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Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 14 de Novembro de 2018. Dia de São Leopoldo, São Nicolau 
Tavelic, Santa Veneranda, São Serapião, São Filomeno, São Lourenço, e Dia 
do Anjo Nelcael, cuja virtude é a liderança. Dia da Indústria Automo-

bilística, Dia do Desporto Amador, Dia da Alfabetização e Dia do 

Bandeirante. Hoje aniversaria o príncipe Charles da Inglaterra que chega 
aos 70 anos, o ator, compositor, cantor e violeiro Almir Sater que nasceu 
em 1956 e faz 62 anos e o baterista, percussionista, tecladista, pianista, 
compositor Travis Baker que nasceu em 1975.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste grau é simpático, fi el e sempre está fazendo 
alguma coisa. É também idealista e altamente intuitivo.  Geralmente coloca 
seu trabalho em primeiro lugar julgando a os outros principalmente no que 
se relaciona ao profi ssional. Costuma ter boas relações sociais, embora seja 
muita vezes um tanto tímido. É de uma sinceridade absoluta, idealista e 
sempre voltado para as grandes causas da humanidade. Gosta da literatu-
ra, da poesia e de aprofundar-se nos estudos. A inquietude e a constante 
insatisfação podem também levá-lo a fazer grandes mudanças na vida.

Dicionário dos sonhos
BOLSA – Vazia sempre é mau presságio. Cheia, 
sabedoria e riqueza moral. Acha-la indica sorte 
no jogo. Perde-la, viagem próxima. Para as mu-
lheres, sonhar com bolsa é aviso de felicidade no 
amor e que seus desejos se tornarão realidade. 
Números de sorte:  20, 29, 32, 45 e 68.

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

Esta quarta é o oitavo dia da lunação .  A Lua em Aquário faz um aspecto positivo com Urano em Áries que facilita o contato com 

grupos e ajuda no contato com amigos. Novas iniciativas, abertura e mudanças de planos positivas. Novidades, novas perspec-

tivas e coragem para arriscar coisas novas e inéditas. Hora de dar mais movimento aos planos iniciados na semana passada 

na fase da Lua Nova. Ninguém tem paciência para deixar para depois. Sentimos certa necessidade em tomar providências 

para assuntos que vinham se arrastando. A tendência para o imediatismo nos faz querer agir, sem depender de ninguém.
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Com a Lua em Aquário terá novi-
dades em seu trabalho. Livre-se do 
que não serve mais e prepare-se 
para a renovação, abra espaço para 
aquilo que têm que acontecer. Veja 
a vida como ela é sem iludir-se com 
seus próprios desejos e evitando o 
imediatismo. 97/397 – Vermelho.

A Lua em Aquário dá maior agilidade 
aos contatos e às comunicações. 
Muita disposição para atividades no 
início da manhã. Resolva situações 
na vida amorosa com calma e tran-
quilidade. Nesta quarta a tendência 
geral é de agitação e muita vitalidade. 
95/395 – Azul.

A diplomacia entre as pessoas 
favorece acordos e os entendimen-
tos. Não seja egoísta levando em 
consideração o desejo dos outros. 
Conte com ajuda necessária para 
suas realizações pessoais. Evite a im-
posição à pessoa amada, familiares 
ou aos amigos. Use de romantismo 
na intimidade. 89/289 – Bege.

Terá defi nição de sua vida e dos cami-
nhos que ela deve tomar nos dias do 
ano. As relações sentimentais terão 
uma defi nição depois de um período 
mais tenso. Tome decisões na vida 
amorosa abrindo espaço para o que 
têm que acontecer e não pode ser 
adiado. 34/134 – Verde.

Precisa de mais segurança e harmo-
nia na vida. Poderá superar algumas 
decepções, mas evite o mau uso do 
poder e o rigor de quem busca se 
exaltar a qualquer custo. Faça uma 
revisão de suas condições de vida e 
tudo irá melhorar daqui pra frente. 
90/790 – Amarelo.

Uma forte afetividade garante bons 
momentos íntimos e fará alguém 
feliz. O fato de querer mais pode 
levar a cobiça que pode afastá-lo 
de perto da família. Evite cometer 
excessos que prejudiquem a saúde 
e possam abalar a boa disposição no 
fi nal do dia. 52/252 – Verde.

A situação fi nanceira se estabiliza 
através de seu talento. Faça algo novo 
e inédito. Na parte da tarde haverá 
maior chance de nas correções a ser 
feitas durante este dia. Irá sentir-se 
mais disposto a resolver impasses 
e a enfrentar os desafi os. 71/371 – 
Vermelho.

A Lua em Aquário faz um aspecto 
positivo com Urano em Áries que 
facilita o contato com grupos e ajuda 
no contato com amigos. O novo ano 
astral irá começar em breve e deve 
preparar-se para agir. Novidades, 
novas perspectivas e coragem para 
arriscar coisas novas e inéditas.  
91/591 – Azul.

Cuidado com o caráter ditatorial 
pelo mau uso do poder. Dia ótimo 
para tudo que necessite de esforço 
e dedicação, valorizando a ação e a 
percepção. Procure relacionar-se e 
encontrar um novo ambiente e fazer 
amigos que serão uteis no futuro. 
67/167 – Marrom.

Boas novas em ganhos materiais, 
melhorando a posição fi nanceira. 
Pode contar com algum benefício 
rápido que irá estabilizar sua situa-
ção e negócios. Problemas sociais e 
afetivos serão superados se evitar 
a cobiça e aceitar aquilo que lhe 
pertence. 14/314 – Azul.

Mantenha a harmonia no ambiente 
de trabalho evitando a tendência 
de pensar apenas em seu interes-
se. Pode ser levado a situações de 
rompimento pessoal. No mês de 
dezembro, tudo que esteja agora 
tumultuado, irá se acalmar saiba 
esperar até lá. 83/983 – Branco. 

Use uma maneira mais direta de agir 
e irá benefi ciar a vida fi nanceira. A 
relação sexual deve melhorar se tiver 
alguém ao seu lado. Boas soluções na 
relação íntima deverão ser encontra-
das com o Sol indo para a casa três 
na semana que vem. 19/919 – Violeta.  

Simpatias que funcionam
Sentir prazer mais intenso: Espere uma noite 
de Lua Crescente, pegue quatro pedaços de fi ta de 
cetim vermelha de sete centímetros e costure uma 
em cada canto do colchão de sua cama. Mentalize o 
seguinte: “Coloco aqui todo meu desejo. Toda 

vez que me deitar com meu amor nesse leito, 

a chama do prazer tomará conta do meu e 

do corpo dele. Não me satisfaço com pouco, 

pois é assim que desejo”. Troque você mesma 
os lençóis para que ninguém veja as fi tas.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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3/and — get — ler. 5/atlas — raspa. 6/brocar — tibete.

Os avanços da 

tecnologia na área 

da saúde são reais e 

fascinantes, quem não 

se impressiona com 

a robotização, por 

exemplo, a cirurgia 

robótica

Alguns têm até nome: 
Da Vinci, Laura. Soma-
se a tudo isso: braços 

robóticos, a telemedicina, o 
Watson da IBM, agendamen-
to inteligente de consultas 
e exames, hospital digital, 
prontuário eletrônico, in-
teligência artificial, nuvem, 
blockchain e internet das coi-
sas; estão mudando o mundo, 
certo? Não há dúvidas que 
sim! Cada vez mais e mais! 
Mas, todos, com um grande 
desafio, gerar boa relação 
custo-efetividade. 

Na análise de tecnologias 
em saúde a análise de custo
-efetividade é o método mais 
indicado para se comparar 
alternativas de investimento 
em equipamentos, utilização 
de terapêuticas, diagnósticas 
por associar a análise fun-
damental entre benefícios 
clínicos e os custos asso-
ciados. A partir disto, com 
objetividade e transparência, 
tomar decisões.

Ops! Custos? O setor saúde, 
apesar de tudo, ainda não 
acordou para algo que outras 
indústrias fazem há muito 
tempo, a gestão de custos. 
Alguns podem remeter a 
origem da contabilidade de 
custos ao período de 1350 a 
1600; prefiro associar o nas-
cimento da contabilidade de 
custos a revolução industrial, 
no século XVIII. Seja qual 
for a sua escolha, faz um 
tempinho.

Assim e com um tom cons-
trutivo, pergunte no seu 
próprio hospital: qual é o 
custo médio do procedimento 
cirúrgico colecistectomia? E 
por que o desvio padrão de 
custos entre as colecistecto-
mias realizadas é tão grande. 

Em outras palavras, porque 
existem colecistectomias 
com custos completamente 
diferentes? 

Se você obtiver respostas, 
acredite, seu hospital faz par-
te de uma seleta categoria de 
hospitais brasileiros, muito 
provavelmente menos de 1% 
dos hospitais brasileiros têm 
essas respostas. Obviamente 
colecistectomia é apenas um 
exemplo, o exercício pode 
ser realizado com qualquer 
outro procedimento cirúr-
gico; insisto em procedi-
mento cirúrgico, porque os 
clínicos representam terra 
de ninguém: “ninguém sabe, 
ninguém viu”. 

Enfim, porque os hospitais 
brasileiros ainda engatinham 
na gestão de custos? Muito 
provavelmente o setor saú-
de é o mais complexo para 
apuração de custos, pois cada 
paciente é único e, portanto, 
custo por encomenda é único. 
Apesar dos ERPs (Enterprise 
Resource Planning), os hos-
pitais têm uma verdadeira 
colcha de retalhos quando 
se fala em uso de software, 
a contabilização de custos 
do paciente exige dados de 
todos eles, aqui normalmente 
temos muitos problemas. 

Soma-se a isso, a quali-
dade dos dados de origem: 
pacientes dias, número de 
atendimentos; as vezes per-
sistem dúvidas até quanto ao 
registro correto de número 
de leitos de internação; e o 
CID (Classificação Interna-
cional da Doença) preenchê
-lo corretamente ainda é um 
grande desafio. Aqui foram 
apenas alguns exemplos, 
precisaremos voltar a este 
assunto.

Pois é, todos já ouviram 
a frase: “A saúde não tem 
preço, mas tem custos”; eu 
prefiro: “A saúde no Brasil 
não tem custo, tem apenas 
preço”.

 
(*) - É diretor técnico da Planisa, 

empresa é líder em soluções para as 
organizações de saúde que buscam a 

excelência em gestão de resultados

Gestão de custos hospitalares: 
apesar de tudo, ainda um desafi o!

Marcelo Carnielo (*)

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

Limpe-se e se proteja. Você está captando

energia densa ou a energia dos outros?

Se você se sentir ansioso ou um pouco oprimido durante esta fase da 
mudança que estamos atualmente passando, pare e fortaleça sua cone-
xão com o Divino. Esses momentos são oportunidades de ensino que o 
ajudam a trabalhar com a energia, descobrir sua verdade e capacitá-lo a 
fazer escolhas importantes na vida. Primeiro, liberte-se da energia que 
está ao seu redor e coloque-se em uma bolha de espaço sagrado para 
impedi-lo de captar e absorver energias densas ou negativas. Inspire 
e envolva-se com luz amorosa. Então, siga uma dieta de negatividade. 
Isso signifi ca deixar de assistir programas negativos na TV, ler fofocas, 
etc. Pare de fazer programação negativa na sua cabeça. Quando você 
se perceber tendo um pensamento ou sentimento indesejado, trans-
forme-o em algo melhor. O mais importante de tudo, não deixe isso 
abalá-lo e não fi que se lamentando, pois isso apenas o mantém em 
seu campo de energia e você precisa começar de novo e se limpar, e 
isto está bem também, não se atormente em relação a isto, pois isto 
continua o levando de volta lá ... você vê o ciclo? Pensamento para 
hoje: Limpe a energia ao redor do seu corpo físico com um vórtice de 
luz. Traga o seu corpo energético para perto de você e coloque-se em 
uma bolha de luz que esteja cheia de paz, equilíbrio e cura. Encontre 
algumas afi rmações, livros ou vídeos que o empoderem e aumentem 
sua vitalidade! 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

Tradição nos Estados Unidos, aqui no Brasil a prática alcançou 
força nos últimos anos para movimentar a economia, que 
já conta com a primeira parte do 13º salário em circulação.

Apesar de grande parte da demanda de vendas estar direcionada 
para a internet, as lojas físicas devem aproveitar a oportunidade 
para surfar na onda dos descontos acima da média e atrair mais 
consumidores dispostos a realizar suas aquisições natalinas. 
Isso porque ainda existe uma parcela de público com receio de 
comprar no e-commerce ou aqueles que apreciam experimentar 
ou pegar a peça. 

“É para esse cliente que você deve se dedicar”, afi rma a ar-
quiteta Cris Paola, do escritório Studio Cris Paola, que preparou 
dicas com vistas à ajudar o varejistas a conquistar um aumento 
das vendas com a Black Friday.

 • Prepare sua vitrine - Independente do segmento do seu 
comércio – moda ou tecnologia, por exemplo –, uma vitrine 
chamativa é o início de um diferencial perante outras lojas.  
Por isso, preparar uma fachada chamativa ou sinalizar com 
um banner, no caso ponto de vendas de rua, são formas de 
atrair a atenção visual do consumidor para a Black Friday. 
“Minha sugestão é que o lojista exponha de uma maneira 
criativa e bonita, de forma que a vitrine não fi que sem sentido 
e fuja da proposta”, sugere Cris;

 • Indique quais produtos estão na promoção - Para 
que não haja nenhum tipo de mal entendido, ela ainda 
ressalta a importância de sinalizar, dentro da loja, quais 
produtos estão incluídos na promoção. O PDV pode fi car 

Uma vitrine chamativa é o início de um diferencial perante 

outras lojas.

Black Friday: como incrementar 
as vendas em lojas físicas

No próximo dia 23 acontece a Black Friday – data bastante aguardada por comerciantes que desejam 
incrementar suas vendas e consumidores que desejam comprar produtos com os melhores descontos
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ainda melhor para o período se todos os produtos forem 
dispostos em um único setor ou sinalizados com uma cor 
diferente;

 • Infraestrutura da loja - Na loja física, é sempre importante 
estar preparado para receber muitas pessoas. Para tanto, 
uma equipe preparada e bem treinada deve fazer o caminho 
de compra com o consumidor – desde as boas-vindas até a 
fi nalização na venda no caixa. “Sempre gosto de ressaltar que 
ninguém gosta de fi car muito tempo na fi la”, destaca Cris;

 • Tenha estoque sufi ciente e na mão - Todavia, antes de 
entrar na Black Friday, é fundamental analisar o fl uxo de es-
toque antes de decidir por expor um produto em promoção. 
O período também é uma boa oportunidade de negociar com 
fornecedores para conquistar melhores preços e repassar 
para o consumidor.

  Além disso, a arquiteta ressalta que a organização do esto-
que ajuda no fl uxo. Tudo precisa estar milimetricamente 
organizado. Em uma loja de calçados, se a vendedora não 
encontrar o número solicitado, isso impactará em maior tempo 
de atendimento, clientes mal atendimentos e, até mesmo, 
perda de vendas. A Black Friday é um ensaio de vendas para 
o Natal. É o momento perfeito para se dedicar e ajustar todo 
o layout da vitrine, entrada, setores e circulação.

 • Comunicação também faz parte do processo - Em 
conjunto com a preparação do ponto de venda, o lojista não 
deve esquecer da comunicação com o consumidor. Investir 
em ações por meio de redes sociais, e-mail marketing ou 
divulgação local, no bairro, por exemplo, são caminho para 
que o cliente esteja ciente sobre a participação do lojista na 
Black Friday. “Sabemos que, nesse tipo de ação, o consumidor 
já vai para a loja com um objetivo inicial de compra”, fi naliza 
Cris Paola.

 
Fonte e mais informações: (www.studiocrispaola.com.br).


