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São Paulo, sexta-feira, 15 de março de 2019

Mais Energia Aluguel e Manutenção de Máquinas do Sudeste Ltda.
CNPJ nº 19.897.539/0001-13 – NIRE 35231309871
Extrato da 4ª Alteração do Contrato Social em 22.11.2018
Entre os abaixo assinados, Geribá RE Investimentos e Participações II Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Dr. Renato Paes de Barros 750, 17º andar, sala GERE2, Itaim Bibi, CEP 04530-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.699.675/0001-00, com seus atos
constitutivos devidamente arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.226.836.869, neste ato devidamente representada pelo seu sócio administrador Paulo
Souza Queiroz Figueiredo, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 38.547.300 X, inscrito no CPF/MF sob o nº 353.001.308 00,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua da Mata 110, apartamento 151, Itaim Bibi, CEP 04531 020; e Winkel
Consultoria e Participações S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros 750,
17º andar, conjunto 172 - Sala 01, Itaim Bibi, CEP 04530-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.687.284/0001-00, com seus atos constitutivos devidamente
arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.455.762, neste ato devidamente representada pelo seus diretores Paulo Souza Queiroz Figueiredo, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 38.547.300 X, inscrito no CPF/MF sob o nº 353.001.308 00, residente e domiciliado na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua da Mata 110, apartamento 151, Itaim Bibi, CEP 04531 020, e Fabio Gualberto Cabral, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.950.028 SSP/SP e inscrito no Cadastra de Pessoas Físicas (CPF/MF) sob o nº 317.935.908-00, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Conselheiro Moreira de Barros, 890, apartamento 191, Santana, CEP: 02018-012, únicos sócios da Sociedade empresária limitada denominada Mais Energia Aluguel e Manutenção de Máquinas do Sudeste Ltda., sociedade limitada com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 750, 17º andar, conjunto 172 - Sala 07, Itaim Bibi, CEP 04530 001, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 19.897.539/0001-13, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE
35231309871 em sessão de 22.11.2018; Resolvem de pleno e comum acordo: I. Aprovação do Protocolo de Justiﬁcação para incorporação das empresas:
(i) Mais Energia Rio Soluções Energéticas Ltda.; e (ii) Mais Energia Aluguel e Manutenção de Máquinas do Nordeste Ltda. Após leitura, exame e
discussão, as sócias, por unanimidade, aprovaram sem restrições os termos e condições do Protocolo e Justiﬁcação para incorporação das empresas: (i) Mais
Energia Rio Soluções Energéticas Ltda.; e (ii) Mais Energia Aluguel e Manutenção de Máquinas do Nordeste Ltda., ﬁrmado pelas administrações de
cada sociedade nessa mesma data, nos termos da legislação vigente, que passa a fazer parte integrante deste instrumento como seu Anexo I. II. Ratiﬁcação
da Nomeação dos Peritos Avaliadores - As Sócias ratiﬁcam ainda, a nomeação dos seguintes contadores para atuarem como peritos avaliadores, os Srs.:
(i) Evandro Ferreira de Oliveira, inscrito no CRC nº 1SP251687/O7; (ii) João Carlos Gomes, inscrito no CRC 1SP183927/O-2; (iii) Simone dos Anjos Miguel,
inscrita no CRC 1SP197618/O9, para proceder a avaliação do acervo líquido das empresas Mais Energia Rio Soluções Energéticas Ltda.; (ii) Mais Energia
Aluguel e Manutenção de Máquinas do Nordeste Ltda. III. Aprovação do Laudo de Avaliação - Tendo sido esclarecido pelos peritos avaliadores que foram nomeados pela administração para procederem à avaliação do patrimônio líquido das empresas, que a pedido da sociedade, havia anteriormente
desenvolvido os trabalhos que os habilitavam a apresentar o Laudo de Avaliação, foi o mesmo apresentado neste ato. Após leitura exame e discussão, as
sócias aprovaram o laudo de avaliação em questão, preparado pelos mencionados proﬁssionais, que passa a fazer parte integrante deste instrumento como o
seu Anexo II. IV. Aprovação da Incorporação deﬁnitiva das empresas (i) Mais Energia Rio Soluções Energéticas Ltda.; e (ii) Mais Energia Aluguel e
Manutenção de Máquinas do Nordeste Ltda. Ato contínuo à aprovação do laudo de avaliação, as sócias, por unanimidade, aprovaram sem restrições a incorporação deﬁnitiva das sociedades: (i) Mais Energia Rio Soluções Energéticas Ltda.; e (ii) Mais Energia Aluguel e Manutenção de Máquinas do
Nordeste Ltda., nas condições explicitadas no Protocolo e Justiﬁcação, com alteração do capital social da incorporadora, observados que foram todos os requisitos legais para a consecução da medida. Como consequência, declaram ainda, extintas as sociedades incorporadas, ﬁcando desde logo a Diretoria da
Incorporadora autorizada a proceder ao encerramento de atividades e baixa de inscrições, junto aos órgãos públicos, do estabelecimento das incorporadas,
ultimar todas as providências de caráter contábil-ﬁscal, inclusive registros, averbações e transferências. A incorporadora ﬁca responsável por todo ativo e
passivo das empresas: (i) Mais Energia Rio Soluções Energéticas Ltda.; e (ii) Mais Energia Aluguel e Manutenção de Máquinas do Nordeste Ltda.,
tornando-se sua sucessora para todos os efeitos legais. IV. Alteração da Cláusula 4ª do Contrato Social - Em decorrência da Incorporação realizada,
o capital social da Incorporadora anteriormente de R$ 1.500.100,00 (um milhão quinhentos mil e cem reais), totalmente subscrito e integralizado, será elevado para R$ 3.029.367,00 (três milhões vinte e nove mil trezentos e sessenta e sete reais); o aumento de R$ 1.529.267,00 (um milhão quinhentos e vinte e
nove mil duzentos e sessenta e sete reais) é representado pelo capital social das empresas incorporadas: (i) Mais Energia Rio Soluções Energéticas Ltda.
com R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) totalmente subscrito e integralizado; e (ii) Mais Energia Aluguel e Manutenção de Máquinas do Nordeste Ltda.,
com R$ 1.229.267,00 (um milhão duzentos e vinte e nove mil e duzentos e sessenta e sete reais) totalmente subscrito e integralizado. Em ato contínuo,
decidem os sócios aprovar o aumento do capital social da Sociedade no montante de R$ 1.206.607,69 (um milhão duzentos e seis mil seiscentos e sete reais
e sessenta e nove centavos), mediante emissão de 1.206.607,69 (um milhão duzentos e seis mil seiscentos e sete reais e sessenta e nove centavos) novas
quotas pela Sociedade, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas da seguinte forma: R$ 1.206.607,69 (um milhão
duzentos e seis mil seiscentos e sete reais e sessenta e nove centavos), totalmente integralizados na presente data, utilizando-se os saldos dos
adiantamentos para futuro aumento de capital mantido em nome da sócia Winkel Consultoria e Participações S.A. A sócia Geribá RE Investimentos e
Participações II Ltda. declara expressamente sua anuência com relação à subscrição de quotas descritas acima, renunciando, neste ato, ao direito de
preferência que lhe cabia, nos termos do §1º do artigo 1.081 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada. O capital da sociedade, então de
R$ 1.500.100,00 (um milhão quinhentos mil e cem reais), passará a ser de R$ 4.235.974,69 (quatro milhões duzentos e trinta e cinco mil novecentos e
setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), o qual já contempla o aumento decorrente do ato de incorporação, dividido em 4.235.974,69 (quatro
milhões duzentos e trinta e cinco mil novecentos e setenta e quatro e sessenta e nove) quotas iguais, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma.,
face o aumento do capital social, a Cláusula 4ª do contrato social foi alterada. Por consequência das deliberações acima, os sócios resolvem consolidar
e ratiﬁcar a redação do contrato social. São Paulo, 13 de março de 2019 - Geribá RE Investimentos e Participações II Ltda., Winkel Consultoria e
Participações S.A. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certiﬁco o Registro sob o nº 3523130987-1 em
22.11.2018 - Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral. Os anexos mencionados acima, encontram arquivados na empresa.

Santa Cruz Participações S/A.

CNPJ nº 60.890.746/0001-40 - NIRE 35.300.054.512
Aviso aos Acionistas
Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede
Social à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 5º andar - Sala 501
- Jardim Paulistano - São Paulo (SP), os documentos a que se refere
o Artigo 133 da Lei 6404 de 15/12/76, relativos ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018. São Paulo, 11 de março
de 2019. Rodolfo de Almeida Prado - Diretor Superintendente.
Usina Açucareira Paredão S.A. - CNPJ/MF nº
61.340.238/0001-50 - NIRE 353.0002083-9 - Convocação
- Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 15.04.19
- Ficam convocados os senhores acionistas da Usina Açucareira Paredão S.A. a se reunirem em assembleia geral
ordinária, no dia 15 de abril de 2019, às 09:00hs, na sede
social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 123, nesta
Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem
do dia: 1.- Relatório da administração, balanço e contas do
exercício social ﬁndo em 31.12.18; 2.- ﬁxação dos honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de interesse social.
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no
endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133
da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 14 de março de 2019.
(a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br
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Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Dicionário dos sonhos
LUA - Nova, reconciliação. Crescente, muito amor
na vida. Cheia, felicidade no jogo, fortuna e amores
correspondidos. Minguante, separação e vitalidade
física diminuída. Brilhante, casamento próximo. Avermelhada, doença. Ensanguentada, perigo de acidente.
Números da sorte: 36, 49, 57, 61 e 80.

Simpatias que funcionam
Para ter sorte em novos empreendimentos: Antes
de atirar-se a um novo empreendimento, tome um
banho preparado com água morna, sal grosso, três
folhas de hortelã, uma folha de arruda e meia colher
de enxofre. Peça a Deus a clareza de pensamento para
tomar as melhores decisões e a Jesus peça a proteção
contra aqueles que possam tentar lhe passar para trás.
Depois do banho, vista uma roupa clara e coloque os
restos das folhas de hortelã e arruda em uma praça.

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)

No início da tarde pode ainda
aumentar a melancolia e humor
aborrecido. Relaxe mais descanse,
saindo da rotina habitual para não
se estressar com pequenos detalhes.
Este é um momento de valorização
das coisas artísticas através da sua
maior criatividade. 83/283 – Azul.

^^^VZMLYUJJVTIY

www.coquetel.com.br

© Revistas COQUETEL

Políticos
Frutas
(?): Sólon, ricas em
Drácon e
agroClístenes tóxicos

"Migalha Espaço geoeconômitambém co de 60% do Brasil
(?) pão" (?) McKellen, ator de
(dito)
"O Código Da Vinci"

Elemento
ativo na
ferrugem
(símbolo)
Intensidade (de
um terremoto)

É fornecida pela
Sabesp
Dois seres pequenos
da Mitologia nórdica

(?) saber:
na seguinte ordem

"Lar" do
embrião e
do feto
(Anat.)

Elba
Ramalho,
cantora de
"Chego Já"

Criminosos que enganam
pessoas de boa-fé
Noz, em
O primeiro rei
inglês
hebreu (Bíblia)

"Vai (?)?",
pergunta do
paciente
ao dentista

Vogal de
"clã"
Recep
Tayyip (?),
presidente
turco
desde
2014

League of
Legends
(sigla)
Atacante
do Vasco Interjeição
em 2017 de chamamento
(fut.)

Intriga;
enredo
(fig.)
Consoante que não
antecede "b" e "p"
A mais exigente
prova de triatlo (ing.)

Muito
grande

Dia positivo para firmar acordos.
Controle as paixões fulminantes,
mantendo o equilíbrio na relação
sexual. Devido ao aumento do
sentimento de apego e a preocupação com a segurança emocional
e material, ficamos mais receosos
de perder o que conquistamos nesta
sexta. 82/382 – Cinza.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)
Escorpião
(23/10 a 21/11)
Aquário
(20/1 a 18/2)

Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)
Capricórnio
(22/12 a 19/1)

O fato de as pessoas ficarem na mesma posição provoca imobilidade e falta de flexibilidade. Muita afetividade
continua trazendo o entendimento
íntimo e felicidade conjugal. Vamos
buscar mais segurança emocional,
proteção e o aconchego do lar.
20/420 – Marrom.

A tarde surge emoções que darão
facilidade de superar ressentimentos e se refazer de rancor e outras
negatividades. Seu sonho de felicidade na relação intima está ficando
ainda mais sólido. O descanso e os
momentos de lazer são muito importantes para o fortalecimento das suas
energias. 75/275 – Cinza.

Há muita vontade de manter as
parcerias sociais e profissionais, mas
pode não conseguir. Evite atitudes
críticas que podem gerar mal-entendido com pessoas queridas, amigos
e familiares. Melhor agir em parceria
com as demais pessoas até o final de
março. 54/154 – Verde.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Mantenha o seu entusiasmo e a
motivação para agir e começar a
ganhar dinheiro com o sol na sua
casa dois. A situação financeira melhora através do trabalho bem feito,
realizado com total dedicação. No
final do dia um clima de docilidade
e ternura. Bom para uniões e para
casar. 55/455 – Branco.

Carga resistiva em
circuitos
elétricos
de corrente
alternada
"Rotação",
em rpm

Número de
Apóstolos
(Bíblia)
(?) Tognazzi, ator
italiano
"Liquid",
em LCD

Responsabilidade
Técnica
(abrev.)
Local do
navio onde
se põe a
carranca
Ponto
de saque
no tênis e
no vôlei

Eduardo (?):
escreveu
sobre o
Maracanazo
Deus, em
inglês
Deferências

Olegário
Mariano,
poeta
de PE
"Consumidor",
em IPC
(Econ.)

Amigo, em
francês
Rio afluente do
Danúbio
(?) Hamburger,
cineasta

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 15 de Março de 2019. Dia de São Clemente, São Longino,
Santa Leocrécia, Santa Luísa de Marillac, e Dia do Anjo Rochel, cuja
virtude é a força. Dia do Circo, Dia Mundial dos Direitos do Consumidor e Dia da Escola. Aniversário do músico Sly Stone que faz
75 anos, o ex-jogador de futebol Euller nascido 1971, a atriz e escritora
Maria Mariana que faz 46 anos e a atriz Eva Longoria nascida em 1975.

O nativo do dia

O nativo de Peixes deste dia e grau costuma ser possuidor de uma
mente criativa e racional. Agradável e com personalidade charmosa
atrai muitos admiradores. Gosta de explorar novas ideias e tem interesse pelo desconhecido. Muitos investigadores que resolvem crimes
intrincados e aparentemente insolúveis nascem neste dia. A capacidade
de compreender e solidarizar-se com o sofrimento alheio é frequente,
costumando ter também a habilidade de extrair um saldo positivo de
quase tudo, mesmo quando aparentemente sai perdendo. No lado negativo a falta de autoestima provoca a insegurança emocional.

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11)
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.
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Terá a ajuda de alguém para suas
realizações já que o dia é bom para
superações. A noite será positiva
para estarmos ao lado de quem
amamos. O aspecto não favorece
apenas o romance, mas o estar
junto de quem nos faz bem, amigos
e familiares. 78/378 – Azul.

Durante a parte da manhã maior imobilidade, tentando não nos atrasar e
terminar todas as tarefas. Livre-se
de coisas superadas prepare-se para
algo novo e inédito que surgirá. Evite
os desperdícios financeiros e antes
de gastar a mais faça suas contas
para não exagerar 38/438 – Amarelo.

Facilidade de entendimento no final
da tarde, originalidade e ótimas
ideias. Dia propício para tratamento
de saúde e ao restabelecimento de
suas energias. Precisa manter bom
relacionamento com seus familiares,
amigos e fazer novos e bons contatos
no trabalho. 92/992 – Amarelo.

UNO COM A CRIAÇÃO. Inspiração Diária de Kate Spreckley.
O velho mundo está se rompendo e a velha realidade se extinguindo.
Pode parecer que os desastres e desafios externos estão aumentando,
mas eles estão apenas sendo enfatizados, impulsionando-nos a mudar.
A realidade antiga, dominadora e orientada pelo ego, está entrando
em colapso para abrir caminho para que uma nova realidade guiada
pela alma possa emergir. Com o surgimento dessa nova realidade,
uma transformação muito necessária está ocorrendo. Uma nova
consciência está despertando para realinhar a humanidade com
princípios e valores universais, que levam em consideração a Terra e
a natureza. Como resultado, chegaremos a conhecer e a compreender
que o processo de co-criação deve ser empoderado pela integridade,
sabedoria e consciência da necessidade de equilíbrio e harmonia em
todos os sentidos e em todas as coisas. Reconheça como você está
co-criando sua realidade. Lembre-se de que nada acontece sem o
seu envolvimento. A condição de sua intenção, sua consciência e
sua consciência é refletida no mundo ao seu redor. Você é um com
a Criação. Muito amor Kate.
(https://www.spiritpathways.co.za/)
Tradução: Regina Drumond
reginamadrumond@yahoo.com.br
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Precisa manter a harmonia no
seu ambiente e dedicar-se a sua
atividade. Evite um rompimento
brusco devido ao isolamento. O dia
beneficia a saúde e as viagens. Este é
um momento de valorização intensa
da arte e da criatividade. Para agir
saiba esperar o momento com calma.
62/462 – Azul.

As relações ficam abaladas por
atitudes possessivas, lamuriosas ou
ciumentas. Aumento da atração pelo
luxo, pela beleza e pela estética. Mercúrio em mau aspecto com Júpiter
pode aumentar os problemas e gerar
enganos. Evite tirar conclusões precipitadas, o momento é de reavaliação.
12/712 – Branco.

ReflRefl
exões
exões
Reflexões
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Além de atitudes de certa tensão
pode aumentar a melancolia e o mau
humor. Faça uma análise da situação
que está vivendo e prepare as bases
para tomar importantes decisões
em breve. A versatilidade aumenta
chance de novos lucros. Final do
dia poderá superar ressentimentos.
71/571 – Verde.

Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP
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Áries
(21/3 a 19/4)

Esta sexta é o décimo dia da lunação. A Lua em Câncer deixa o astral mais amoroso. Vamos buscar mais segurança
emocional, proteção e o aconchego do lar. Mercúrio em mau aspecto com Júpiter pode aumentar os problemas e gerar
enganos. Evite tirar conclusões precipitadas, o momento é de reavaliação. Se investigarmos bem os assuntos, poderemos
encontrar soluções. A Lua em bom aspecto com Netuno nos deixa mais sensíveis e românticos. A noite será positiva para
estarmos ao lado de quem amamos. O aspecto não favorece apenas o romance, mas o estar junto de quem nos faz bem,
amigos e familiares.

Fundador: José SERAFIM Abrantes
11 3531-3233 – www.orcose.com.br
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Horóscopo

RIO JORDÃO PAPÉIS S.A.
CNPJ/MF - 77.961.431/0001-49 - NIRE - 35.300.159.055
Ata da 30ª Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 12 de fevereiro de 2019, às 09:00 horas, na sede social da empresa,
na Rua Vergueiro, nº 2087, conjunto 408, Vila Mariana, CEP 04.101-000, São Paulo (SP).
Presença: Acionistas representando mais de dois terços do total do Capital Social.
Convocação: Edital - publicado no Diário Oficial e Jornal Empresas e Negócios, ambos do
Estado de São Paulo, em edições dos dias 29, 30 e 31/01/2019. Mesa: Alcindo Heimoski
- Presidente, Flavio José Martins - Secretário. Ordem do Dia: a) Alteração de remuneração dos membros da Diretoria; b) Consolidação do Estatuto Social; c) Outros assuntos
de interesse social. Deliberações Tomadas Por Unanimidade: a) Aprovada a alteração
de remuneração da Diretoria, para fixar o valor bruto de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos
reais), como remuneração mensal do Diretor Administrativo Financeiro, Sr.
Alcindo Heimoski, a partir de janeiro de 2019; bem como para manter o valor bruto
de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), como remuneração mensal do Diretor
Comercial Industrial, Sr. Flavio José Martins; retificando-se a nomenclatura de seus
cargos na ata da 19ª AGO, de 08/11/18, nos termos acima indicados; b) Aprovada a
Consolidação do Estatuto Social da Companhia que, devidamente autenticada pela Mesa
dos Trabalhos na forma do artigo 130, §1º, alínea “a”, da Lei 6404/76, passará a viger nos
termos do Anexo I da presente Ata. Lavratura e Leitura da Ata: Encerrada a Ordem do Dia
e como ninguém mais se manifestasse, é a presente cópia fiel da ata lavrada nas folhas
19 a 23 do Livro nº 02 desta Empresa em forma de sumário, a qual lida e achada conforme,
foi por todos assinada. Acionistas Presentes: Flavio José Martins pela Jaar Administração e Participação S.A. Flavio José Martins - Secretário. JUCESP nº 125.413/19-1 em
27/02/2019. Gisela Simiena Ceschin - Secretária Geral.

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ e utilize o código 9013-9301-0329-9065.

série de estudos sobre a possibilidade de violar a segunda lei da
termodinâmica”, escreveram os
cientistas, que fizeram o experimento em sistemas de dois e três
qubits. Graças a um programa especial, o computador rebobinou
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SERVIÇO PRESTADO PELO SÓCIO
Serviço que é prestado pelo sócio não incide a retenção de INSS,
mesmo que seja de grande porte, existe teto, como proceder?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
EMPRESA PRETENDE DEMITIR FUNCIONÁRIO E RECONTRATAR NA
MODALIDADE DE INTERMITENTE, QUAL O PRAZO QUE DEVE AGUARDAR?
Se a rescisão ocorrer sem justa causa, o prazo para readmitir o empregado é de 90 dias, conforme determina a Portaria MTE nº 384/1992.
CÓDIGO DE ACESSO SUBSTITUTO
Quais são as empresas que podem obter o código de acesso substituindo o certificado digital para o envio da obrigação para o eSocial?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
PAGAMENTO DE PRÊMIOS
Empresa paga prêmios para alguns funcionários ou equipe que tiveram
um ótimo desempenho no mês, através de cartões como combustível,
cartão refeição, incidem encargos, devem transitar na folha de pagamento? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
DIRETOR NÃO EMPREGADO (COM OPÇÃO DO FGTS) NO QUAL É
ACIONISTA DA EMPRESA, NA SITUAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL,
O MESMO TERÁ DIREITO AO AVISO PRÉVIO INDENIZÁVEL?
A rescisão contratual se aplica aos empregados da empresa e não aos
sócios, ou diretores não empregados, portanto, no caso de exclusão
ou exoneração do diretor do quadro empresarial não ocorrerá o
pagamento de aviso prévio.
LICENÇA PATERNIDADE
Quando o empregado não goza os 05 dias de licença paternidade
imediatos ao nascimento do filho, por iniciativa da empresa, como proceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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desenvolvimento quântico de
forma que ele começasse a voltar
para trás, o que representa o
tempo como uma flecha que só
pode ir do passado para o futuro
e nunca vice-versa.
“Esse é um trabalho de uma
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Pesquisa, no entanto, não apontou forma de
humanos voltarem ao passado.
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a fita do tempo em uma fração
de segundo, retornando da desordem para a ordem. Em um
computador formado apenas por
dois qubits, o fenômeno ocorre
em 85% dos casos, enquanto que
o de três qubits, passa para 50%.
De acordo com a pesquisa,
“enquanto na natureza a conjugação complexa necessária
para a reversão do tempo pode
parecer exponencialmente
improvável, pode-se projetar
um algoritmo quântico que
inclui conjugação complexa
e, assim, inverter um dado
estado quântico”. A expectativa dos cientistas é que os
resultados do estudo possam
contribuir para ajudar outros
pesquisadores da área a voltar
no tempo (ANSA).
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3/ace — ami — god — ian — inn — nut. 7/erdogan — galeano — iron man.

pesquisa, liderada pelo
Instituto de Física e
Tecnologia de Moscou,
foi publicada na quinta-feira
(14) na revista “Scientific Reports”.”Criamos artificialmente
um estado que evolui em uma
direção oposta à da flecha
termodinâmica do tempo”,
explicou Gordey Lesovik, físico
quântico líder da pesquisa.
Conduzido por pesquisadores
de Lesovik e do Laboratório
Nacional Argonne, nos Estados
Unidos, o estudo mostrou que
cerca de 85% do estado anterior
do computador quântico foi restaurado. O objetivo era reverter
o tempo em um único elétron.
Com isso, uma das leis da física
foi violada para que o algoritmo
criado alterasse o estado de

ANSA

Um grupo de cientistas conseguiu restaurar um computador quântico público da International
Business Machines (IBM) e fez com que o sistema “voltasse no tempo”, retornando ao estado anterior
em que se encontrava
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Cientistas fazem computador
quântico ‘voltar no tempo’

