de semana. Prepare-se 
para realizar viagens e manter novos 
contatos. 87/387 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para a pessoa que você ama te procurar
Esta simpatia do alho dedicada ao amor é bastante 
poderosa e tem tido bastantes resultados. Para fazer ela, 
você apenas precisa de um pedaço de papel branco e um 
dente de alho. Esmague o alho em cima da folha de papel 
onde já tem escrito o nome da pessoa amada.  Feche o 
papel com o alho esmagado dentro e diga a seguinte frase: 
“Que seu pensamento fi que esmagado como esse alho e te 
leve a me procurar de imediato”. Mal seu amor te procure, 
jogue o embrulhinho num jardim bem pertinho de sua casa. 
Caso não exista, coloque junto de um vaso.

Execute suas atividades com boa 
disposição, esperança e determi-
nação. Mergulhar em tarefas que 
envolvam assuntos que nos são 
apaixonantes dará muito certo. 
Dia muito propício aos contatos e a 
comunicação em geral. Muita força 
e pioneirismo nos atos e pensamen-
tos. 66/566 – Cinza.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn.

Desperte.

 Sinta-se vivo. Desperte! Comece a sentir a conexão infi nita entre 
você e seu mundo, entre seu corpo, sua mente e sua alma. Desperte 
sua paixão pela vida! Inspire os aromas do seu mundo e valorize onde 
você está agora, independentemente de como seja. Então, se você 
não estiver realmente feliz com a grande cena, respire profundamente 
novamente, feche os olhos e dê esse salto de fé para o desconhecido 
com a intenção de pousar em algo mais de acordo com o “você” que 
você está se tornando. Pensamento para hoje: Desperte sua paixão 
pela vida! Você tem coisas extraordinárias para fazer! E assim é. Você 
é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.

 http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br
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ENCERRAMENTO DA EMPRESA
Empresa em processo de encerramento possui funcionário aposentado 
por invalidez, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

NA RESCISÃO POR FALECIMENTO DO FUNCIONÁRIO, A EMPRESA 
DEVE REALIZAR O PAGAMENTO DA MULTA DOS 40% SOBRE O FGTS?  

Esclarecemos que a rescisão por falecimento do empregado equivale, 
para fins de pagamento das verbas rescisórias, a um pedido de demis-
são, assim não é devida a multa do FGTS.

EXTINÇÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
Empresa deseja encerrar o contrato de experiência de funcionária e 
recontratá-la como estagiária, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RETIRADA DE PRÓ-LABORE
Empresa com quatro sócios, apenas um retira pró-labore, deverá enviar 
o eSocial de todos os sócios, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA É OBRIGADA A OFERECER ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODON-
TOLÓGICA PARA OS FUNCIONÁRIOS? 

Esclarecemos que a concessão de assistência médica e odon-
tológica é uma liberalidade da empresa, não tendo legislação 
que obrigue tal concessão. Contudo, algumas convenções 
coletivas podem trazer esta obrigação.

POSSUIR MAIS DE UM VÍNCULO TRABALHISTA
Funcionário que possui mais de um vínculo trabalhista e recolhe pelo 
teto, para que não seja descontado novamente, deve apresentar decla-
ração de vínculo trabalhista, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

#tenhacicatrizes
Porque temos que falar de 

PETS nos Negócios
e no Trabalho

Yuri Lazaro de Oliveira Cunha (*)

Levar animais de estimação para o trabalho 
parece ser uma ideia que divide opiniões.

Quem adora animais terá uma grande sa-
tisfação e tranquilidade de ter seus animais 
por perto. No entanto, há muitas pessoas que 
simplesmente detestam animais, tem medo/
fobia ou não conseguem chegar perto por 
causa de alergia.

Ambientes de trabalho pet-friendly são 
uma tendência! Como um amante e defensor 
de animais, acredito que é muito importante 
trazermos este tema para a pauta dos RH`s e 
de Marketing.

Antes de falarmos de números, precisamos 
ter empatia! Para mergulharmos neste mundo 
e entendermos o contexto, é essencial acei-
tarmos a seguinte premissa:

Para os donos o animal de estimação é como 
um membro da família!

A vida dos animais se confunde com a vida de 
seus donos, para alguns casais os animais são 
como fi lhos. Mais de 85% dos donos de pets, 
consideram os animais como integrantes da 
família (COHEN, 2002). Além de considerar 
que nos Estados Unidos 62% dos domicílios 
tem pets (Departamento de Censo do Governo 
dos Estados Unidos, 2018).

Uma pesquisa recente apontou que 44% dos 
Millennials vem seus animais como crianças.

É uma enorme oportunidade para marcas!
Qual é o tamanho do mercado pet?
O Brasil é o terceiro maior mercado pet 

(perdendo apenas para Estados Unidos e Reino 
Unido) estima-se um faturamento de cerca 
de 20,7 Bilhões de reais em 2018, segundo a 
Euromonitor.

É estimado que o mercado global atinja 
a impressionante cifra de 202,5 Bilhões de 
dólares em 2025, com um crescimento médio 
anual vigoroso de 5% ao ano (GRANDVIEW 
RESEARCH, 2018).

Agora precisamos olhar duas perspectivas: 
ambiente pet-friendly para consumidores 
(restaurantes, shoppings, hotéis, lojas, 
bancos... etc) e ambiente pet-friendly para 
colaboradores.

Politicas pet-friendly geram grande buzz, 
melhoram a percepção de marca pros clientes 
e enquanto marca empregadora e ainda é 
praticado por poucas empresas.

Por isso é essencial entender a importância 
desta perspectiva para os consumidores e os 
colaboradores.

Porque oferecer um ambiente pet-friendly 
para o meu consumidor?

Além de melhorar o clima dos colaboradores, 
existe um apelo gigantesco para os consumi-
dores. Se você não gosta de cães, pelo menos 
cogite o enorme ganho que isso gera para a 
marca! Tanto pela experiência do consumidor, 
quanto o apelo de marca empregadora.

Opinião 1 - Permitir cães na sua empresa 
constrói um grande diferencial de maneira 

barata enquanto marca empregadora.
A Amazon tem uma politica pet-friendly 

robusta em sua sede em Seattle, que tem cerca 
de 4 mil animais registrados. São disponibili-
zados biscoitos e potes com água, inclusive 
os animais têm até ilustrado as páginas da 
Amazon, com pedidos de desculpas! 

E, ainda, um post no Blog da Companhia: 
Cachorros na Amazon!

Na pesquisa de Wells e Perrine (2001), 
descobriram descobriram que os animais de 
estimação relaxavam e entretinham os clientes. 

Recentemente, procurei um banco pra 
abrir uma conta nos EUA. Após visitar vários 
me encantei com o TD Bank, muito forte na 
costa leste americana e no Canadá, onde abri 
uma conta.

Mas o fator decisivo foi: além do pacote de 
serviços, cães são bem-vindos! E pra quem é 
um amante de cães, isso, certamente, traz uma 
memória afetiva muito forte.

Um lugar que é bom para cães é bom para 
mim também!

 #associação
Lembre-se não é só discurso! É a ação, que 

aliás é super barata e tem um impacto enorme! 
Ao entrar na agência encontrei um pote de 
água. E na bancada de caixas uma caixa com 
biscoitos! Pronto, foi o sufi ciente para ganhar 
um cliente!

Porque oferecer um ambiente pet-friendly 
para o meu funcionário?

Cohen e Davis (p. 30, 2012) afi rmam que os 
animais de estimação “ajudam a melhorar o 
humor e até mesmo a baixar a pressão arterial”.

Suddath (2012) menciona que 17% das em-
pregadores norte-americanos permitem pets 
no trabalho. Alguns exemplos, são o Google, 
Ben & Jerry`s, a Amazon, entre muitos outros. 
No Brasil, a Viva Real, a Mars e tem até posto 
de gasolina que tem o seu amado mascote!

Um exemplo nacional incrível é o portal 
zap imóveis/viva real tem uma Pet, a mascote 
Dalila, que fi ca em todas as áreas. E um dia  
por ano tem o “Dalila`s Day” onde a empresa 
convida os colaboradores a trazerem o pet.

Uma pesquisa apontou que 65% dos respon-
dentes cogitariam aceitar um salário menor em 
uma empresa que aceitasse levar o cachorro 
para o trabalho (Evans, 2013).

Opinião 2 - Do ponto de vista de recrutamen-
to e retenção de funcionários, permitir cães 
no escritório faz com que o empregador dife-
rencie-se de forma barata dos concorrentes.

Em resumo:
Principais pontos positivos:
Os cães melhoram o humor: Estudos mos-

tram que ter um animal de estimação pode 
diminuir os sintomas da depressão e ajudá-lo 
a manter uma visão otimista;

Cães diminuem o estresse: trabalhadores 
mostraram níveis de estresse signifi cativa-
mente menores quando foram autorizados a 
levar os animais para o trabalho;

Os amantes de animais têm mais oxitocina: 
o tempo gasto com animais de estimação 
aumenta o nível do hormônio oxitocina, fre-
quentemente chamado de “hormônio do amor”;

Animais melhoram o local de trabalho: 

segundo uma pesquisa da Universidade de 
Michigan, os animais aumentam confi ança 
e colaboração entre os colegas de trabalho;

Colaboradores fi cam dispostos a trabalhar 
mais, receber salários menores e trocar de 
empresa devido a politicas pet-friendly: 
Quando questionados sobre horas extras, os 
funcionários apresentam maior fl exibilidade, 
pois, não precisaram contratar alguém para 
cuidar do pet e/ou correr para casa pra levar 
o cachorro para passear;

Políticas de boas-vindas aos animais melhora 
a percepção da marca e aumenta o fl uxo de 
clientes: empresas que implementaram prati-
cas pró-animais, apresentam resultados melho-
res do que aquelas que não implementaram.

E os riscos e contras:
Funcionários e clientes podem ter alergias 

(15% a 20%) e fobias de animais (3% a 7%);
Lesão a colaboradores e consumidores: 

Mordidas e Arranhões podem acontecer, por 
isso, é necessário discutir com o jurídico as 
implicações legais e considerar isso no seguro 
da empresa;

Sensibilidade Cultural: O Islamismo não é 
favorável a cães como animais domésticos, 
na Coréia do Sul e Vietnã cães são alimento, 
além disso, outras diferenças culturais, podem 
entender animais como algo negativo;

Comportamento dos donos e dos animais: 
Questões como dejetos, barulho (latidos e 
miados) e boa convivência entre os animais. 
Podem também ocorrer avarias em mobiliário 
e materiais.  Em casos de animais agressivos, 
os donos devem ser alertados e estes animais 
proibidos de adentrar no ambiente; 

É algo complexo: a discussão deve incluir 
vários departamentos, como RH, Marketing, 
Relações Publicas, Jurídico, Financeiro, Com-
pras, Segurança e Facilities, pois, os impactos 
destas politicas devem ser considerado, sobre 
várias perspectivas. Por isso, para evitar pro-
blemas é essencial deixar claro as expectativas 
e regras da politica pet-friendly.

É necessário defi nir uma área/zona livre de 
animais, para pessoas alérgicas e com fobias;

É necessário verificar se o contrato 
de locação do escritório e o condomínio 
empresarial permitem a entrada de animais;

É necessário verifi car se o escritório é seguro 
para cães;

É recomendável criar dias para trazer os 
animais e defi nir um comitê pet-friendly para 
discutir questões complexas.

E você... Qual é a sua opinião sobre trazer 
animais para o trabalho?

Aproveite para marcar nos comentários o 
seu colega de RH, Marketing, Gestão, Facilities 
ou outras áreas que você acha que deveria ler 
este artigo!

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos. 
Doutorando em Administração e Analise de Tecnologia 

pela EAESP/FGV. Mestre em Estratégia Empresarial 
EAESP/FGV. Fundador da YLX – Boutique de 

Treinamento e Consultoria. Coordenador da pós 
de projetos e da pós da vendas da BSP – Business 

School São Paulo. Professor da ESPM, Belas 
Artes, Metodista, UNIFACS e Senac. Nos últimos 

anos trabalhou em projetos de algumas das mais 
prestigiadas organizações empresariais do mundo.


