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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.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 27 de Fevereiro de 2019. Dia de São Gabriel da Virgem, 
São Leandro, São Valdomiro, São Procópio e Dia do Anjo Nanael, 
cuja virtude é a seriedade. Dia Nacional do Livro Didático, Dia 

do Agente Fiscal da Receita Federal e Dia dos Velhinhos. Hoje 
aniversaria o técnico de futebol Carlos Alberto Parreira que nasceu 
em 1943, o cantor Beto Barbosa que completa 64 anos e o cantor 
Rodriguinho nascido em 1978.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste grau sente-se revigorado quando pratica a 
meditação. Move-se com habilidade na dureza do dia-a-dia e conse-
gue reciclar-se pela convivência com conceitos mais sutis e etéreos. 
Apreciador da arte e da beleza gosta do luxo e do conforto; é jovial 
e empreendedor. É possuidor de muitos talentos e ideias, através do 
conhecimento pode desenvolver a habilidade para escrever e falar. 
Costuma ter uma inocência natural e viver em um mundo muito próprio, 
adaptando-se ao meio externo apenas por questões de sobrevivência.

Dicionário dos sonhos
ALIMENTOS - Estar em uma festa, aniversário ou 
comemoração onde tenha bastante comida, é aviso 
de abundância. Cozinhar indica que irá melhorar sua 
posição no trabalho. A cor da comida indica pressá-
gios. De cor clara, indica êxito, mas a cor amarela 
representa desespero e sofrimento. A carne signifi ca 
fortuna e prazer dos sentidos. Não comer é aviso de 
pobreza e falta de dinheiro. Números de sorte: 16, 
68, 70, 90 e 96.

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

Esta quarta é o vigésimo terceiro dia da lunação. A Lua faz conjunção com Júpiter aumentando a nossa fé, a 

confi ança e renova as esperanças. O astral fi ca mais otimista, mas não podemos deixar o exagero de Júpiter em 

Sagitário tomar conta. O Sol em bom aspecto com Marte nos leva a agir de forma prática, segura e realista. Será 

necessário manter esse foco para fazer o que deve ser feito. À noite a Lua em mau aspecto com Mercúrio pode 

trazer difi culdades na comunicação.
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É preciso organizar a vida ou en-
frentar uma série de problemas 
devido a atitudes temperamentais 
que provocam crises no ambiente. 
O descaso pode levar a deixar algo 
importante para depois. O momento 
é de valorização de conquistas para 
o futuro. 78/478 – Vermelho.

A Lua faz conjunção com Júpiter 
aumentando a nossa fé, a confi ança 
e renova as esperanças. O astral fi ca 
mais otimista, mas não podemos 
deixar o exagero de Júpiter em 
Sagitário tomar conta. À noite a Lua 
em mau aspecto com Mercúrio pode 
trazer difi culdades na comunicação. 
21/721 – Cinza.

Tente ficar nas suas atividades 
rotineiras, nada de rompante ou 
de tomar iniciativas no fi nal do dia. 
Empenhe-se mais em suas ativida-
des na rotina. Algo novo pode dar 
ânimo e boa disposição. Cuidado 
com as palavras que foram ditas, não 
poderá voltar atrás. 67/467 – Branco.

A conversa fl ui fácil, por isso pode 
haver muita conversa e pouca ação. 
Elimine aquilo que não serve mais ou 
que não usa mais. Imagine e acredite 
em seus desejos e eles poderão em 
breve se realizar. Use de persistência 
e coragem diante das difi culdades. 
62/362 – Azul.

A conversa vai fl uir fácil com todos e 
também com seu amor, com os fi lhos 
ou os familiares. Não faça nada sem 
ter certeza e ouvir pessoas interes-
sadas. Evite atritos provocados por 
uma atitude de comando e imposição, 
sem levar em consideração opiniões. 
92/292 – Amarelo.

Soluções engenhosas surgem e a 
inventividade que ocupa espaço im-
portante neste dia. Decisões podem 
ser tomadas e acordos fi carão forta-
lecidos, mas a crítica pode provocar 
perda do prestigio. Sem apoio dos 
outros terá difi culdade para alcançar 
o que pretende. 56/456 – Cinza.

Durante o dia terá um clima propício 
para diálogos com amigos e familia-
res. Não alimente desejos impossíveis 
e nem misture sonhos com a realida-
de. Sua disposição e teimosia criam 
confl itos que podem perturbar. Evite 
gastar dinheiro em coisas desneces-
sárias. 55/255 – Vermelho.

A Lua faz conjunção com Júpiter 
aumentando a nossa fé, a confi ança 
e renova as esperanças. O astral fi ca 
mais otimista, mas não podemos 
deixar o exagero de Júpiter em 
Sagitário tomar conta. Aumente 
a afetividade no relacionamento 
amoroso aproximando a pessoa 
amada e amigos.  64/764 – Claras.

O convívio com a pessoa amada deve 
melhorar até o fi nal desta semana, 
por isso tenha cautela com suas pa-
lavras e desconfi anças. O importante 
é ser bem prático e começar a agir 
nesta quarta para resolver pendência 
e terminar o que está superado em 
sua vida. 52/852 – Branco.

O Sol em bom aspecto com Marte nos 
leva a agir de forma prática, segura e 
realista. Aumentam as chances nas 
atividades comerciais e fi nanceiras 
terem um bom resultado. Melhora 
a situação no trabalho através do 
reconhecimento do seu talento na 
atividade que realiza. 11/211 – Azul.

Terá oportunidade de renovação de 
sua vida depois que o Sol passar o 
seu grau de nascimento. Se esta é 
a data do seu aniversário comemo-
re o seu novo ano astral que está 
começando. Será levado a viver 
momentos felizes na relação sexual 
e na vida familiar. 33/833 – Branco.

O momento é de valorização de con-
quistas que dizem respeito ao nosso 
futuro. A vida social será ampliada, 
fazendo novos amigos e conhecendo 
outros lugares e ambientes sociais. 
A sua relação sentimental pode fi car 
mais sólida, mas crises também 
podem ocorrer e levar a confl itos. 
15/615 – Branco. 

Simpatias que funcionam
Abrir caminhos: No início de sete manhãs se-
guidas, aponte uma folha de espada-de-São-Jorge 
para o sol e diga: “Poderoso astro-rei, enviai força 
e energia para que eu possa vencer todas as difi-
culdades e ser muito feliz”. Sempre que terminar 
de falar, guarde a folha onde só você mexa.  No 
oitavo dia, jogue a folha em uma lixeira longe da 
sua casa.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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NOMINADOOD
TERMOGENESE

LIUFEO
EUCLIDESX
TROLLRUBRI
RIELEAG

BOCARENOME
NORMACAN
IAÃDINDI

DOCUMENTAÇÃO

A área de
atuação
das lojas
virtuais

Rocha
Lima,

gramático
brasileiro

(?)-in,
técnica de 
massagem
relaxante 

Letra no
uniforme
do Super-
Homem 

Praça cen-
tral de uma

aldeia
indígena

Tipo de
vinho entre
o branco e

o tinto

Artista
como

Marcel
Marceau

Christina
(?), canto-
ra de "Your

Body"

Olívio
Dutra,
político
gaúcho

Ácido (?): 
em excesso,
causa gota

(Fisiol.)

Lílian 
Lemmertz,

atriz
brasileira

Antigo
nome de
Tóquio

(?)-
humano:
bárbaro

Mês de
jejum para
os muçul-

manos

Prefixo de
"rubri-
louro":

vermelho

Preparam
(o solo)
para o
plantio

Pronome
usado para
se referir 
a Deus

Alexandre
Garcia,

jornalista
da Globo

Desmond
Tutu, 

bispo sul-
africano

Ana Néri,
pioneira
da Enfer-
magem

Elemento
da bomba
atômica

(símbolo)

Canção de
Tom Jobim
e Aloysio

de Oliveira

Fingida

Objeto que cai auto-
maticamente em caso
de despressurização

do avião

Prestígio
Mulher
que deu

à luz
(?) culta:

rege o
idioma

É composta
por itens
como RG,
CPF e pas-

saporte

O Pai da
Geometria

(Ant.)

Produção
contínua e

regular 
de calor
(Fisiol.)

Designado

Júnior,
Caio Ribei-
ro e Car-
los Casa-
grande
(fut. TV)

Valor
oferecido

pela
polícia em
troca de

pistas que
levem à

captura de
bandidos

Exame de
acesso a
certas fa-
culdades

Não
(abrev.)

Tecnologia que permite realizar reuniões a
distância Inimigo do

povo grego
(Ant.)

Entidade espiritual
ausente da doutrina

Zen

O típico
causador
de discór-

dia, na
web (ing.)

(?) de sino,
modelo de

calça 

Marie
Curie,

cientista
Rumava

3/edo. 4/rosé. 5/ocara — troll. 6/ramadã. 8/aguilera.

De acordo com relatório 

de 2018 da Organização 

Mundial da Saúde 

(OMS), cerca de três 

milhões de pessoas em 

todo mundo morrem 

anualmente por conta 

do álcool, o que equivale 

a 5,3% no total

Para os jovens entre 20 
e 29 anos, a taxa é de 
13,5%. Dos três milhões, 

28% estão relacionados a aci-
dentes de trânsito, violência 
e suicídio; 21% a distúrbios 
digestivos; e 19% a doenças 
cardiovasculares. E com apro-
ximação do Carnaval, os cui-
dados devem ser redobrados.

Principalmente para os mais 
jovens, que acabam abusando 
das bebidas alcoólicas e estão 
mais suscetíveis aos efeitos 
do álcool no organismo, uma 
vez que o sistema nervoso 
deles não está completamen-
te formado e muito menos o 
fígado, que tem difi culdade 
em metabolizar uma grande 
quantidade de álcool. 

Os principais efeitos nocivos 
no organismo são o aumento 
da frequência cardíaca, o que 
pode resultar em uma arritmia 
forte, agitação descontrolada, 
irritabilidade, perda de me-
mória, insônia entre outros. A 

junção desses fatores é prati-
camente uma bomba relógio no 
organismo dos adolescentes, 
que ainda pode causar depen-
dência ao álcool.

Não existe uma receita 
milagrosa para acabar com os 
efeitos do álcool. Banho frio, 
movimentar-se com mais fre-
quência, café forte ou ingerir 
bebidas com menor teor alco-
ólico. Nada disso é capaz de 
reduzir os efeitos. A única dica 
que é importante e realmente 
efetiva é o consumo de muita 
água nesse período. 

Além de hidratar o corpo, a 
água é a única capaz de dimi-
nuir os efeitos desagradáveis 
da ressaca. Existem alguns 
estudos que comprovam que 
quem ingere muita água, 
acaba bebendo menos bebida 
alcoólica. 

É possível aproveitar o Car-
naval de forma responsável, 
desde de que tudo seja feito 
com moderação. Preserve a 
sua saúde e principalmente a 
sua vida. 

Bom Carnaval!

(*) - Médico cardiuologista,
é coordenador do serviço de Clínica 

Médica e Medicina Intensiva
do Hospital IGESP.

Jovens são mais 
suscetíveis aos 

efeitos do álcool 
no período do 

Carnaval

Comunicação de Extravio de Livros Societários
Brapar Participações S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Conceição de 
Monte Alegre, nº 107, Torre B – 10º andar – Conjunto 101 B CV: 3113, Cidade Monções, CEP: 04563-060, inscrita no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 26.796.784/0001-08, com seus atos constitutivos registrados perante 
a Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob NIRE 35.300.499.824, comunica o extravio dos Livros Societários de (i) 
Registro de Ações Nominativas; e (ii) Registro de Transferência de Ações Nominativas, todos com nº de Ordem 01, sendo o local 
da ocorrência incerto e não sabido, impossibilitando descrever as circunstâncias que resultaram no fato ou como, quando e onde 
ocorreu o extravio, apenas podendo dizer que os livros foram vistos, pela última vez, no arquivo mantido na sede da companhia. Os 
livros não possuíam escrituração. São Paulo, 18/02/2019. Eduardo Cirelli Grasso – Diretor Presidente. (27, 28/02/2019 e 01/03/2019)

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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QUARTA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO DE 2019

DESCONTAR A AJUDA ALIMENTAÇÃO
Empresa pode descontar a ajuda alimentação dos seus funcionários, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA FOI CONTRATADA COM PERÍODO DE EXPERIÊNCIA 
DE 30 DIAS, NO FIM DESSE PRAZO HOUVE O ENCERRAMENTO DO 
CONTRATO. PODERÁ A EMPRESA REALIZAR A READMISSÃO DESSA 
MESMA FUNCIONÁRIA EM NOVO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA?

A elaboração de novo contrato de experiencia somente será possível 
depois de transcorrido 6 meses do contrato de experiência anterior, 
conforme dispõe o artigo 452 da CLT. No caso concreto somente será 
possível a realização de contrato de trabalho por prazo indeterminado, 
considerando o término normal do contrato de experiência.

FALTA NO CONTRATO INTERMITENTE
Para contrato de trabalho intermitente que trabalha 12 x 36, ocorrendo 
falta pode-se descontar, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

REALIZAR HORAS EXTRAS
Funcionários que exercem atividades insalubres poderão prestar horas 
extras? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO RECEBEU ALTA DO INSS, O AFASTAMENTO NÃO FOI 
POR ACIDENTE DE TRABALHO, QUAL O TEMPO DE ESTABILIDADE?

Esclarecemos que para o afastamento por auxílio doença perante 
a legislação não há estabilidade, salvo previsão em convenção 
coletiva de trabalho.

PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO
Folha de pagamento ocorrendo dentro do mês será considerada 
como regime de caixa ou competência e, caso corra até o 5º dia do 
mês subsequente, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Centro de Conveniência e Serviços Panamby S/A - CNPJ nº 07.012.790/0001-74
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária - Ficam V.Sas. convocadas para a AGO, de acordo e nos 
termos do Artigo 7º, inciso I do Estatuto Social, a qual será realizada em 28/3/19, 5ª feira, 16h, na Sede da 
Administradora, na Rua José Ramon Urtiza, 975, 2º Subsolo, Vila Andrade, SP/SP, Open Mall Panamby, a fim de 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aprovação de contas - Exercício 2018; (ii) Comercialização - Novas 
locações; (iii) Operacional - Demonstração das Melhorias Realizadas; (iv) Outros Assuntos de Interesse. Informamos 
que V.Sas. poderão se fazer representar por Procurador, especialmente constituído para tal ato por meio de 
Procuração com firma reconhecida. Neste aspecto, a Administradora se dispõe a representar V.Sas. mediante 
fornecimento de Procuração, bem como, voto por escrito de cada ordem do dia. A Administração.  (26, 27 e 28/02/2019)

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ(MF) n° 60.884.756/0001-72 - NIRE n° 35.300.028.180

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada Em 15.01.2019
Local, Hora e Data: Na sede da Companhia localizada na Avenida Paulista, n° 854, 12° andar, Bela Vista, 
São Paulo – SP, às 9h00 no dia 15 de janeiro de 2019, reuniram-se as acionistas. Convocação e Presenças: 
Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4°, da Lei 6.404/76 em razão da presença de Acionistas
representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas lançadas na presente Ata e no Livro de Presença 
dos Acionistas. Composição da Mesa: Presidente - Sr. Tadaaki Kurakake, Diretor Presidente; e Secretário 
– Sr. Yuta Mori. Ordem do dia: Deliberar acerca da indicação do Sr. Yasuhiro Tanno ao cargo de Diretor da 
Companhia. Deliberações: Após discussão da matéria da ordem do dia, as Acionistas aprovaram, por unanimidade 
de votos, a indicação do Sr. Yasuhiro Tanno, de nacionalidade japonesa, portador do Passaporte n° TR1708520, 
expedido pelo Governo Japonês, para o cargo de Diretor, junto à matriz em São Paulo/SP, em substituição ao Sr. 
Shingo Nakamura, ressalvando-se que a efetiva nomeação e a posse do indicado ao referido cargo encontram-se 
condicionadas à liberação de Autorização de Residência pela Coordenação-Geral de Imigração e obtenção do respectivo
visto consular, nos termos da legislação vigente.  Encerramento - Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os 
trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual foi lida, aprovada, e assinada
por todos os presentes. Mesa: Tadaaki Kurakake - Presidente; Yuta Mori - Secretário. Acionistas:  Marubeni
Corporation - p.p. Tadaaki Kurakake; Tadaaki Kurakake Registrada na JUCESP sob o n° 56.710/19-7 em 28.01.2019

DIGIGRAF
Distribuidora Comércio e Serviços S.A.

CNPJ/MF: 54.472.956/0001-15 - NIRE: 35.300.337.328
Aviso aos Acionistas

Encontram-se à disposição dos Acionistas, no escritório 
da Companhia localizado na Rua Soares de Avelar, nº. 
894, Vila Guarani, São Paulo/SP, CEP: 04306-020, os 
documentos do Artigo 133, da Lei 6.404/76, relativos 
ao exercício social encerrado em 31.12.2018. São 
Paulo, 26 de fevereiro de 2019. Diretor Presidente: 
Antônio Francisco da Rita Leal.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO PAPEL, PAPELÃO E
CORTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEPACO

CNPJ/MF nº 60.961.422/0001-55 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Pelo presente Edital fi cam convocados os senhores representantes das entidades associadas mencionadas no 
artigo 4º do Estatuto Social do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO PAPEL, PAPELÃO E CORTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO – SEPACO, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no 
próximo dia 20 de março de 2019, à Rua Vergueiro nº 4210, an  teatro (S2), Vila Mariana, São Paulo/
SP, às 11h (onze horas), em primeira convocação, com a presença das associadas que representem, no mínimo, 
metade mais um do total de votos, e, em segunda convocação, com qualquer número dos presentes, havendo entre 
uma e outra o prazo de 30 (trinta) minutos, consoante disposição contida no artigo 11º, inciso I, letra b, do Estatuto 
Social, devendo ser observada a seguinte ordem do dia: A) Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao 
Balanço Patrimonial do Exercício de 2018; B) Aprovação do Balanço referente ao exercício de 2018 apresentado 
pelo Conselho de Administração, C) Destinação do Resultado. São Paulo, 27 de fevereiro de 2019. 

SYNÉSIO BATISTA DA COSTA - PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATIVO R$
Circulante 5.085.908,64
Disponibilidades 2.054.850,57
Em Moeda Nacional 1.343.856,72
Dispon. em Moeda Estrangeira 710.993,85
Bancos-Depós. Moeda Estrangeira 47.994,32
Em Espécie 662.999,53
TVM e Instrum. Derivativos 2.484,26
Cotas de Fundo de Renda Fixa 2.484,26
Outros Créditos 2.989.700,47
Carteira de Câmbio  2.851.121,18
  Cambio Comprado a liquidar  1.442.765,58
  Direitos s/vendas de câmbio  1.951.895,30
  (-)Adto em moeda nacional
     recebidos  (543.539,70)
Diversos 138.579,29
Impostos e Contrib. a Compensar 105.708,48
Pagamentos a Ressarcir 4.584,00
Devedores Diversos - País 28.286,81
Outros Valores e Bens 38.873,34
Despesas Antecipadas 38.873,34
Não Circulante 31.568,19
Permanente 31.568,19
Imobilizado de Uso 31.568,19
Imobilizações em Curso 20.079,39
Instalações 4.000,00
Móveis e Equipamentos de Uso 21.840,00
Sist. de Comunicação-Equipam. 9.800,00
Sistema de Processam. Dados 15.745,80
Sistema de Segurança 875,00
(-) Depreciação Acumulada (40.722,00)
Outros Ativos Intangíveis -
Gastos de Organiz. Expansão 2.506,00
(-) Amortização Acumulada (2.506,00)
TOTAL DO ATIVO 5.117.476,83

PASSIVO R$
Circulante 4.081.102,15
Obrig. p/Emprést. e Repasse -
Empréstimos no País -
- Em Moeda Nacional -
Outras Obrigações 4.081.102,15
Cobrança e Arrec. Tributos (IOF) 28.441,60
Carteira de Câmbio 3.392.407,06
Câmbio Vendido a Liquidar 1.949.641,48
Obrig. por compra de Câmbio 1.442.765,58
Fiscais e Previdenciárias 31.749,61
Impostos e Contr. a Recolher 31.749,61
Diversos 628.503,88
Prov. p/Pagtos. a Efetuar 239.115,74
Credores Diversos - País 389.388,14

Não Circulante

Patrimônio Líquido 1.036.374,68
Capital Social 1.036.381,00

Domiciliados no País 1.036.381,00
Reservas de Lucros 304.356,53

Reservas de Lucros Especiais 304.356,53
Lucros ou Prej. Acumulados (278.160,06)

Prejuízo Exercício Anterior (278.160,06)

Contas de Resultado (26.202,79)
Receitas Operacionais 314.272,26
Despesas Operacionais (343.073,48)
Receitas não Operacionais 2.598,43
(-) Despesas não Operacionais -
Imp. de Renda e Contr. Social -

TOTAL PASSIVO E PATR. LÍQUIDO 5.117.476,83

SAGITUR  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 61.444.949/0001-75

BALANCETE PATRIMONIAL - 31 de Janeiro de 2019

ANA MARIA COELHO DA MATA
Sócia-Administradora

ELIANA CASTRO DOS SANTOS BONDEZAN
Contadora   -   CRC: 1SP 141.225/O-6

Dante Senra (*)

ORIENTAÇÃO DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn. Uma Nova 
Conexão. Mudar de forma neste novo você que está se transformando 
cria novas conexões entre seu corpo, mente e alma. Muitos de vocês 
têm passado por grandes mudanças e transformações, e é o momento de 
ter certeza de que você está cuidando de todos os aspectos desse novo 
eu. Experimente a sua vibração de auto expressão. Você tem passado 
por uma espécie de metamorfose, e é importante ter certeza de estar 
se cuidando também. Esta profunda conexão de corpo, mente e alma 
mudou. Sua compreensão está se expandindo. Passe o tempo focado 
em seu crescimento e objetivos. Lembre-se de se conectar com a terra. 
Isso ajuda a ancorá-lo e também permite que você alcance insights mais 
profundos, estabeleça limites saudáveis e energize seu corpo físico. Você 

pode se sentir vulnerável no começo, mas permaneça com isso. Deite-
se na Terra e deixe-a balançar em um transe de carinho, embalando-o 
como a mãe que ela é. Respire profundamente e relaxe um pouco mais. 
A Orientação dos Anjos é que aborde essa nova conexão e permita que 
a mudança de forma ou transformação ocorra. Passe algum tempo em 
meditação. Imagine um fi o de luz conectando-o, seu corpo, sua mente 
e sua alma juntos. Observe como é isto, quando todos os seus aspectos 
estão interconectados. Sinta esse novo jeito de ser. Deixe-o aguçar suas 
habilidades intuitivas, fortalecer seu sistema imunológico e seu corpo 
físico e ajudar em sua transformação. Brinque com seu campo de ener-
gia e observe como ele é em diferentes distâncias do seu corpo físico. 
Quanto mais você fi zer isso, mais você se torna consciente de quem 
você realmente é, e mais consciente você se torna enquanto vive no 
mundo. Amor e bênçãos, Sharon e os anjos. (ww.playingwiththeuniverse.
com) - Tradução: Regina Drumond -reginamadrumond@yahoo.com.br

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confi ança,
ou ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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