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Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 06 de Fevereiro de 2019. Dia de São Paulo Miki, 
São Pedro Batista, Santa Dorotéia, São Gastão e Dia do Anjo 
Vassariah, cuja virtude é a amabilidade. Aniversaria a cantora 
Natalie Cole que nasceu em 1950, o vocalista Axl Rose que faz 
57 anos e a atriz Cláudia Ohana que nasceu em 1965.

O nativo do dia
Quem nasce neste dia e grau de Aquário costuma ter boa 
memória e raciocínio rápido. Espirituoso, inteligente, com 
determinação e também muito charmoso possui bastante 
energia para alcançar seus ideais. É caprichoso e busca a ori-
ginalidade ao mostrar-se. Deseja ser respeitado e preocupa-se 
em respeitar o outro, adotando muitas vezes uma aparência 
séria e discreta. Apesar disso, costuma ser eloqüente na 
oratória e rica em argumentos para quase tudo. Não gosta 
de adiar decisões tomando e executando-as imediatamente. 
Evite tornar-se materialista mesmo sendo prático e habilidoso 
para os negócios.

Dicionário dos sonhos
BORBOLETA – Sinal de bom agouro, poderá obter 
suas pretensões com facilidade. Caçá-la, sorte no jogo 
durante três dias. Muitas borboletas voando à sua 
volta, felicidade extraordinária para o jogo durante 
muitos dias. Não deixe de tentar a sorte. Números 
de sorte:  02, 06, 23, 61, 75 e 92.

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

Esta quarta é o primeiro dia da lunação.  A Lua ingressa em Peixes desde o início da madrugada e o astral fi ca 

mais tranquilo. A Lua faz um aspecto positivo com Vênus que nos deixa mais amorosos, facilita as relações e o 

contato com atividades artísticas. As relações com as mulheres também fl uem melhor. O Sol em harmonia com 

Júpiter traz abertura e confi ança e Mercúrio em aspecto positivo com Marte nos deixa mais assertivos, o que 

facilita a comunicação.
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A Lua ingressa em Peixes desde o iní-
cio da madrugada e o astral fi ca mais 
tranquilo. Poderá superar confl itos 
pessoais ao tomar alguma atitude 
bem pensada. Não seja impulsivo 
aceitando a realidade e agindo de 
forma prática e com bom senso em 
tudo. 55/355 – Marrom.

O relacionamento deve melhorar 
devido a boa afetividade da lua em 
seu signo. Siga adiante tomando 
algumas decisões importantes que 
foram adiadas e realize aquilo que 
foi preparado. É um momento de 
retomar atividade que foi iniciada e 
deixada ao acaso. 79/479 – Branco.

Uma decisão precisará ser tomada 
e será preciso mudar as coisas 
de repente. Uma fase de intensas 
emoções fará com que exponha 
tudo o que se passa no seu íntimo, 
abertamente. Bom para realizar 
faxinas, rever hábitos, começar 
um programa ou até um regime. 
67/367 – Amarelo.

A Lua faz um aspecto positivo com 
Vênus que nos deixa mais amorosos, 
facilita as relações e o contato com 
atividades artísticas. Precisa defi nir 
o que sente por alguém que atrai 
sua atenção. Muito entusiasmo nas 
relações, levando-o a conquistar 
e encantar as pessoas próximas. 
82/182 – Verde.

As relações amorosas iniciadas agora 
serão felizes, plenas e duradouras. 
Compromissos materiais serão 
produtivos e poderão gerar lucros. 
Arrisque-se um pouco mais se não 
continuará tudo como está.  É preciso 
mudar a rotina para prosperar neste 
começo de ano. 45/245 – Amarelo.

Deve retomar aquilo que começou 
e por razões diversas deixou ao 
acaso, sem concluir antes, faça 
agora tudo bem pensado. Com o Sol 
se aproximando de Peixes está na 
hora de pensar em soluções através 
de uniões e parcerias que se iniciam 
e se rompem. 72/272 – Amarelo.

Precisa resolver situações pessoais 
antigas, que ainda o perturbem nesta 
quarta. Há certa fragilidade para 
compromissos, assinatura de docu-
mentos importantes e fi anças.  Cuide 
da sua saúde e evite viagens de última 
hora e coisas extravagantes nesta 
metade de semana. 77/877 – Branco.

Mais realista e menos romântico, 
conseguimos perceber com quem 
podemos contar. O dia é bom para 
interesses econômicos prevalece-
rem e situações se renovarem. Na 
parte emocional, analise friamente 
a situação e fi que perto de alguém 
que lhe ajude com conselhos úteis. 
64/264 – Azul.

O Sol em harmonia com Júpiter traz 
abertura e confi ança e Mercúrio em 
aspecto positivo com Marte nos 
deixa mais assertivos, o que facilita 
a comunicação. É um bom momento 
para avaliar a relação. A teimosia 
cria atritos e ressentimentos neste 
momento que é mais negativo. 
 98/398 – Verde.

O dia pode trazer de repente lucros 
e vantagens, mas é neutro para a 
saúde o amor. Esteja preparado se 
algum atrito acontecer superar tudo 
de forma prática e com bom senso. 
As atividades ligadas a assuntos 
culturais através do comércio ten-
dem a trazer lucros e são as mais 
favorecidas. 87/487 – Branco.

Superando alguns problemas, terá 
melhoria da situação material e 
fi nanceira depois do aniversário. 
Problemas vêm acompanhados da 
tendência exagerada a críticas. As 
pessoas a sua volta devem ser ou-
vidas e seus conselhos e colocações 
que devem ser levados em conta ao 
tomar decisões. 42/242 – Azul.

Ouça opiniões de familiares ou 
amigos que poderão ajudar a realizar 
planos que tem em mente. Aconse-
lha-se cuidado com decisões que 
impliquem em mudanças profundas 
na vida. Ouça um conselho que 
pode ajudá-lo muito, ouça a voz da 
experiência antes de agir para não 
errar. 83/483 – Rosa.

Simpatias que funcionam
Ganhar dinheiro sempre: No primeiro dia de Lua 
Nova, pegue uma moeda de qualquer valor e coloque-a 
dentro de uma xícara grande nova com um pouco de 
açúcar. Deixe a xícara no sereno. No dia seguinte, 
passe a moeda e o açúcar para uma xícara pequena 
também nova. Depois, coloque a pequena dentro da 
grande. No terceiro dia, ore com bastante fé e depois 
coloque amoeda dentro de sua carteira, deixando-a 
lá até conseguir o que deseja.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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2/or. 4/alan — arno — drag. 5/alemã — curse — trela. 6/hóstia — irerês.

A tragédia em 

Brumadinho escancara 

uma série de problemas 

na nossa sociedade

Guardando as devidas 
proporções que o tema 
merece e as implicações 

geradas por ele, podemos 
perceber o quanto a falta de 
fi scalização, a irresponsabili-
dade com o meio ambiente e 
a omissão podem assolar uma 
comunidade. É importante 
olharmos para o todo, e en-
tendermos que cada um tem 
responsabilidades e um papel 
a desempenhar.

Mas não é isso que vemos 
no dia a dia. No Brasil estamos 
acostumados a atacar o efeito 
e não a causa. No segmento 
de plástico, por exemplo, 
ouvimos discursos infl amados 
contra os produtos, quando a 
questão central deveria estar 
no descarte e na coleta seleti-
va. A Termotécnica, empresa 
eleita PME mais sustentável 
do Brasil, criou, há 12 anos, 
o Programa Reciclar EPS. Já 
demos um novo destino a 1/3 de 
todo o material pós-consumo 
no Brasil neste período. 

Esta não é só uma forma 
de encontrar alternativas que 
sejam viáveis e preservem o 
meio ambiente, mas uma res-
ponsabilidade nossa enquanto 
fabricante. Causa-me muita 
indignação sempre que vejo 
alguém com uma fala incon-
sequente contra o plástico. 
Ele é o responsável por muitas 
questões evolutivas na nossa 

sociedade, como o aumento 
da vida útil dos alimentos nas 
gôndolas. 

Conseguimos imaginar a nos-
sa vida sem o uso de plástico? 
A resposta é não. O plástico 
faz parte do nosso cotidiano. 
Portanto, banir o plástico 
não deveria ser uma opção. A 
solução, em minha opinião, é 
atacarmos o cerne do problema 
que é o descarte inadequado, 
falta de coleta e reciclagem, 
ou seja, o comportamento das 
pessoas.

Quando você usa uma sa-
cola plástica ao sair do su-
permercado e faz a sua parte 
destinando-a para reciclagem, 
espera que toda a cadeia em 
volta funcione corretamente, 
evitando que esta sacola vá 
parar na natureza. Para isso, 
consumidor, coleta seletiva, 
varejo e fabricante precisam 
estar alinhados e preparados 
para descartar, receber e 
reciclar adequadamente o 
produto. 

Porque para o meio ambiente 
nenhuma atitude é pequena 
ou menor. 

Cada gesto faz a diferença 
na construção de um futuro 
sustentável. 

Que tenhamos sabedoria 
para olhar esta tragédia na pro-
porção que ela tem e possamos 
aprender de uma vez por todas 
com estes erros, evitando que 
algo semelhante aconteça ao 
ecossistema no qual vivemos. 

Sejamos responsáveis.

(*) - É Presidente da Termotécnica.

Somos todos 
responsáveis

Albano Schmidt (*)

Desdobramento da guerra 
comercial deflagrada 
pelo presidente dos Es-

tados Unidos, Donald Trump, a 
medida de Bruxelas afetará sete 
itens da siderurgia nacional, 
como tubos, chapas e lâminas, 
que pagarão sobretaxas de 25% 
a partir de uma determinada 
cota.

A iniciativa é uma reação às 
barreiras ao aço internacional, 
sobretudo chinês, levantadas 
por Trump, o que acabou inun-
dando a União Europeia com 
itens que teriam como destino 
o mercado americano. “É um 
complicador, acho que a gente 
não sai ileso dessas decisões”, 
diz Carlos Eduardo Baptista, 
presidente da Associação Bra-
sileira da Indústria de Tubos e 
Acessórios de Metal (Tubote-
ch), organizadora da feira Tu-
botech, em parceria com a Cipa 
Fiera Milano, marcada para 1º 
a 3 de outubro, em São Paulo.

Atualmente, o Brasil repre-
senta 2% da produção mundial 
de tubos, com um total que 
chega a 5 milhões de toneladas 
por ano. Segundo Baptista, 
qualquer soluço no mercado 
mundial provoca um susto 
grande no país. O mercado 

O Brasil representa 2% da produção mundial de tubos,

com 5 milhões de toneladas/ano.

Apesar de tarifas da UE, setor 
de tubos de aço deve crescer

A decisão da União Europeia de impor barreiras tarifárias a produtos siderúrgicos brasileiros, 
anunciada em janeiro passado, levantou um sinal de alerta no setor

cer de 2% a 3%, vamos fi car 
bastante alegres”, diz.

O governo e as grandes obras 
de infraestrutura são os princi-
pais compradores do mercado 
de tubos, assim como a cons-
trução civil, o segmento de óleo 
e gás e o setor moveleiro. “A 
gente prevê que esse primeiro 
semestre será de embate entre 
o governo e o Congresso para 
aprovar as primeiras reformas. 
Enquanto isso, o mercado fi ca 
em compasso de espera, embo-
ra otimista”, acrescenta.

Uma das bandeiras do go-
verno Bolsonaro é ampliar a 
inserção do país no comércio 
internacional, por meio inclu-
sive da redução de tarifas de 
importação, mas o presidente 
da Abitam pede que isso seja 
acompanhado pela diminuição 
do ‘custo Brasil’. “Nós carre-
gamos uma série de despesas 
que o restante dos países não 
carrega. Se o governo assumir 
o compromisso com a redução 
gradual das taxas de impor-
tação equivalente à redução 
gradual do custo Brasil, não 
temos motivo para nos opor. O 
Brasil precisa ser competitivo, 
mas as empresas já são”, afi rma 
(ANSA).
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brasileiro conta com a presença 
forte de multinacionais, como a 
francesa Vallourec e a ítalo-ar-
gentina Tenaris, que mantêm 
estratégias globais e possuem 
fábricas em outros países. Se 
o produto brasileiro fi car mais 
caro, elas podem deslocar 
suas exportações para outras 
unidades.

“No momento em que se cria 
barreiras de um lado ou do 
outro, isso atrapalha. Acho que 
vamos ser impactados por essas 
retaliações entre os grandes 
países, embora quase todas 
as medidas possam ser colo-

cadas na conta dessa decisão 
da China de colocar no mundo 
inteiro produto siderúrgico com 
preço bem abaixo do padrão 
comercial”, diz o presidente 
da Abitam.

Mesmo assim, de acordo com 
Baptista, o setor de tubos deve 
voltar a apresentar sinal positi-
vo em 2019, ainda que tímido, 
após um ano de crescimento 
inexpressivo. “Historicamente, 
o crescimento do setor é duas 
vezes o PIB, e se o governo 
realmente está esperando um 
crescimento no PIB, o mercado 
pode crescer também. Se cres-

Libere e permita
O melhor dia da sua vida é aquele em que você decide que 

sua vida é sua. Sem desculpas ou pretextos. Ninguém para se 
apoiar, confi ar, ou culpar. O presente é seu - é uma jornada 
incrível - e só você é responsável pela qualidade da mesma. 
Este é o dia em que sua vida realmente começa.

Bob Moawad

Carlos Alves (*)

No mundo todo, os consumidores se sentem 
cada vez mais seguros (e interessados) em 
comprar na internet. 

No Brasil, levantamento da Price Waterhou-
se Coopers mostra que 41% da população já 
faz compras pelo celular. A digitalização, sem 
dúvida, chegou para fi car. Se não signifi cou 
a morte das lojas físicas, forçou um grande 
reordenamento. Quem não se adequou à 
nova realidade, defi nitivamente, acabou 
fi cando para trás. 

E, assim, como ocorreu em outros se-
tores da economia, também o varejo foi 
profundamente impactado pelas startups. 
As empresas “novatas” no mercado estão 
ajudando a mudar a cara das lojas do novo 
milênio, e diminuindo a distância entre os 
estabelecimentos físicos e os virtuais. Essa 

transformação capitaneada se dá de diversas 
formas. 

As startups podem atuar em praticamente 
todos os pontos da cadeia: criando progra-
mas de descontos que ajudem empresários 
a reduzir os estoques; gerindo programas de 
fi delidade que aumentem o engajamento com 
a marca; ferramentas de análise inteligente 
de estoques, plataformas de atendimento 
omnichannel que integram todos os canais 
on e off-line de atendimento, aplicativos que 
aprimoram o trabalho das equipes. 

Nos EUA, existem startups revolucionando 
cada um desses segmentos.

Esse movimento também é forte em nosso 
país. No início do ano, o estudo ‘Loja 4.0: 
Panorama das startups brasileiras do varejo’ 
apontou que, entre maio de 2017 e março 
de 2018, o total de startups voltadas para 
aprimorar o relacionamento das lojas com 

seus consumidores saltou de 115 para 194.
A gama de soluções ofertadas por elas é 

diversa: desde soluções de inteligência arti-
fi cial para gestão de chatbots até terminais 
inteligentes para retiradas de produtos e 
sistemas de coleta de feedback em tempo real.

O uso mais intenso da tecnologia traz inúme-
ras facilidades para o cliente, e ajuda a estabe-
lecer um ambiente de compras mais agradável. 

Todos os segmentos do varejo podem se 
benefi ciar dessas possibilidades. Empresas 
online e offl ine terão de remodelar suas ativi-
dades para oferecer uma nova experiência e 
integrar as soluções oferecidas pelas startups, 

caso ainda quiserem permanecer relevan-
tes nesse jogo.

(*) - É Diretor de Marketplace da Associação 
Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) e Head 

de E-Commerce na Riachuelo.

Como as startups estão transformando o varejo?


