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Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 13 de Fevereiro de 2019. Dia de São Benigno, São Estevão 
de Rieti, Santa Ermelinda, Santa Catarina de Ricci, e Dia do Anjo Behael, 
cuja virtude é a saúde.  Hoje aniversaria a atriz Kim Novak que faz 86 
anos, o cantor e compositor Peter Gabriel que nasceu em 1950, o téc-
nico de futebol Ricardo Gomes que faz 55 anos, o ator Robbie Williams 
que nasceu em 1974 e o ator Matheus Rocha que completa 44 anos.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia grau tem sempre ideias inspiradas que 
com a disciplina podem levá-lo ao sucesso. Possuidor de muitos talentos, 
versátil e criativo pode se atrair para a área do entretenimento. Em geral 
vive até uma idade avançada. Otimista e amoroso pode ser bastante 
rigoroso no que toca à hierarquia, particularmente no meio familiar. 
Costuma participar muito da vida de suas comunidades, procurando 
ser sempre justo em suas decisões, embora não goste de voltar atrás 
no que já fi cou estabelecido. Às vezes pode ser muito extravagante.

Dicionário dos sonhos
VOAR - O sonho com voo sugere vontade de viajar. 
Voar sobre um vale ou fl oresta, satisfação e felicidade. 
Voar de braços abertos como um avião, se você está 
bem, tenha cuidado, se vai mal poderá melhorar. 
Voar entre as nuvens, alegria, boas notícias e acon-
tecimentos inesperados. Números da sorte: 11, 22, 
36, 47, 58 e 97.

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

Esta quarta é o nono dia da lunação.  Marte em Áries faz conjunção com Urano que ainda pode trazer instabilidade, 
ações bruscas, violentas e inesperadas que temos vivenciado nas últimas semanas que foi reforçada pela tensão de 
Marte com Plutão. De manhã a Lua passa para Gêmeos e o astral vai fi car mais comunicativo, o que favorecerá as 
conversas e o contato com amigos e grupos, além da resolução de assuntos que envolvam causas coletivas e sociais. 
Mas à noite pode haver problemas na comunicação se deixar de lado a sensibilidade. A Lua em mau aspecto com 
Mercúrio pode gerar mal-entendidos e confusão. 
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Marte em Áries faz conjunção com 
Urano que ainda pode trazer insta-
bilidade, ações bruscas, violentas e 
inesperadas. Está sujeito a enfrentar 
confl itos pessoais por suas atitudes 
impulsivas e impensadas. A Lua em 
mau aspecto com Mercúrio pode 
gerar mal-entendidos e confusão. 
94/194 – Branco.

Tenha cuidado para que a tendência 
a se apegar a uma só certeza não 
afaste alguém. O seu conforto deverá 
melhorar, tanto em casa como no 
trabalho. As decisões importantes 
devem ser adiadas naturalmente. 
Há um quadro de fragilidade para 
compromissos importantes. 92/492 
– Azul.

Os impulsos parecem não estar 
em sintonia com a vontade dos 
demais e é possível que isso gere 
irritabilidade. É melhor ser idea-
lista e otimista do que reclamar da 
vida e das difi culdades que lhe são 
impostas. Uma decisão importante 
precisará ser tomada esta semana. 
33/733 – Amarelo.

Não crie obstáculos para realizar 
fantasias e desejos sexuais que po-
dem se realizar. Poderá sentir no ar 
um maior romantismo e afeto. Muito 
entusiasmo nas relações sociais e 
sentimentais, levando-o a conquis-
tar e encantar as pessoas que estão 
próximas. 42/342 – Verde.

Ainda é grande a possibilidade de ini-
ciar um novo relacionamento sexual 
ou fortalecer uma relação antiga que 
andava desgastada. Assuma com-
promissos materiais produtivos que 
poderão gerar em breve bons lucros. 
À noite bom momento para fazer 
novas amizades. 09/209 – Dourado.

O desejo sexual diminui devido a 
atritos e discussões. Isso poderá 
perturbar as relações com as pessoas 
da família. Tente realizar algo que 
não deu certo antes mais uma vez, 
vai conseguir agora através de novas 
parcerias. Agite novidades sociais e 
afetivas. 35/535 – Verde.

É uma fase favorável para mudar 
algo no convívio íntimo e nas re-
lações conjugais devido a maior 
fl exibilidade. Surgem também novos 
objetivos profi ssionais, dedique-se a 
eles e veja se está cumprindo o que 
planejou. Precisa resolver situações 
que o perturbam. 99/599 – Amarelo.

De manhã a Lua passa para Gêmeos 
e o astral vai fi car mais comunica-
tivo, o que favorecerá as conversas 
e o contato com amigos e grupos. 
Maior sensibilidade e intuição dá 
esperança para as relações afetivas 
serem mais livres e intensas. 38/738 
– Branco.

Com o Sol indo para a casa três na 
terça da semana que vem é tempo de 
lidar com a vida material e começar 
mudar seu rumo. Use sua habilidade 
nas negociações e nas relações de 
negócios. Seja mais realista em tudo, 
para que as ambições não ofusquem 
a realidade. 13/313 – Amarelo.

Contorne situações difíceis no 
relacionamento sexual, evitando 
prejuízos à vida afetiva por atitudes 
tomadas. Esteja preparado, enfrente 
algum atrito ou rompimento no tra-
balho. Atividades ligadas ao conhe-
cimento e a beleza estão favorecidas. 
20/920 – Azul.

A fl exibilidade pode ser adquirida 
através do contato com o outro, res-
peitando os pontos de vista alheio. 
As pessoas da família devem ser 
ouvidas.  A vitalidade física deve ser 
maior com o Sol indo para seu signo 
na semana que vem irá recobrar 
sua energia depois do aniversário.  
22/422 – Branco. 

Encare situações novas e diferentes 
de frente, mesmo as mais difíceis. 
Uma atitude generosa pode angariar 
simpatia das pessoas íntimas, muito 
mais usar de crítica. Fale menos, 
ouça mais familiares ou amigos. Um 
conselho ajudará a tomar decisão que 
vinha sendo adiada. 44/244 – Azul.

Simpatias que funcionam
Para afastar uma pessoa de sua casa:  Material 
necessário: 1 punhado de erva cidreira; 1 pedaço de 
pano branco; 1 pedaço de papel com o nome da pes-
soa. Com o pano faça um saquinho, coloque dentro a 
erva e o papel com o nome. Ao sair de casa, leve este 
pacote e coloque numa planta seca ou árvore seca, 
fazendo o seu pedido.
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3/gun — mud. 4/grou. 5/anuro. 7/impasse. 16/utilidade pública.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn. 

Novas Opções. Novas ideias e opções. A 
energia está propícia para novas ideias e inspirações 
voltadas para suas intenções. Cursos alternativos, 
ações e até mesmo resoluções para mal-entendidos 
do passado estão surgindo. Deixe de lado a energia 
mental e não faça pressuposições enquanto você 
passa por esse período, para que possa ver os 

resultados se concretizando em sua plenitude. O 
ensaio acabou, é hora de agir agora. Pensamento 
para hoje: Sua orientação para hoje é limpar a 
energia mental e permitir que suas inspirações 
surjam, e agir de acordo com as resoluções e os 
novos começos. 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

O supermercado é um 

dos segmentos mais 

relevantes para o setor 

de varejo

De acordo com a Pesquisa 
Natal 2018, lançada em 
outubro pela Abras, o 

crescimento acumulado de ven-
das de janeiro a setembro deste 
ano foi de 1,92% e o setor projeta 
um aumento de 10,27% no fi m de 
ano, ambos em comparação com 
os mesmos períodos de 2017. 

Porém, mesmo com os sinais 
de avanço, a pesquisa apontou 
que muitos empresários ainda 
estão cautelosos e apenas 18% 
acreditam em uma ampliação dos 
negócios se comparado com ano 
passado. A efi ciência na gestão 
das lojas é fundamental para 
apoiar o desenvolvimento deste 
setor, mas continua sendo um 
dos maiores desafi os enfrentados 
pelos estabelecimentos. Isso vale 
tanto para custos com funcioná-
rios, quanto para o gerenciamen-
to do fl uxo de produtos e clientes. 

Há sempre contas a serem 
feitas, como quantos clientes 
é possível atender por caixa, o 
número de colaboradores neces-
sários para manter as gôndolas 
abastecidas para que não haja 
ruptura, entre outros detalhes. 
E, mesmo que o e-commerce 
esteja cada vez mais presente 
no dia a dia do consumidor, a 
efi ciência das lojas físicas ainda 
é muito importante para o cres-
cimento do setor. Portanto, para 
aumentar o lucro, é necessária 
uma combinação de ações dentro 
da loja, logística e nos centros 
de distribuição, e até mesmo no 
e-commerce.

O avanço da tecnologia vem 
possibilitando aos supermerca-
dos aprimorar a experiência do 
cliente e, com isso, aumentar o 
faturamento. As possibilidades 
são inúmeras, como por exem-
plo a implementação de totens 
interativos no autoatendimento. 
A digitalização do atendimento, 
aliás, é uma das tendências que 
mais deve crescer nos próximos 
anos. 

O autoatendimento pode 

funcionar como uma comple-
mentação da compra e e estar 
disponível em totens a serem 
instalados na loja, ou estar em 
aplicativos para os dispositi-
vos moveis do cliente. Assim, 
produtos em falta na loja física 
poderiam ser adquiridos através 
deles e entregues na casa do con-
sumidor. Outra tendência para 
aprimorar o autoatendimento 
são os carrinhos com scanners 
e balanças. Em vez de enfrentar 
a fi la do caixa, o consumidor co-
locaria os produtos no carrinho, 
que pesaria e leria o código de 
barras do produto automatica-
mente, eliminando o tempo de 
espera em longas fi las. 

O setor supermercadista 
brasileiro vem investindo em 
tecnologia há algum tempo e 
algumas soluções já são reali-
dade em várias redes. Elas vão 
desde a oferta de Wi-Fi aberto, 
propiciando que o cliente per-
maneça mais tempo na loja e, 
consequentemente, consuma 
mais; passando por etiquetas 
eletrônicas que facilitam a tro-
ca de preços automaticamente 
em promoções relâmpago, por 
exemplo, reduzindo erros no 
momento do caixa e melhorando 
a relação com o cliente; e, até 
mesmo, o self checkout, que 
passa por um momento de alto 
investimento e amadurecimento 
no País. 

As possibilidades são inú-
meras, mas a grande discussão 
que precisa ser feita ao decidir 
implementar uma tecnologia é 
defi nir qual faz mais sentido para 
empresa. Quando os supermer-
cados investem em tecnologias 
que entregam uma melhor 
experiência ao consumidor, há 
retorno em diversas frentes, 
tanto com relação à redução de 
custos, quanto ao aumento de 
vendas. 

As companhias têm mudando 
suas missões e a digitalização 
está no centro desta mudança. 
Escolhendo o parceiro correto, 
o varejo só tem a ganhar com 
esta evolução.

 
(*) - É consultor de varejo

da Logicalis.

Avanço da tecnologia 
contribui para margens 

nos supermercados
Christian Rempel (*)

A escuderia italiana Toro Rosso (STR) apre-
sentou na segunda-feira (11) seu novo carro 
para disputar a temporada 2019 da Fórmula 1. 
Batizado de STR14, o veículo conta com uma 
pintura metálica azul, prata e vermelho, cores 
da marca de energético detentora da escuderia. 

O novo carro não sofreu muitas alterações de 
design, mas tem as novas dimensões determi-
nadas pelo regulamento, o que deixou as asas 
mais largas, simples e altas. A ideia é garantir 
a “limpeza” do ar e se aproximar mais do carro 
rival, na tentativa de aumentar as chances de 
ultrapassagens. 

Neste ano, a nova equipe da escuderia italiana 
conta com o russo Daniil Kvyat e o estreante tai-
landês Alex Albon. A temporada de 2019 contará 
com 21 corridas e será iniciada no dia 15 de março, 
com o Grande Prêmio da Austrália (ANSA).

Princesa Ubolratana Rajakanya.

A Comissão Eleitoral da 
Tailândia vetou formal-
mente a candidatura da 

princesa Ubolratana ao cargo 
de primeira-ministra pelo 
partido ligado ao ex-premier 
Thaksin Shinawatra. A decisão 
foi tomada um dia depois do 
partido Thai Raksa Chart res-
peitar a vontade do rei Maha 
Vajiralongkorn, que defi nira a 
entrada da princesa, sua irmã 
mais velha, na disputa como 
“inconstitucional” e “altamen-
te inapropriada”. 

“A Comissão Eleitoral 
anunciou hoje o nome dos 
candidatos excluindo a prin-
cesa Ubolratana, proposta 
pelo partido tailandês Raksa 

Comissão veta candidatura 
de princesa da Tailândia

As eleições de 24 de março serão as primeiras no país desde a derrubada de Shinawatra
M

ik
e 

C
la

rk
e/

A
FP nawatra, em autoexílio desde 

2008 e irmão de Yingluck 
Shinawatra, deposta por um 
golpe militar em 2014.

As eleições de 24 de março 
serão as primeiras no país 
desde a derrubada de Shi-
nawatra e têm como favorito 
o general Prayuth Chan-ocha, 
no poder desde agosto de 
2014. Ubolratana, 67 anos, 
renunciou ao título de prin-
cesa em 1972, ao se casar 
com um americano de quem 
se divorciaria 26 anos depois. 
Ela já trabalhou como atriz 
e hoje promove a indústria 
cinematográfi ca tailandesa no 
exterior, além de se empenhar 
em causas sociais (ANSA).

Chart”, assinalou o comu-
nicado, acrescentando que 
a medida se dá pelo fato 
de “todos os membros da 

família real estarem acima 
da política”. O Thai Raksa 
Chart é considerado próximo 
ao ex-premier Thaksin Shi-

Consumo interno de 
café representa 13% 
da demanda mundial

O consumo de café em nível 
mundial foi estimado em 165 
milhões de sacas de 60kg num 
período seguido de doze meses. 
E, no Brasil, maior produtor e 
exportador de café, o consumo foi 
calculado em 21 milhões de sacas 
anuais, número que representa 
em torno de 13% da demanda 
mundial. 

Os dados do consumo interno 
dos Cafés do Brasil foram pesqui-
sados no período de novembro 
de 2017 a outubro de 2018 e 
demonstram um crescimento 
de 4,80%. Para a Associação 
Brasileira da Indústria de Café 
– ABIC, que realizou a pesquisa, 
os números obtidos elevam o 
consumo per capita anual para 
6,02kg de café cru e para 4,82 kg 
de café torrado e moído. 

No relatório dos resultados da 
pesquisa, a ABIC demonstra que 
está havendo uma segmentação 
do consumo por tipo de café: 
moído, grão e cápsulas. Nesse 
caso, a pesquisa ressalta que 
cresceu a busca por cafés em grão 
(torrado) e cápsulas, no período 
pesquisado, a qual atingiu l9% 
do total consumido, enquanto 
que o café moído manteve-se na 
liderança com 81% da demanda 
nacional (Embrapa/Café).

Toro Rosso apresenta carro para 
temporada 2019 da F1


