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Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 12 de Março de 2019. Dia de Santo Inocêncio I, São Bernar-
do de Cápua, São Gregório I e Dia do Anjo Manaquel, cuja virtude é o 
caráter. Hoje é o aniversário das cidades de Recife e de Olinda, 

no Pernambuco. Aniversariantes famosos: a cantora e atriz Liza 
Minnelli que faz 73 anos, o cantor James Taylor que nasceu em 1948, 
o cantor Donizetti completa 48 anos e a atriz carioca Juliana Silveira 
que nasceu em 1980.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau é agradável e charmoso, e 
também é muito animado; gosta de coisas empolgantes. Possuidor 
de muita percepção e mente curiosa, por isso poderá se envolver 
com misticismo. Tem muita habilidade para divertir e encantar 
as pessoas, é inteligente e ambicioso e por isso se divide entre as 
recompensas fi nanceiras e o desejo de cumprir seus ideais. Sabe 
lidar bem com o medo daquilo que não conhece, a não ser, talvez, ao 
receio pela morte por considerá-la uma interrupção inoportuna de 
sua vida, com a qual normalmente nunca fi ca totalmente satisfeito e 
a qual busca mudar muitas vezes. Uma de suas características mais 
notáveis é a sinceridade.

Dicionário dos sonhos
GRAVIDEZ – Se quem sonha é casada, aumento de 
família. Solteira, irá romper em breve uma ligação sen-
timental. Sendo viúva: logo conhecerá alguém. Sentir 
que está grávida, aviso de mudança. Dar à luz a um 
bebê, indica sorte no jogo durante três dias. Alguém 
da família, amiga ou conhecida grávida: melhoria da 
posição fi nanceira. Números de sorte:  09, 23, 46, 61 e 97.

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

Esta terça é o sétimo dia da lunação. Sentimo-nos mais dispostos a resolver impasses e a enfrentar os desafi os. Em 

Touro a Lua dá maior sensualidade e esquenta os relacionamentos ainda pela manhã. Sentimos certa necessidade 

em tomar providências para assuntos que vinham se arrastando. Não tentar se impor e nem interferir muito na 

vida um do outro. Usar de autoridade não dará certo. Aproveite a Lua em Gêmeos a tarde, 12h29 para ser espon-

tâneo na relação afetiva e conquistar a atenção e se aproximar de alguém que atraia sua atenção.
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O Sol se aproximando do seu signo 
dá maior interesse pela relação a 
dois, parcerias, sociedades e até 
casamento. Positivo para encon-
tros sociais e afetivos, ir a luta e 
conquistar as pessoas que se ama. 
Relacionamentos serão intensos e as 
amizades felizes se você mantiver a 
calma. 94/394 – Vermelho.

As relações sociais devem ser bem 
avaliadas, sem pressa. Melhora o 
retorno através do trabalho bem feito, 
até o fi nal de mês de março. Usar de 
autoridade não dará certo. Aproveite 
esta Lua para ser espontâneo na 
relação afetiva. Não tente interferir 
na vida do outro. 82/782 – Branco.

Este dia é bom para viagens, pas-
seios e pesquisas. Com a Lua em 
seu signo a tarde vai encontrar bem
-estar e espaço para avançar. Neste 
dia encontrará também bem-estar 
através esporte e atividades ao ar 
livre. Precisa manter um relacio-
namento moderado com amigos. 
23/223 – Amarelo.

Precisa manter a harmonia no 
ambiente de trabalho para evitar 
situações de confl ito. Pode ser levado 
a situações de rompimento brusco, 
se não mantiver a calma e a diploma-
cia. Positivo para encontros sociais 
e afetivos, ir à luta e conquistar as 
pessoas que ama. 26/426 – Amarelo.

Livre-se do que não serve mais e 
prepare-se para algo novo que poderá 
trazer benefícios a sua vida pessoal. 
Aproveite esta terça com a Lua Nova 
em Touro desde a tarde haverá uma 
acelerada nos planos e projetos que 
já estavam programados. Logo terá 
novidades. 53/453 – Vermelho.

Hora de se agradar quem se ama. 
Se tiver reunião ou entrevista neste 
período, esteja confi ante. Precisa 
manter a diplomacia diante de alte-
rações nos caminhos que poderão 
ocorrer nesta semana. Evite as atitu-
des críticas que afastam as pessoas 
de seu convívio. 36/336 – Amarelo.

Os relacionamentos e o romantismo 
estão em destaque ainda neste seu 
dia favorável da semana. Intensa 
felicidade, pois as relações senti-
mentais fi cam mais sólidas e fi rmes. 
O descanso e os momentos de lazer 
serão benéfi cos para sua estabili-
dade mental e física nesta semana.  
52/352 – Verde.

A Lua em Gêmeos a tarde dá pen-
samento ágil e impulsividade que 
precisa controlar. Tome cuidado 
com as gorduras e frituras, pois 
o fígado fi ca mais sensível nestes 
dias. Mantenha as relações dentro 
de certo equilíbrio para evitar brigas 
e a perda de prestígio no trabalho. 
24/524 – Azul.

Dedique-se as tarefas de curto pra-
zo, que dependem apenas de você. 
Certas difi culdades de entendimen-
to ainda podem perturbar o meio 
familiar e podem trazer mudanças 
que não estavam previstas. Evite 
cometer excessos que prejudiquem 
a sua saúde. 32/632 – Branco.

Bom momento para encontros so-
ciais e afetivos, para conquistar as 
pessoas e descobrir que realmente 
ama. Perigo de atritos, com amigos, 
vizinhos e pessoas inoportunas com 
necessidade de mudar a vida. Cuide 
de sua saúde fazendo exercícios 
e atividades físicas. Relaxe mais. 
57/757 – Azul.

A situação fi nanceira melhora atra-
vés da sua dedicação e adaptação 
no trabalho agora que o Sol está se 
aproximando da casa do dinheiro. 
Revelar uma percepção panorâmi-
ca e global da situação chamará 
a atenção de todos. Siga o rumo 
traçado e logo terá bons resultados. 
27/827 – Cinza.

Favorecidas as festas, os eventos e 
a diversão no fi nal do dia. Controle 
as emoções e procure realizar suas 
tarefas com prazer, tornando-as 
mais leves, em vez de reclamar 
delas. Tenha esperança de ganhar 
dinheiro com um novo negócio que 
iniciar quando o Sol estiver indo para 
Áries. 56/656 – Azul.

Simpatias que funcionam
Para conseguir um emprego melhor: Acenda 2 
velas brancas para São José e peça para ele ajudá-la a 
conseguir um emprego melhor do que o atual. Quando 
o seu pedido for atendido, você deverá acender sobre 
um pires branco 1 vela branca, durante 7 domingos 
seguidos. E não se esqueça de fazer uma oração de 
agradecimento ao santo. Enterre as sobras da vela 
num jardim.
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Rudeza;
grosseria

Daniele
Suzuki,

atriz
carioca 

Atitude de
suposta 

superiori-
dade

Novo aco-
metimento
da mesma

doença

Pessoa
que auxilia
o padre,
na missa

Título dos
reis do
antigo
Egito

Em
posição

mais
elevada

Museu 
do (?),

instituição
carioca

Arma curta
e larga,

similar ao
punhal

Escola do
Exército

em Resen-
de (RJ)

A terceira
incógnita

mate-
mática

Abreviatu-
ra inglesa
de "disco

rígido" 

Estudar
(texto)

Fruta da
feijoada

Estimula
Esporte 

de Alisson
e Bruno

Extinguir
(fig.)

Tipo de
som

Etapa da
viagem
Rádio

(símbolo) 

Fixador de
penteados
Princípio

(fig.)

Ainda, em
espanhol

Vil (fem.)

Medo, 
em inglês
Satélite 

de Júpiter

Cervídeo
polar

Sucesso
de Djavan

Entra com
violência

Anno Domi-
ni (abrev.) 

De modo
imperfeito

Desgastar
(tecido)
pelo uso

Tamanho de blusas
(abrev.)

Tradicional união
indiana

Título de emissão
bancária (sigla)

Pessoa de
sucesso
(gíria)

Flor orna-
mental sem
perfume

Ingerir (líquido)

Felídeo
selvagem

Retarda
algo (fig.)
Cobertor
de cama

Anão
lendário

que habita
no interior
da Terra

Item que acompanha 
o cachê alto na vida

profissional do  
artista famoso

Rua
(abrev.)
Fósforo

(símbolo)

Cada
parcela 
de uma
dívida

Anita
Malfatti,
pintora

Cantora
britânica
de "Hello"

Bolsa, em inglês

3/aún — bag. 4/fear. 5/adele. 6/arraso. 7/acólito — empáfia.

O ano de 2019 traz 

perspectiva animadora 

para uma área 

essencial dentro das 

empresas: a do Capital 

Humano

Nos contatos diretos com 
setores de gestão das 
organizações, tenho 

notado uma maior importância 
dada aos profi ssionais e, con-
sequentemente, menor inci-
dência de trocas ou admissões. 
Sinal de que as empresas estão 
apostando mais nas pessoas. O 
custo para demitir, substituir 
ou contratar novos profis-
sionais é alto, assim como as 
chances de que não consigam 
se adaptar às funções. 

Sem falar no tempo e na 
energia dedicados para que as 
contratações surtam o efeito 
desejado. A dificuldade de 
aculturamento de novos cola-
boradores é outro entrave, o 
que incentiva as organizações 
a valorizarem seu próprio Ca-
pital Humano. Uma alternativa 
encontrada pelos gestores 
para endereçar esta questão é 
investir em programas de as-
sessment, que são empregados 
também para este fi m. 

Conhecer as competências 
e o potencial de seus profi s-
sionais, bem como adequar o 
colaborador à posição exercida 
ou desejada, hoje, é essencial 
para se obter a efi ciência ne-
cessária rumo ao crescimento 
dos negócios. O conceito do 
Capital Humano foi criado em 
1950 por Theodore W. Shultz e 
é defi nido pela capacidade de 
conhecimentos, competências 
e atitudes para desempenhar 
trabalho com valor econômico. 

Para bom entendedor meia 

palavra basta. Na prática, sig-
nifi ca dizer que a organização 
que prezar pelos colaborado-
res já acostumados com os 
processos internos pode obter 
vantagem competitiva em 
mercados superconcorridos. 
Os profi ssionais encarregados 
deste setor têm ao menos seis 
funções importantes. São elas:
 • Elaborar processos seleti-

vos alinhados com missão 
e valores;

 • Analisar indicadores de 
desempenho para conhe-
cer bem os profi ssionais e 
fazer eventuais ajustes;

 • Desenvolver as competên-
cias de forma a capacitar as 
pessoas para os desafi os;

 • Oferecer apoio e ajudar a 
esclarecer programas de 
metas e objetivos;

 • Engajar os talentos para 
que eles não queiram 
buscar outro local para 
trabalhar.

Mais do que qualquer função, 
a área do Capital Humano 
deve agir como suporte para 
o desenvolvimento pessoal e 
profi ssional dos funcionários 
dentro das organizações. 
Compreender as competências 
e buscar alternativas adequa-
das a cada colaborador são 
essenciais para construir times 
sólidos e equilibrados. 

Quando este trabalho é bem 
feito, a máxima “não serve, 
manda embora” é substituída 
por outra mais alinhada com 
os novos tempos: “avaliar, 
adequar e valorizar”, pessoas, 
afi nal, elas são o maior bem de 
uma empresa.

 
(*) - Pós-graduado em RH, bacharel 

em psicologia, possui experiência na 
área de Gestão de Talento e Capital 
Humano. É Corporate Business da 

Thomas Case & Associados.

Os benefícios da boa 
gestão do Capital Humano

César De Lucca (*)

Refl 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

Agropecuária Santa Maria do Guataporanga S.A. - 
CNPJ/MF nº 50.612.704/0001-93 - NIRE 353.0000065-0 - 
Convocação - Assembleia Geral Ordinária a ser realizada 
em 10.04.19 - Ficam convocados os senhores acionistas 
da Agropecuária Santa Maria do Guataporanga S.A. a se 
reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 10 de abril de 
2019, às 09:00hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 12º 
andar, sala 121, 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.), 11 de março de 2019. 
(a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Prosumidor é um neo-
logismo criado com a 
junção dos termos “pro-

dutor” e “consumidor”. Hoje 
em dia, a maior parte dos 
brasileiros é consumidor de 
energia, sendo obrigado a 
comprar eletricidade.

No entanto, vem crescendo as 
possibilidades de implantação 
de sistemas eólicos, solares e 
de biomassa, tanto em plantas 
industriais quanto em residên-
cias. A legislação brasileira que 
permite que uma pessoa física 
gere energia em sua própria 
casa e injete-a à rede elétrica é 
de 2012, e estabeleceu o regime 
jurídico para geração distribu-
ída no Brasil e criou o Sistema 
de Compensação de Energia 
Elétrica. Em 2017, houve uma 
atualização na resolução, mas 
especialistas do setor acredi-
tam que novas mudanças serão 
necessárias e inevitáveis. 

“A regulamentação brasileira 
já é bastante madura, porém 
ainda existe necessidade de 
alguns ajustes”, disse Antonia 
Sonia Alves Cardoso Diniz, da 
PUC- Minas. De acordo com o 
professor titular de Energia da 
UFABC, João Manoel Losada 
Moreira, o fenômeno do “pro-
sumidor” já “está ocorrendo” e 

Se você estimula a produção individual,

todo mundo pode gerar energia elétrica.

Prosumidor: a palavra do futuro - 
Em breve, você será também

A palavra “prosumidor” ainda pode soar estranha para muitas pessoas, mas deve se tornar um termo 
ofi cial nas próximas décadas em todo o Brasil devido às mudanças no setor energético
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do “prosumidor” será abordado 
no IX Congresso de Tecnologias 
Limpas e Renováveis para Ge-
ração de Energia, que ocorrerá 
dentro da Feira Ecoenergy, em 
São Paulo, entre os dias 21 e 23 
de maio. O evento, organizado 
pela CIPA Fiera Milano, cha-
mava-se “Ener Solar + Brasil”, 
nome que manteve por anos. 
Mas, diante do aquecimento 
do setor energético, em 2019 
o evento foi rebatizado de 
“Ecoenergy - Feira e Congresso 
Internacional de Tecnologias 
Limpas e Renováveis para Ge-
ração de Energia”.

Agora, a feira conta com mais 
cinco setores - combustíveis 
gasosos, líquidos e sólidos, 
energia geotérmica e hidro-
elétrica, além dos já existentes 
GTDC, biomassa, energia eólica 
e energia solar. “O mercado 
brasileiro está aquecido. Um 
dos motivos para isso é a ne-
cessidade de complementarie-
dade às hidrelétricas. Estamos 
saindo do período chuvoso, com 
os reservatórios do sudeste 
inferiores a 40% de água acu-
mulada, havendo a necessidade 
da busca por outras fontes de 
energia, incluindo a solar”, disse 
Antonia Sonia (ANSA).

é irreversível. “Hoje as residên-
cias são compradoras de eletri-
cidade, mas elas passarão a ser 
geradoras de energia. Então, 
uma companhia elétrica passa-
rá a ser compradora, prestará 
apenas serviço de transmissão”, 
explicou o especialista.

“Esse panorama impõe toda 
uma reestruturação do sistema, 
a qual precisa ser feita com 
coordenação para que as em-
presas de energia não tenham 
problemas para se manterem”, 
afi rmou Moreira, apontando 
que esse é o “tópico dominante” 
da atualidade no setor energé-
tico, pois “envolve a parte eco-
nômica, técnica e regulação”. 
“Se você estimula a produção 
individual, todo mundo pode 

gerar energia elétrica, mas o 
mercado sofrerá uma super-
produção. Por isso, o processo 
de implantação é lento - e deve 
ser lento mesmo”, observou o 
professor da UFABC.

Nas condições atuais, a regula-
ção não permite que uma pessoa 
venda energia, mas que apenas 
troque-a com a concessionária. 
Ela autoriza que uma unidade 
consumidora receba créditos 
da distribuidora local pelo ex-
cedente de energia que produz 
com base em fontes renováveis, 
cogeração qualifi cada ou fonte 
hídrica. Uma nova resolução 
- que atualizará os termos do 
setor - pode sair ainda em 2019, 
de acordo com a Aneel.

Diante da urgência das dis-

O Real Madrid anunciou ontem (11) o 
retorno do técnico tricampeão da Liga dos 
Campeões, Zinédine Zidane, no comando do 
clube merengue. A volta do treinador francês 
ao time espanhol acontece nove meses após o 
anúncio da sua saída, em maio de 2018. O novo 
contrato de Zidane será válido até o dia 30 de 
junho de 2022. 

O argentino Santiago Solari, por sua vez, teve 
seu vínculo como técnico da equipe principal 
rescindido, no entanto, o Real Madrid lhe 
apresentou uma oferta para continuar sendo 
funcionário do clube. O anúncio de Zidane como 
treinador do Real Madrid colocou um ponto fi nal 
aos rumores de que o francês estava próximo 
de um acerto com a Juventus ou o Chelsea.

Sob o comando do ex-jogador francês, o Real 
Madrid venceu três vezes consecutivas a Liga 
dos Campeões. Além disso, Zidane liderou o 

clube merengue nas conquistas de dois Mun-
diais Interclubes, uma Supercopa da Uefa, um 
Campeonato Espanhol e outra Supercopa da 
Espanha. 

Zidane deixou o Real Madrid logo após a 
conquista do tricampeonato da Champions 
League, pegando todos de surpresa. 

Na sua saída, o francês afi rmou que o time 
precisava de uma grande mudança para seguir 
ganhando títulos. Desde que saiu do clube 
merengue, o Real venceu apenas o Mundial de 
Clubes, no ano passado.

Vivendo uma grande crise, o Real Madrid 
conseguiu voltar a vencer no domingo (10), 
ao golear o Valladolid por 4 a 1, pelo Campeo-
nato Espanhol. Em apenas uma semana, o 
time merengue foi eliminado da Copa do Rei, 
da Liga dos Campeões e viu o rival Barcelona 
se distanciar na liderança da La Liga (ANSA).

Real Madrid anuncia retorno de 
Zidane ao comando do clube

“Não importa o que esteja acontecendo 
na sua vida agora. É simplesmente uma 
experiência. Isso é tudo. E você colocou 
a si mesmo lá. Talvez você não se lembre 
como – provavelmente você não se lembra 
– mas uma vez que você aceite que você 
se colocou lá, você pode simplesmente sair 
disso. Mas, não esqueça, isso está servindo 
a um propósito para você, por isso você está 
lá. Está fazendo algo para você. Oh sim, está, 
não importa o quê. Não importa se é um 
problema de abundância ou um problema 
de saúde, está servindo a algo para você. 
No momento em que você deixa isso ir, no 
momento em que você o libera, você tam-
bém está liberando o propósito. Você está 
pronto para isso? Talvez sim. Talvez não.”

(Adamus)
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