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Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 09 de Novembro de 2018. Dia de Santo Orestes, Santo Alexan-
dre, Santa Eustólia, São Salvador e Dia do Anjo Hakamiah, cuja virtude é a 
coragem. Dia do Município, Dia do Radiologista, Dia do Manequim e 

Dia do Hoteleiro. Hoje aniversaria o guitarrista Tom Forgety que faz 77 
anos, o técnico de futebol Luiz Felipe Scolari ( o Felipão) que nasceu em 
1948 faz 70 anos, o cineasta Bille August que também faz 70 anos, o ator 
Lou Ferrigno que nasceu em 1952 completa 66 anos e a atriz  Maria Ribeiro 
que nasceu em 1975.

O nativo do dia
O nativo deste dia e grau de Escorpião é profundamente fascinado pelos 
mistérios da alma humana e pela passagem do tempo, tendo às vezes difi cul-
dade de se projetar no futuro, preferindo viver cada dia como se fosse o único. 
Essa maneira especial de vivenciar cada momento pode gerar experiências 
e criações maravilhosas, mas pode também ser uma fonte de angústia e 
inquietação. Sendo sempre muito emocional, possui uma dose sufi ciente de 
sabedoria, que o ajuda a alcançar percepções importantes sobre si mesmo 
e sobre a vida em geral.

Dicionário dos sonhos
CAVALO – Em geral é bom aviso. Se for forte musculoso, 
indica vitória sobre seus inimigos. Possuir muitos cavalos: 
riquezas, abundância no futuro. Correndo: grande vitória. 
Branco: boas novas. Preto: aborrecimentos. De outra cor: 
doenças passageiras. Cavalga-lo com arreios: problemas com 
pessoas da família. Sem arreios: adultério ou infelicidade. Ver 
muitos: felicidade no jogo durante cinco a sete dias. Cavalo 
também é um símbolo masculino nos sonhos das mulheres. 
Números de sorte:  41, 33, 86, 90, 95 e 99.

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

Esta sexta é o terceiro dia da lunação . A Lua plena em Sagitário deixa o astral mais leve e descontraído.  A Lua em 
conjunção com Mercúrio facilita a comunicação, as negociações e os contatos. Os estudos, o contato com a fi losofi a, 
religião, línguas estrangeiras e outras culturas estará favorecido durante toda esta sexta. Vênus em bom aspecto 
com Marte ajuda a ter iniciativas positivas para os relacionamentos e tomar novas atitudes.  O dia será positivo 
para fazer os ajustes necessários nas relações. A noite deve ser de descanso. A Lua em mau aspecto com Netuno 
pode trazer confusão emocional.
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Este é um período para redirecio-
nar a sua vida e suas relações. Há 
a ampliação do valor da amizade e 
forte inclinação para a observação e 
raciocínio em mente mutável junto a 
uma enorme adaptabilidade as novas 
situações. 77/577 – Verde.

É preciso aproveitar as oportunida-
des, as situações novas que se apre-
sentam pela manhã. O dia é de bom 
humor e mais otimismo, com atitude 
entusiasta durante toda a manhã. 
Está sujeito a enfrentar confl itos 
pessoais e precisará ser maleável com 
as pessoas. 89/389 – Azul.

É bom neste momento evitar im-
pulsos, controlar as explosões de 
insatisfação e conter de forma rígida 
as pequenas discórdias. O descanso 
e o prazer estão bastante ativados. 
Coloquem em ação as decisões que 
foram tomadas e irá sentir-se bem 
nesta sexta. 94/594 – Branco.

A Lua em conjunção com Mercúrio 
facilita a comunicação, as negocia-
ções e os contatos. Aumenta o seu 
entusiasmo para realizar as tarefas 
e os trabalhos do dia-a-dia. Termine 
aquilo que começou e estava parado. 
As emoções ajudam a demonstrar o 
que se passa no seu íntimo. 86/286 
– Branco.

Muita coisa deverá mudar em sua 
vida e um novo rumo será tomado 
neste fi nal de ano. O Sol em Escor-
pião aconselha a conter as explosões 
temperamentais. Fortes impulsos 
surgirão, despertando o seu desejo 
por alguém que conheceu há pouco 
tempo. 51/351 – Amarelo.

O modo de agir pode afastar pessoas 
de seu relacionamento. Cuidado 
com algo que pode dar errado. As-
suntos materiais serão produtivos 
e trarão lucros. Seja direto e mais 
desenvolto na relação íntima e será 
mais feliz. Precisa controlar a insa-
tisfação. 09/609 – Verde.

O dia será positivo para fazer os 
ajustes necessários nas relações. A 
noite deve ser de descanso.  Mante-
nha-se fi rme em suas convicções, 
mesmo diante de dificuldades. 
Atitudes simpáticas serão melhores 
do que uma atitude crítica demais. 
29/829 – Cinza.

Surgem novos objetivos de vida, mas 
veja antes se os antigos estão sendo 
cumpridos. Há uma ampliação do 
valor da amizade e forte inclinação 
para a educação e o aprendizado. 
Um novo envolvimento melhora a 
vida íntima e também o relaciona-
mento sexual. 50/450 – Verde.

Uma fase de recolhimento está co-
meçando com o Sol indo em direção 
a Sagitário vai dar início ao período 
mais delicado do ano. Pode começar 
a mudar o seu modo de ver a vida, 
com mais paixão e disposição no seu 
dia a dia. 67/567 – Marrom.

A Lua em Sagitário ajuda nas rela-
ções grupais, contatos com amigos 
e pessoas conhecidas. O Sol em 
Escorpião dá mais pique e agilidade 
para decidir. Faça uma análise antes 
de apontar defeitos do outro. Tenha 
atenção para que a ambição não o 
impeça ver a realidade. 79/879 – Azul.

Muito pique e disposição no fi nal do 
dia. É um dia ótimo para estar mais 
ativo, de uma forma confi ante e ani-
mada pois terá boas novas no início 
da noite. Faça com que qualquer 
desejo possa se realizar, por mais 
impossível que pareça momento. 
57/257 – Branco.

Vênus em bom aspecto com Marte 
ajuda a ter iniciativas positivas para 
os relacionamentos e tomar novas 
atitudes. Profundidade nos proces-
sos de raciocínio ajuda a encontrar 
soluções neste dia do amor. A persis-
tência poderá levá-lo ao sucesso, por 
isso não desista diante de obstáculos. 
73/373 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para se livrar dos medos e enfrentar os problemas : 
Uma vela dourada, óleo de verbena, papel branco, fi ta 
branca. Unte a vela dourada com o óleo de verbena. Escre-
va no papel branco todos os medos dos quais você quer se 
livrar. Dobre o papel e amarre-o com a fi ta branca, dando 
sete nós. Acenda a vela e queime o papel completamente, 
fazendo desaparecerem todas as letras. Pegue as cinzas que 
restaram e faça-as virarem farelo. Procure um lugar com 
plantas (um parque, um jardim) e sopre-as para longe sete 
vezes. Nada deve restar.
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(?) Magna:
a Consti-

tuição
(jur.)

Órgão de
segurança
dos EUA
(sigla)

Sobre, em
francês

Situação
que enerva
as pessoas
numa fila

Número de
cordas do
berimbau

Justa (?),
motivo de 
demissões

Estado
mais próxi-
mo do Pa-
cífico (BR)

Ex-jogador
da seleção
brasileira
de vôlei

Metal de
baixelas
(símbolo)

Tudo
aquilo que
pode exis-
tir (Filos.)

(?) Bald-
win, ator
de "Blue
Jasmine"

Letra-
símbolo do
tamanho
pequeno

Ilhas (?),
atração do

Caribe

As botas 
de correção

do pisar

Conteúdo
da fofoca

Cidade do
interior
paulista

Lugar das
odaliscas
"Urbano",
em IPTU

Costa 
(?), país

Verniz pa-
ra móveis

José (?),
político

Percepção
do paladar

Apenas
Móvel 

do quarto
de hotel

103, em
romanos

Arte, 
em latim

"Metade",
em "semi-

círculo"
4a letra

Untada de
gordura

Lançar

Acredita
(?) pois:
sendo
assim

O domingo 
precedente
à Páscoa

Rente

Pequeno
monte

Macaco de
pesquisas

Parte do
capacete
Industrial
brasileiro

Folheto de 
divulgação
Pronome da
2a pessoa

Base 
(de colina)

Passeio 
curto (pop.)

Espaço do serviço 
vip no avião

(?) Zero, praça
histórica de Recife

Xodós
femininos
da vovó
Titânio

(símbolo)

Copa do Nordeste e Copa Verde
(fut.)

As lentes que servem ao portador
de miopia e de hipermetropia

Neste
instante

A veste de
festas

folclóricas

Investida contra sis-
temas de informática

em todo o mundo,
como a ocorrida em

2017

3/ars — nsa — sur. 4/alec — giba.

Envolvidos em acelerar 

ainda mais suas 

operações no país, os 

marketplaces brasileiros 

estão em pleno movimento

A política do ganha-ganha é 
aplicada ao negócio, onde 
grandes empresas diluem 

os seus custos e ampliam o es-
pectro de visitantes, enquanto 
as pequenas podem expor seus 
produtos em lojas com grande 
visibilidade, sem precisar arcar 
com um custo fi xo para a cria-
ção de uma loja física ou virtual. 
Neste caminho de crescimento 
acelerado, que levou a Amazon 
ao topo do mercado, existem 
alguns gargalos que devem ser 
enfrentados. Um deles é o frete.

Recente pesquisa feita pela 
PwC revelou que  64% dos con-
sumidores aceitam arcar com 
os custos de uma entrega mais 
rápida ou no mesmo dia; 11% 
fariam isso para garantir que 
seus pedidos cheguem uma ou 
duas horas após a compra. Eles 
reconhecem, portanto, que a 
entrega mais rápida seria um 
esforço especial de logística que 
vale a pena ser remunerado. E 
que esforço! Com o aumento das 
expectativas dos consumidores, 
a pressão agora é para encontrar 
maneiras de atendê-los, mas com 
uma operação lucrativa.

Especifi camente, no Brasil, o 
comércio digital tem uma pecu-
liaridade: ele está inserido em 
uma cultura de “frete grátis”. 
Esta é uma estratégia das grandes 
empresas, mas que é danosa para 
o negócio, pois o cliente passa a 
considerar que a entrega sem 
custo é uma condição para a 
compra. É preciso sair da briga de 
preços. Um dos grandes trunfos 
da compra online é a comodida-
de. A oferta é irresistível, mas o 
conforto na transação é o fato 
imprescindível.

Essa prática deveria ser pon-
tual, para alicerçar as vendas, 
por exemplo, já que ela tem um 
custo que deve ser pago por todas 
as partes envolvidas no negócio. 
Por isso, a gestão do frete é uma 
das partes mais importantes na 

estratégia de vendas online, tanto 
para os grandes quanto para os 
pequenos varejistas. Os lojistas 
de e-commerce vêm procurando 
alternativas às entregas tradicio-
nais, principalmente nos centros 
urbanos. Na prática, vale adotar 
as mais variadas opções. 

O estudo da PwC indica que 
em inúmeros países já existem 
parcerias de “última milha” com 
provedores de entrega hiperlo-
cais (o Uber está explorando essa 
alternativa); entrega de estoque 
de fabricantes pelo varejista 
(drop-shipping);  aquisição de 
empresas prestadoras de serviços 
de logística (a compra da Grand 
Junction e da Shipt pela Target);  
enquanto a Belgian Post adqui-
riu a Radial, uma empresa de 
entregas de comércio eletrônico 
sediada nos EUA.

Mas para construir um negócio 
efi ciente dentro de um marke-
tplace é preciso ter, além de um 
frete bem estruturado, outros 
requisitos que podem tornar o 
negócio sólido. Existe mais de um 
tipo de cliente. São muitas marcas 
e serviços e é responsabilidade 
do marketplace fornecer valor 
e serviços. A jornada do cliente 
deve ser a melhor experiência 
possível. É fundamental contar 
com uma plataforma que tenha 
imagens de qualidade, texto 
agradável, que dê uma boa visão 
e inspiração para encontrar o 
produto ou serviço perfeitos. 

Empresas tradicionais do vare-
jo, nos Estados Unidos, estão em 
busca de ecossistemas que sejam 
autossustentáveis. As marcas ofe-
recem, por exemplo, experiências 
online e offl ine, como comprar 
pela internet em telas instaladas 
nas lojas físicas. Assim, amplia-se 
o conceito de experiência omni-
channel. A Macy’s, nos Estados 
Unidos, está reabrindo dezenas 
de lojas para atrair consumidores 
para a compra online. 

O espaço para inovação está 
aberto e os compradores bra-
sileiros devem acompanhar o 
movimento do mercado global.

(*) - É Diretor de Marketplace da 
Associação Brasileira de Comércio 

Eletrônico (ABComm) e Head de 
E-Commerce na Riachuelo.

Marketplaces brasileiros: 
os desafi os que precisam 

ser enfrentados! 
Carlos Alves (*)

Tudo combinado a paisa-
gens de cair o queixo, 
que o transformam no 

destino perfeito para as pró-
ximas férias. Para se preparar, 
conheça algumas experiências 
imperdíveis para aproveitar em 
terras alentejanas.

• Hospedar-se em um edifí-
cio medieval - O destino pode 
proporcionar hospedagem em 
muitos edifícios de centenas de 
anos, que fazem parte do acervo 
histórico e que atualmente abri-
gam hotéis elegantes e de puro 
conforto. São antigos conventos 
e palácios que permitem viven-
ciar o estilo e arquitetura da 
Idade Média, como a Pousada 
de Arraiolos, do século 14, que 
mescla a arte barroca à mobília 
minimalista e requintada.   

• Ver as planícies e vilas alen-
tejanas do alto - A paisagem 
natural alentejana é um brilho 
para os olhos, com planícies 
douradas a perder de vista. O 
voo de balão de ar quente é uma 

Um conceito “audaz, ousado”, que nasce como 
híbrido de dois ramos diversos no universo 
automotivo: o coupé e o SUV. Assim Antonio 
Filosa, responsável pela Fiat Chrysler Auto-
mobiles (FCA) na América Latina, descreve 
o Fastback, carro-conceito apresentado pela 
empresa no Salão do Automóvel de São Paulo, 
que começou ontem (8) e vai até o dia 18.

O modelo, disse Filosa, constitui um “exercí-
cio estilístico de design que reúne muitos dos 
elementos que estarão presentes nos projetos 
de produtos futuros da Fiat”. “Poderia ser até 
um produto em si”, acrescentou. “É um modelo 
ousado porque é a fusão de dois conceitos: o 
coupé, que é baixo e feito para estar próximo 
ao solo, e o SUV, que é alto. O Fastback é a 
união de dois planetas de maneira diferente, um 
exercício estilístico árduo”, admitiu o executivo 
da FCA, ressaltando que a reação até agora é 
“muito positiva”.

“Estamos muito animados para apresentá-lo 
aos acionistas”, afi rmou.

O carro representa uma aposta estratégica 
para o futuro da marca Fiat na América Latina, 
já que, segundo Filosa, ela é “mainstream” na 
região, mas cobre apenas 67% do mercado 
porque não tem um SUV ou uma picape “metric 

Cinco experiências imperdíveis 
em uma viagem pelo Alentejo

O Alentejo, em Portugal, tem muito bem preservado não só o seu patrimônio histórico, grande parte 
reconhecido pela Unesco, mas também a autenticidade da cultura

das maneiras mais românticas 
e, ao mesmo tempo, aventureira 
de ver toda a beleza da região. 
Dá para levar a família toda para 
o passeio, já que alguns cestos, 
como os da empresa Up Alente-
jo, chegam a acomodar até 12 
pessoas. Podem ser realizados o 
ano inteiro e deve-se considerar 
o período de até cinco horas 
para toda a experiência. 

• Provar os vinhos premiados 
- A região é uma verdadeira 
Meca para os amantes da bebida 
e as opções de enoturismo são 
muitas. São cerca de 300 viní-
colas em seu território, que pro-
duzem variações como tintos, 
brancos, espumantes e talha, 

e alguns rótulos estão entre 
os mais premiados do mundo. 
Em lugares como a CARMIM, é 
possível conhecer o processo de 
produção, aprender mais sobre 
os vinhos e ainda degustar as 
melhores seleções.

• Visitar uma herdade - Nas 
herdades do Alentejo, você irá 
descobrir tradições e sabores 
que só as regiões mais rurais 
podem proporcionar. Essas 
propriedades familiares típicas 
são excelentes alternativas para 
vivenciar a cultura e a produção 
dos deliciosos ingredientes da 
culinária local. Algumas dis-
põem de charmosos alojamen-
tos e restaurantes fabulosos, 

como a Herdade da Malhadinha 
Nova, nos arredores de Beja.

• Fazer stand-up paddle entre 
os sobreiros - Para aqueles que 
buscam atividades de bem-es-
tar e lazer em meio à natureza, 
praticar stand-up paddle é a 
maneira perfeita de contemplar 
as belezas naturais do Alentejo. 
A Corktour realiza passeios 
que permitem a prática em 
lagoas rodeadas de sobreiros 
(árvore que fornece a cortiça) 
combinada a experiências de 
provas de vinhos e degustação 
de produtos regionais.

Fonte e mais informações: 
(www.turismodoalentejo.com.
br).
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SABEDORIA DOS ANJOS canalizada 

por Sharon Taphorn. Observe mais 

atentamente. Amplie sua perspectiva. Este 
é um momento de grande potencial. Você 
verá a realização de projetos, relacionamen-
tos mudando e fl orescendo, e potencial de 
crescimento que está assegurado. Seja o que 
for em que você esteja trabalhando agora, 
decida se você quer fazer as coisas da ma-
neira antiga, ou responder e agir de forma 
diferente para obter melhores resultados. É 
hora de se interiorizar e realizar suas novas 
maneiras de pensar, ser e fazer. Ação rápida 
e decisões inteligentes são as chaves para 
o seu sucesso agora, então prepare-se para 
agir pelo seu bem mais elevado e melhor, 
sabendo que isso tem que ser bom para todos. 
Espere resultados positivos, confi e em sua 
sabedoria interior e permita que surjam in-
sights e orientações. Pensamento para hoje: 
Neste momento, saiba que tudo é possível e 
tudo tem potencial para fl orescer e crescer. 
Observe mais atentamente e prossiga com o 
coração, mente e propósito claros. E assim é. 
Você é muito amado e apoiado, sempre. Os 
Anjos e Guias. http://www. playingwiththeu-
niverse.com/ - Tradução: Regina Drumond 
– reginamadrumond@yahoo.com.br

Fiat apresenta o híbrido coupé-
SUV Fastback em São Paulo

ton”, que a empresa está “estudando”. “Mas 
quando tivermos o SUV passaremos a 87% e 
nos tornaremos verdadeiramente mainstream, 
porque os SUVs são o setor que cresce”, disse.

A aposta, no entanto, deve ser feita “italia-
namente, com a visão da marca que está sendo 
desenvolvida na América Latina”, diferente da 
estratégia da Jeep, que controla atualmente uma 
fatia importante desse setor. “A cada cinco SUVs 
vendidos no Brasil, um é da Jeep”, ressaltou 
o executivo da FCA, que atribui ao CEO do 
grupo, Mike Manley, a responsabilidade pelo 
“milagre da Jeep”, que após ter se consolidado 
nos EUA agora se expande na América Latina 
e na Europa (ANSA).

Modelo representa aposta estratégica para 

o futuro da marca.
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