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Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 05 de Março de 2019. Dia de São Domingos Sávio, São 
Eusébio, São Virgílio de Arles, São Teófi lo, São José da Cruz, e Dia 
do Anjo Harahel, cuja virtude é a coragem. Hoje aniversaria a atriz 
Samantha Eggar que faz 80 anos, o apresentador Fernando Vannucci 
que nasceu em 1951, a atriz Eva Mendes completa 45  anos e o ator 
Jake Lloyd, que nasceu em 1989.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau costuma ser respeitoso em relação 
às normas sociais e familiares. Espontaneidade, inquietude e impulsivi-
dade são algumas características dos nascidos neste dia. É uma pessoa 
solidária e com isso deve ter cuidado em não assumir problemas alheios, 
espera muito dos outros. É também trabalhador, prático e dinâmico. 
Normalmente bem-humorado, pode desenvolver dons de cura através 
de métodos espirituais ou psíquicos. Possui uma mente inquiridora 
e em geral aprecia o modo refi nado independente da posição social.

Dicionário dos sonhos
BAILE – Se estiver dançando em um lugar público, 
indica infortúnio, mas se o baile for em sua casa ou 
em homenagem a alguém, indica alegrias, prazeres, 
abundância e melhorar de vida. Ver danças é alegria. 
Números de sorte: 10, 19, 29, 43, 54 e 81.

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

Esta terça é o vigésimo nono dia da lunação. A Lua transita para Peixes de manhã favorecendo dietas, que podem 

ser iniciadas. Restaurantes a quilo e os do tipo comidas rápidas terão maior procura. À tarde e à noite haverá 

maior sensibilidade e boa intuição dando a chance de encontros afetivos inesquecíveis. Uma ótima terça-feira 

gorda de carnaval para os amores e as viagens de última hora. No caso de eventos, é necessário a escolha por um 

local bonito, seguro e, se possível, bucólico. É importante, também, que ofereça todas as facilidades.
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A refl exão ajuda a saber o que deseja 
da vida e preparar o que pretende 
fazer. De tarde e à noite com a Lua em 
Peixes haverá maior sensibilidade e 
chance de encontros amorosos que 
tendem a ser bem-sucedidos. Use a 
intuição pra  não errar em suas ações. 
78/478 – Branco.

O seu bem-estar estará associado ao 
dever cumprido. Por isso faça tudo 
corretamente. Na parte emocional, 
analise friamente a situação, corte 
excessos. Com a Lua em Peixes pro-
teja sua relação e faça tudo para criar 
um clima de prazer. 83/383 – Azul.

Muita habilidade nas negociações e 
nas relações de negócios. Cuidado 
para que suas ambições não escon-
dam a realidade. É hora de usar 
de sabedoria e maturidade. Bom 
momento para lidar com as fi nan-
ças e resolver assuntos pendentes. 
52/352 – Amarelo.

Algum atrito ou rompimento pode 
acontecer na relação com as outras 
pessoas, podendo acarretar desen-
tendimentos e será melhor tentar 
evitar isso. O momento não é bom 
para os negócios. Atividades ligadas 
a diversão estão favorecidas e trarão 
progresso e elevação. 44/544 – Verde. 

Melhoria da situação material e 
fi nanceira virá através de mudanças 
na rotina e no trabalho. Se continuar 
fazendo a mesma coisa nada irá mu-
dar. As pessoas devem ser ouvidas 
antes de agir, pois podem ajudar 
muito na tentativa de encontrar 
soluções. 92/592 – Amarelo.

Com a Lua em Peixes a terça será 
ótima para aumentar a sensibilidade 
e isso torna o dia muito positivo para 
lidar com as coisas do coração. Pode 
enfrentar confl itos pessoais por suas 
atitudes e acabar sendo prejudicada. 
Atente a saúde e a recupere bem.  
42/142 – Verde.

Aproxime-se de pessoas objetivas 
e práticas e ouça conselhos úteis. 
Uma decisão importante precisará 
ser tomada, e algo irá mudar na 
sua rotina nesta terça, que é o seu 
dia favorável da semana. Uma fase 
de intensas emoções, em que irá 
demonstrar tudo o que se passa no 
seu íntimo. 33/433 – Verde.

Muito entusiasmo nas relações, 
levando-o a encantar as pessoas 
próximas e atrair atenção de todos a 
sua volta. Precisa encarar tudo mais 
às claras e resolver o que deseja e o 
que quer alcançar neste ano. Novos 
impulsos surgirão para a sua pros-
peridade material. 43/243 – Branco.

O fundamental é a presença e o 
contato físico com a Lua em Peixes. 
Seja mais aberto ao social e diga o 
que pensa para ser melhor compre-
endido. Na parte emocional, analise 
friamente a situação, corte excessos 
que irão tirar sua disposição na quar-
ta-feira de cinzas. 88/388 – Verde. 

Há perigo de acidentes e problemas 
no trabalho mesmo que tenha pre-
parado tudo antes muito bem. Estes 
dias de carnaval são ótimos para 
resolver pendências, limpar a mesa 
e as gavetas e investir em efi ciência.  
Recomece o que não deu certo e 
poderá obter sucesso. 28/428 – Azul. 

Encare tudo dentro da realidade 
e não faça inovações na sua vida. 
Uma atitude generosa e simpática 
será muito melhor do que apenas 
criticar. Logo começará a prosperar 
materialmente depois que o Sol 
entrar na sua casa dois em Áries 
no próximo dia 21, aguarde até o 
lá. 29/429 – Cinza.

O modo de encarar uma situação 
poderá mudar tanto em casa como 
na atividade profi ssional. É hora de 
encarar tudo com mais maturidade 
e seriedade.  Poderá tomar algumas 
decisões importantes esta semana 
desde que tenha preparado tudo 
antes. Só não faça nada impensado. 
21/721 – Azul.

Simpatias que funcionam
Para cuidar das estrias: Para diminuir as estrias, 
misture um pouco de mel e óleo de amêndoas e 
passe com o auxílio de um lenço branco limpo nas 
regiões afetadas, de cima para baixo. Feito isso, 
enterre o lenço num jardim com muitas roseiras 
fl oridas, de preferência com rosas brancas. Imagi-
ne no momento de enterrar o lenço que as estr ias 
estão diminuindo. Faça sempre a simpatia na Lua 
Minguante.
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3/ace — can — cpi — dig. 4/aedo — gral.

Quantas vezes você já 

ouviu alguém falar que o 

varejo físico vai morrer? 

Muitas, não é? A meu 

ver, mesmo as previsões 

mais pessimistas não 

fazem sentido

Enquanto, de fato, algu-
mas lojas de varejo estão 
fechando suas portas, 

grandes varejistas abrem novas 
unidades todos os meses. Os 
números apresentados na NRF 
2019, maior feira de varejo do 
mundo realizada em janeiro 
em Nova York, evidenciam 
essa tendência de crescimento 
de lojas físicas e seu papel no 
centro do comércio varejista 
no futuro. As lojas físicas não 
vão morrer. Pelo contrário, 
serão cada vez mais fortes e 
com papel relevante no pro-
cesso de venda e captura do 
consumidor.

Mas então o que diferencia 
aqueles que fecham dos que 
seguem em expansão? A tec-
nologia deu ao varejo uma nova 
cara. A evolução contínua das 
realidades virtual e aumenta-
da, internet das coisas e blo-
ckchain permite aos varejistas 
analisar dados de suas vendas 
quase em tempo real e investir 
em soluções, produtos e distri-
buição de forma cada mais vez 
mais efi ciente e efi caz.

O desafi o é que a maior parte 
das tecnologias aplicadas ao 
varejo ainda está em experi-
mentação. É difícil encontrar 
cases de sucesso 100% prontos 
e comprovados em que se ins-
pirar. Estamos em construção 
dessa vitrine, ou seja, ainda é 
difícil escolher onde investir, e 
a disposição de correr algum 
risco pode ser fundamental. 
A disrupção desse mercado 
e a velocidade com que ele 
muda desafi am as capacida-
des analíticas dos varejistas 
conservadores. 

Construir uma plataforma 
que conecte diferentes dispo-
sitivos em um único ecossis-
tema, trazendo melhor leitura 
dos dados, permitirá que os 

varejistas criem e sustentem 
uma proposta única de valor 
agregado para os consumido-
res. Mas por que ainda existe 
uma difi culdade tão grande na 
adaptação dos varejistas a essa 
Era Digital?

O maior desafi o é defi nir a 
“mistura” ideal de inovações 
humanas e tecnológicas, tendo 
em vista sempre a experiência 
360 graus do cliente. Oferecer 
tecnologia suficiente para 
atender às expectativas dos 
consumidores sem deixar de 
lado o contato com o cliente, 
fortalecendo a proposta de 
valor fi nal do varejista.

É necessário juntar as cone-
xões humanas com a funciona-
lidade de robôs, inteligência 
artifi cial e análise de dados. 
E é preciso criatividade para 
combinar o aspecto físico e o 
digital – Phygital, como dizem 
–, para criar uma experiência 
de consumo personalizada nas 
lojas físicas, tanto quanto já 
ocorre nas lojas on-line, mas 
com a vantagem do olho no 
olho.

É hora de esquecer a forma 
antiga de trabalhar! Para os 
varejistas sobreviverem, terão 
de adotar mudanças na forma 
de pensar, testar, arriscar, 
estimular, desenvolver novas 
experiências para atrair e reter 
os consumidores. Terão de 
oferecer com agilidade opor-
tunidades capazes de mudar o 
dia a dia do consumidor.

Até 2025 teremos uma 
transformação consolidada no 
varejo. Com o avanço da Era Di-
gital, a forma de o consumidor 
fi nal comprar será diferente, e 
então os varejistas que ofere-
cerem a combinação exata de 
experiências, com ambientes 
convidativos, fidelizando a 
marca e colocando o cliente 
no centro de tudo, e em meio 
a uma experiência humaniza-
da, conseguirão fi rmar uma 
posição de mercado singular 
em um cenário tão disputado 
que temos nessa Era Digital.

(*) - É Client Service Executive de 
varejo e consumo da Cognizant 

(www.cognizant.com.br).

Os desafi os do varejo 
na Era Digital 

Gustavo Pipa (*)

Refl exões Refl exõesRefl exões Refl exõesRefl exões

Camila Barbosa da Silva (*)

Com tantos perigos à espera, é bom 
saber as características, causas e tra-
tamentos para cada um dos males do 

cromossomo X. Mulheres, muitas vezes, têm 
que abraçar mais de uma função na sociedade. 

Os avanços sociais nas últimas décadas 
alavancaram os números femininos em 
indústrias e escritórios ao redor do Brasil, 
o que é deveras positivo. Porém, ainda é 
extremamente comum que mães tenham 
que se desdobrar entre sua vida profi ssional 
e a vida dentro de casa, tomando as rédeas 
da vida domiciliar e liderando ações como 
levar os fi lhos na escola, fazer as compras 
no supermercado e se preocupar com as 
responsabilidades e necessidades das crian-
ças. Assim, fi ca difícil achar um tempo para 
cuidar de seu próprio corpo, o que pode levar 
a sérios problemas de saúde. 

Confi ra alguns dos males que mais afetam 
o universo feminino:

1) Câncer de mama: o primeiro item da 
lista não poderia ser outro. O mais comum 
entre mulheres no Brasil e no mundo, ele 
representa 25% dos novos casos de câncer 
todos os anos. Em 2017 foram diagnosticados 
mais de 57 mil casos apenas no Brasil. A boa 
notícia é que, quando encontrado nas fases 
iniciais, a possibilidade de cura é signifi cati-
vamente maior. 

Assim, realizar exames preventivos, como 
o autoexame, a ultrassonografi a de mamas 
e a mamografi a, é fator fundamental para 

o rastreio e tratamento dessa moléstia. Ao 
encontrar qualquer anomalia ou nódulo em 
seus seios, alterações na pele e nas axilas e 
secreções estranhas no mamilo, procure um 
médico imediatamente. 

2) Câncer de colo de útero: pesquisas 
do Instituto Nacional do Câncer (INCA), 
mostram que há 15 novos casos que surgem a 
cada 100 mil brasileiras anualmente. O câncer 
de colo de útero tem como suas principais 
causas o início precoce da atividade sexual, a 
higiene íntima inadequada e o Papilomavírus 
Humano, conhecido como HPV. Sintomas 
incluem o sangramento vaginal após uma 
relação e, em estados mais avançados, he-
morragias, dores na lombar e no abdômen e 
até perda de peso. 

Há uma boa notícia, porém: a famosa vacina 
HPV, destinada a jovens, principalmente an-
tes de iniciar suas atividades sexuais, ajuda 
a prevenir a doença e reduzir em demasia o 
risco dela. Ainda assim, recomenda-se estar 
sempre em dia com seus exames clínicos 
anuais e com o Papanicolau.

3) Esclerose múltipla: essa doença crô-
nica, infl amatória e degenerativa perturba o 
sistema nervoso central e afeta até quatro 
vezes mais mulheres que homens. Alguns dos 
sintomas são: fadiga, visão turba, alteração do 
equilíbrio, difi culdade em urinar e perda de 
sensibilidade nos órgãos sexuais. As causas 
do transtorno não são conhecidas e, por isso, 
é de extrema importância que a paciente 
busque um médico ao sentir qualquer um 
dos sintomas mencionados acima. 

4) Osteoporose: esta doença metabó-
lica e sistêmica acomete os ossos e afeta 
principalmente pessoas já na terceira idade. 
Ela ocorre quando o corpo deixa de formar 
material ósseo novo o sufi ciente, o que deixa 
o esqueleto mais frágil. As mulheres, por 
perderem densidade óssea mais rapidamente 
após a menopausa, tem um risco aumentado 
de lesões com a doença. Para se prevenir, é 
recomendado 1.200mg de cálcio por dia, que 
podem ser ingeridos com o consumo de leite 
e outros laticínios, como o queijo. 

5) Depressão: apesar de este ser um 
transtorno que não diferencia entre raça, 
idade, gênero ou sexualidade, a depressão 
é mais comum entre mulheres mais velhas, 
em razão das mudanças que ocorrem durante 
a menopausa. Ela pode ser combatida com 
remédios, se necessário, mas o fundamental 
mesmo é buscar assistência psicológica ao 
menor sinal da doença. Alguns dos sintomas 
são: perda de apetite, fadiga extrema, irrita-
bilidade, falta de motivação e diminuição da 
capacidade de sentir alegria. 

Independentemente do gênero, é impor-
tante lembrar de sempre visitar seu médico 
regularmente, alimentar-se de forma saudá-
vel e praticar exercícios físicos e atividades 
prazerosas. Que no mês das mulheres, brin-
demos a delicadeza do nosso ser, com saúde 
e alegria! Parabéns à todas nós!

(*) - É coordenadora médica da Unidade de Clínica 
Médica e Plantonista do Pronto Socorro Adulto

do HSANP, centro hospitalar da Zona Norte
de São Paulo.

No mês da mulher,
confi ra dicas para a 
saúde feminina

Em março, é celebrado anualmente o mês da mulher.
Se já não bastassem todos as difi culdades que 
envolvem o universo feminino, elas ainda têm que 
se preocupar com doenças que têm maior incidência 
exatamente entre seu gênero – ou, às vezes, que as 
afetam exclusivamente

SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn.

Encontrando o equilíbrio. Não se esqueça do que é realmente 

importante. Lembre-se de manter um equilíbrio em suas atividades 
e certifi que-se de incluir um tempo para relaxar, um tempo para se 
divertir, cercar-se de pessoas positivas e passar algum tempo se so-
cializando. É claro que é sempre importante buscar o seu trabalho, 
mas é igualmente importante estabelecer limites saudáveis por toda 
parte. Alguns de vocês precisam se satisfazer um pouco mais; alguns 

de vocês um pouco menos, o mais importante é garantir que você 
tenha um equilíbrio saudável. Pensamento para hoje: Quando você 
encontrar o seu próprio equilíbrio, você se sentirá mais feliz, mais 
saudável, aproveitará mais a vida, sairá e fará as coisas acontecerem! 
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


