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HORÓSCOPO
“Todos os dias, sob todos os 

pontos de vista, vou cada vez melhor”

Visite: www.omarcardoso.com.br De 22/2 a 28/2

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril
Novidades com maior interesse podem surgir neste período. 
Ao tratar de negócios com outras pessoas, saiba avaliar suas 
possibilidades e as dos outros. Até depois de amanhã, algo 
poderá dar muito lucro. Através da razão, você irá ao ponto 
crucial do problema que há tanto tempo tem lhe preocupado.

Não se torne insistente demais em suas pretensões, junto 
aos superiores. O dia de hoje é favorável somente a rela-
ções familiares e com a pessoa amada. Cuidado com aci-
dentes, principalmente os de trânsito. No trabalho seja bas-
tante franco e direto.

Momento dos mais propícios para investigações, em quími-
ca, medicina e tudo que está relacionado com ocultismo. 
Todavia, terá aborrecimentos, proporcionados pelos fami-
liares. Cuide da saúde e evite acidentes. Mantenha contro-
le em suas emoções para não desarrumar o que está feito.

Período dos melhores para os escritos e o comércio, de um 
modo geral. Pode solicitar favores de amigos e superiores, em 
qualquer caso de dificuldades. Fluxo benéfico a sua saúde, a 
vida sentimental e amorosa. Você pode sentir uma tendência 
a um maior ajustamento aos estados emocionais dos outros.

Dia pouco propício para tratar de assuntos jurídicos e fi-
nanceiros e para impor ideias em seu campo profissional. 
Também, tudo que se diz ser novo (negócios, empresa, 
etc.) deve ser posto de lado. No amor, será bastante prová-
vel conseguir o que buscava há tanto tempo.

Período neutro, pouca probabilidade de sucesso nas ques-
tões de dinheiro de trabalho e de família. Cuide da saúde. 
Com a posição de Mercúrio, você está mais ansioso por ex-
perimentos intelectuais; e se tiver de viajar a negócios, por 
estes dias, pode esperar bons resultados.

Pela influência da Lua e do Sol, você está favorecido em 
muitas coisas. Haverá bons fluxos para estudos, exames, 
testes, averiguações, cartas, notícias e correspondência. 
Capacidade de raciocínio aumentada. Não se precipite nas 
coisas ligadas ao romance, ou então, ao casamento.

A partir de agora, você entra em uma das melhores fases 
para lucrar através de escritos, propaganda e em tudo que 
está relacionado com a imprensa e com a comunicação. 
Favorável às mudanças de residência.

Aproveite a influência deste dia para conhecer o maior núme-
ro possível de pessoas. As amizades que fizer até o dia, vão 
lhe trazer vantagens. Período promissor para tudo em geral. 
Está na hora de você ajudar a sua própria sorte. Tudo o que 
estiver ligado a sua carreira profissional deve ser incentivado.

Este é um ótimo dia, pois tudo indica que obterá êxito, em ne-
gócios ou questões ligadas ao comércio de materiais de ensi-
no, de um modo geral. Sucesso social, profissional e amoroso, 
principalmente. Esteja preparado para enfrentar algum contra-
tempo ligado a pessoa amada que poderá estar descontente.

Procure não criar nenhum obstáculo no que se refere ao 
amor. Sua atitude poderá ser interpretada de mil manei-
ras. Procure ser otimista e os resultados serão satisfatórios. 
Acabando as suas preocupações, você pode parar e pensar 
um pouco melhor, e perceber a dimensão das dificuldades.

Dia dos mais propícios às relações sociais e pessoais. Os 
assuntos financeiros, porém, deverão ser tratados amanhã, 
quando suas possibilidades de sucesso serão maiores. Os 
astros aconselham que você deixe a sua vida fluir sem a in-
tromissão de seus pensamentos.

CÂNCER - 21 de junho a 20 de julho LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 21 de janeiro

TOURO - 21 de abril a 20 de maio LEÃO - 21 de julho a 22 de agosto ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro AQUÁRIO - 22 de janeiro a 19 de fevereiro

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Arena Carnaval SP anuncia 
programação completa gratuita

Nos dias 23 (sábado) e 24 
(domingo) de fevereiro, a par-
tir das 12 horas, semana Pré-
Carnavalesca, na área externa 
do Pavilhão Anhembi, a fes-
ta não para. Uma Avenida de 
Carnaval, onde os trios elétricos 
desfilam, e ainda, o som dos ba-
tuques e do axé são o ponto de 
partida para o encontro do pú-
blico e de grandes nomes da mú-
sica brasileira.

Em uma super estrutura, com 
trios, iluminação, segurança, ca-
marote, grades de contenção, to-
aletes, telões de LED, monitora-
mento do circuito e geradores, 
montado no Anhembi, em São 
Paulo, o evento conta com blocos 
comandados por Gabriel Diniz 
(Bloco da Jenifer), Léo Santana 
(Bloco da Santinha), Harmonia 
do Samba (Bloco Vem Neném), 
Aviões (Bloco do Comandante) e 
o Bonde do Tigrão.

Totalmente gratuita, em um 
formato que proporciona uma 
maior conexão entre os artistas 
e o público, a Arena Carnaval 
SP traz atrações que estão co-
nectadas entre si, onde há espa-
ço para diferentes sonoridades, 
como samba, pagode, arrocha, 
axé music e estilos próprios des-
sa comemoração multicultural. 
A festa é dividida em blocos e, 
justamente por ter um número 

grande de foliões, eles se espa-
lham por uma avenida, cria-
da e projetada exclusivamen-
te para essa folia da semana 
Pré-Carnaval.

Para participar da primeira 
edição da Arena Carnaval SP - 
ou seja, aproveitar os blocos e 
assistir aos shows com seguran-
ça - não é necessário comprar o 
abadá correspondente. Os blo-
cos têm entrada livre e se espa-
lham por toda área externa do 
local.

Sobre os blocos:

Dia 23 de fevereiro (sábado)
12h - Abertura dos portões - Dj 
Dann
12h30 - Thainá Cardoso
14h - Léo Santana - Bloco da 
Santinha
17h - Xand Avião - Bloco do 
Comandante 
20h - Bloco Bonde da Val

Dia 24 de fevereiro (domingo)
12h - Marchinhas de Bairro 
(Bixiga 70, Nomade Orquestra e 
Orquestra Brasileira de Música 
Jamaicana)
15h - Gabriel Diniz - Bloco da 
Jenifer
17h30 - Harmonia do Samba - 
Bloco Vem Neném
19h - Bonde do Tigrão - Bloco do 
Tigrão
20h - Pabllo Vittar - Bloco da 
Pabllo

Horário e ordem dos shows 
sujeitos a alteração sem avi-
so prévio. A área externa do 
Pavilhão Anhembi está localiza-
da na Avenida Olavo Fontoura, 
1.209 - Evento para maiores 
de 18 anos e gratuito. A aber-
tura dos portões será ao meio-
dia. Para mais informações: 
https: / /www.facebook.com/
events/2100046366684476/

Foto: Divulgação

O cantor Léo Santana irá comandar 
o Bloco da Santinha na sexta, 23

Saresp 2018: proficiência dos alunos do 9º ano do 
Ensino Fundamental em Matemática é equivalente 

à adequada para o 6º ano do mesmo ciclo
Dados do Sistema de Avalia-

ção e Rendimento Escolar do 
Estado de São Paulo (Saresp) 
2018 apontam que o índice de 
proficiência dos alunos do 9º 
ano do Ensino Fundamental da 
rede estadual de São Paulo em 
Matemática, está abaixo do espe-
rado e é equivalente aos dos estu-
dantes do 6º ano do mesmo ciclo.

Na última terça-feira (12) 
foram apresentados pelo secre-
tário Rossieli Soares da Silva 
o detalhamento do Saresp e os 
resultados do Índice de Desen-
volvimento da Educação do Es-
tado de São Paulo (Idesp) re-
ferentes a 2018. Os boletins 
individuais do Saresp referentes 
às escolas já podem ser consulta-
dos no site da Secretaria (http://
www.educacao.sp.gov.br).

Em Língua Portuguesa, os 
278,8 pontos de proficiência al-
cançados pelos alunos na 3ª 

série do Ensino Médio era o es-
perado para o 9º ano do Ensino 
Fundamental. O resultado mos-
tra que 45% dos alunos que finali-
zam a educação básica não conse-
guem realizar tarefas de leitura.

No 5º ano do Ensino Funda-
mental, o Saresp revela que 
15,2% dos alunos têm conhe-
cimento abaixo do básico em 
Matemática, e 7,2% em Língua 
Portuguesa. No 9º ano o desempe-
nho em Matemática é ainda pior: 
26,3% dos estudantes da rede 
têm proficiência abaixo do básico; 
em Língua Portuguesa, 14,2% es-
tão neste mesmo patamar.

No Ensino Médio os indi-
cadores são ainda mais alar-
mantes: em Matemática, 46,6% 
dos alunos da rede pública de 
São Paulo têm conhecimen-
to abaixo do básico; em Língua 
Portuguesa 27,2% estão na es-
cala mais baixa de proficiência.

As provas do Saresp que ava-
liam o conhecimento dos alu-
nos nas disciplinas de Língua 
Portuguesa e Matemática foram 
aplicadas nos dias 27 e 28 de no-
vembro para mais de 1 milhão 
de estudantes.

 
Idesp 2018

Além do Saresp, a Secretaria 
divulgou também o Idesp re-
ferente a 2018. Para o cálcu-
lo do indicador são utilizadas 
as notas do Saresp nas disci-
plinas de Língua Portuguesa e 
Matemática, e as taxas de apro-
vação, reprovação e abando-
no. Apesar dos baixos índices 
de proficiência em Matemática 
e Língua Portuguesa, o Idesp 
apresentou crescimento. Os bo-
letins do Idesp referentes aos 
municípios e às escolas estarão 
disponíveis nos próximos dias.

Veja a série histórica abaixo:

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Meta (2030)
Anos iniciais 3,96 4,24 4,28 4,42 4,76 5,25 5,40 5,33 5,55 7,00
Anos finais 2,52 2,57 2,50 2,50 2,62 3,06 2,93 3,21 3,35 6,00
Ensino Médio 1,81 1,78 1,91 1,83 1,93 2,25 2,30 2,36 2,46 5,00

Oito dicas para uma vida 
mais segura na internet

Lançado há 15 anos pela 
Insafe Network, o Dia da In ter-
net Segura (SID, da sigla em in-
glês para Safer Internet Day) 
aconteceu na última terça-feira, 
5 de fevereiro de 2019. Do cyber-
bullying às redes sociais, todos 
os anos o SID visa sensibilizar 
para as questões de segurança 
online e escolhe um tópico que 
retrate as preocupações atuais. 
O slogan da campanha, “Juntos 
por uma Internet melhor”, é 
um chamado para que todos se 
unam e desempenhem seu pa-
pel na criação de uma Internet 
melhor para todos. Com isso em 
mente, a Cylance, fornecedora 
líder de soluções preventivas de 
segurança baseadas em inteli-
gência artificial (IA), reuniu al-
gumas dicas e hábitos que são 
muito simples e podem ajudar a 
manter seu computador e infor-
mações seguros:

1. Certifique-se de que todos 
os seus dispositivos este jam to-
talmente atualizados para as 
versões mais re cen tes. Es pe-
cialmente atualiza ções da Apple, 
Google, Micro soft e Adobe. Em-
presas de software e hardware 
lançam regularmente atualiza-
ções para corrigir vulnerabilida-
des de segurança que poderiam 
colocar seus usuários em risco. 
Não atualizar seu software é o 
equivalente a ignorar os recalls 
da fabricante de seu carro.

2. Use um gerenciador de se-
nhas que possa criar aleatoria-
mente senhas longas e exclu-
sivas para cada uma de suas 
contas online. As pessoas geral-
mente usam senhas curtas e as 
reutilizam para várias contas. 
No entanto, se essas credenciais 
forem comprometidas, os crimi-
nosos poderão acessar todas es-
sas contas de uma só vez.
3. Não clique em e-mails ou links 
enviados por uma pessoa ou em-
presa que você não conhece ou 

uma newsletter para a qual não 
se inscreveu. Uma das fraudes 
mais comuns é usar e-mails de 
phishing que induzem as pes-
soas a clicar em links infecta-
dos que baixam o malware em 
seus computadores - e, quando o 
sistema é infectado, os hackers 
podem acessar tudo: documen-
tos, informações financeiras e 
pessoais, nomes de usuário, se-
nhas, fotos, histórico de navega-
ção etc.

4. Suspeite de pechinchas “boas 
demais para ser verdade” e ofer-
tas que você recebe por e-mail 
ou mensagem de texto. Os ciber-
criminosos usam a alta deman-
da por produtos e o desejo dos 
consumidores de economizar di-
nheiro como uma manobra para 
atrair vítimas inocentes.

5. Desconfie de sites com os 
quais você não está familiariza-
do. Prefira sites de e-commer-
ce de boa reputação para fazer 
suas compras on-line. Se você 
decidir comprar mesmo assim, 
use um número de cartão tem-
porário, fornecido pela maioria 
dos bancos hoje em dia. Os ci-
bercriminosos podem facilmen-
te criar sites falsos, às vezes fin-
gindo ser um site respeitável, e 
atrair pessoas para infectá-los 
com malware ou solicitar infor-
mações pessoais ou financeiras.

6. Não se conecte à redes de 
WiFi desconhecidas ou sem se-
nha. Os cibercriminosos podem 

criar redes falsas de 
WiFi que parecem ser 
legítimas, nomean-
do seu ponto de aces-
so após provedores de 
serviços de Internet co-
muns ou usando a pa-
lavra “grátis” no nome 
para que as pesso-
as tentem se conectar. 
Uma vez conectados, os 
bandidos podem assis-
tir o que você fizer on-
line (incluindo a captu-
ra de nomes de usuário, 
senhas, informações de 

cartão de crédito etc.).

7. Se você não estiver usando o 
Bluetooth do seu celular, desli-
gue-o. Vulnerabilidades foram 
encontradas no Bluetooth que 
permitem que hackers aces-
sem seus dispositivos sem o seu 
conhecimento.

8. Use uma solução antivírus de 
última geração, como a Cylance, 
que não depende de assinaturas. 
Em vez disso, ela usa inteligência 
artificial para identificar malware 
de forma preventiva. As soluções 
antivírus baseadas em assina-
turas são reativas e não conse-
guem acompanhar o volume de 
malware que vemos hoje no mun-
do, especialmente contra malwa-
re exclusivo de um país específi-
co, como o Brasil. Se você tiver de 
usar um antivírus tradicional, ve-
rifique se está atualizando suas 
assinaturas várias vezes ao dia.

“No final, a verdadeira se-
gurança só virá com a educação 
da única parte do processo que 
nunca pode ser consertada: o 
usuário final”, diz Christopher 
Bray, vice-presidente sênior e 
gerente geral de Consumer na 
Cylance. “É necessário usar o 
bom senso ao acessar a internet 
e todas as suas incríveis ferra-
mentas. É como a sua própria 
casa: se você não está à espe-
ra de companhia e a campainha 
toca, você vai abrir a porta sem 
verificar o olho mágico?”

Foto: Clément H on Unsplash

Estudantes de Fatecs fazem parte 
do projeto Meninas Digitais

Para estimular a presença 
feminina em um mercado ma-
joritariamente composto por 
homens, estudantes de duas 
Fa culdades de Tecnologia do 
Estado (Fatecs) promovem ati-
vidades visando despertar o in-
teresse por cursos na área de 
Computação, entre garotas do 
Ensino Médio e Fundamental.

Os projetos fazem parte do 
programa Meninas Digitais, or-
ganizado pela Sociedade Bra-
si leira de Computação (SBC), 
com o objetivo de ampliar o nú-
mero de mulheres em carreiras 
associadas a TI em todo o terri-
tório nacional.

Fatech Girls

Uma das iniciativas é o 
Fatech Girls, da Fatec São Paulo, 
na Capital. Criado em 2017, o 
grupo, atualmente conta com 
mais de 20 alunas voluntárias 
do Curso Superior Tecnológico 
de Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas (ADS), sob a orienta-
ção da professora Grace Borges.

Por meio de debates, pales-
tras, minicursos e oficinas sobre 
temas relacionados à programa-
ção, como Scratch, JavaScript e 
AppInventor, bem como jogos de 
“computação desplugada” (téc-
nica para ensinar informática 
sem o uso de computadores), as 
jovens desenvolvem atividades 
em escolas, centros comunitá-
rios e na Fatec.

“A própria história de vida 
das estudantes já serve de exem-
plo para atrair outras meninas 
para a computação. Mas nossas 
atividades não são restritas ape-
nas ao sexo feminino, a ideia é 
desmistificar a informática para 
qualquer idade e gênero, mos-
trando o quanto esse universo é 
fascinante”, explica Grace.

Key Tech

Outro projeto é o Key Tech, 
da Fatec Bragança Paulista, loca-
lizada no município da Região de 
Campinas, que passou a integrar 
o programa da SBC em novembro 
de 2018. O grupo é composto por 

Erika Xavier Gimenes, Gabriel 
Augusto Lambert Bert ti, João 
Victor Manfre Santos, Leonardo 
Nicanor Alves e Vitória Maria 
Aparecida de Sou za Luiz, orien-
tados pela professora Viviane 
Ramalho de Aze vedo, que tam-
bém é a coordenadora do curso 
de ADS da unidade.

Os jovens já tiveram conta-
to com alunos de escolas da re-
gião para divulgar as possibili-
dades do mercado de trabalho 

da área e apresentar a oportuni-
dade de prestar o Vestibular da 
Fatec. No primeiro semestre de 
2019, o grupo planeja realizar 
workshops de Excel e HTML na 
unidade.

“É uma equipe muito dedica-
da e engajada, que já se tornou re-
ferência não só para os adolescen-
tes das escolas, mas também para 
os próprios colegas da Fatec, mos-
trando o potencial de crescimen-
to do projeto”, afirma Viviane.

Fatech Girls durante o evento Computação Desplugada,  
na Casa de Cultura do Tremembé, na Capital


