Página 6

São Paulo, sábado a segunda-feira, 16 a 18 de março de 2019

Porto do Itaqui vai
dobrar capacidade operacional

SEGUNDO UM DOS FIGURANTES, que pediu para não ser
identificado, eles sofrem discriminação e são submetidos a condições
desumanas de trabalho. A Globo nega. Através de seu setor de comunicação, a Globo afirma que o figurante recebeu os primeiros atendimentos
e foi levado para o hospital onde morreu.
A segunda fase do Terminal de Grãos do Maranhão, no Porto do Itaqui,
deve operar a partir do primeiro semestre de 2020.

de 950 caminhões ao dia (total de 44 mil
toneladas descarregadas a cada 24 horas)
e moega ferroviária com capacidade para
descarregar quatro vagões simultaneamente, a uma taxa de 2 mil toneladas de grãos
por hora (composições de 80 vagões, com
capacidade líquida de 100 toneladas por
vagão). Fonte: idealhks.com.

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

O dia pede um convívio social e
afetivo intenso que tende a ser
satisfatório neste final de março.
Fique perto das pessoas queridas e
volte as suas raízes, pois será mais
feliz vivendo assuntos do seu lar.
Será mais fácil executar tarefas e
resolver muita coisa ao mesmo tempo
56/556 – Cinza.

A criatividade deve ser usada no
trabalho e renderá bons resultados
nas suas atividades. É tempo de dedicação ao cotidiano, sem mudanças
radicais. Faça tudo bem pensado e
preparado. Ótimo para divulgação
de trabalhos. Fazer a propaganda
de um trabalho ou serviço. 75/275
– Cores escuras.
Qualquer assunto mais delicado
será fácil de ser tocado e resolvido.
O começo do próximo mês de abril
será de mudanças radicais que irão
estabelecer um novo ritmo a sua
vida. Mudanças e transformações
virão nesta semana com a casa três
iluminada pelo Sol. 83/583 – Branco.

Dicionário dos sonhos
ENTERRAR – Um objeto indica desconfiança do
próximo. Uma pessoa indica para a mulher, casamento e para o homem boas notícias. Se você enterrar
alguém em sonho, seja como for, é aviso de que está
sendo traído. Números de sorte: 12, 36, 54, 66 e 76.

Simpatias que funcionam
Para afastar de vez alguém do seu relacionamento: Pegue um jiló, papel, caneta, barbante branco. Na
folha de papel (de preferência sem pauta) e escreva
os nomes completos do seu amor e da/do sua/seu
rival. Corte um jiló em duas partes e coloque o papel
no meio. Junte as duas partes e amarre o barbante
branco. Enterre o jiló no jardim, pedindo ao Universo
que afaste essa pessoa do caminho de vocês.
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.

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

As mudanças podem ser preparadas.
É uma fase de maior desenvolvimento de seus planos e de novas aspirações. Termine o mês saindo da rotina,
fazendo viagens ou perseguindo um
novo ideal de vida que logo será
alcançado com o Sol indo para Áries
esta semana. 54/354 – Vermelho.

Sagitário
(22/11 a 21/12)

Touro
(20/4 a 20/5)

Aproveite as boas oportunidades
que se apresentarem, mas espere o
momento certo para agir. Enfrentará
provações e obstáculos passageiros,
mas nada que não possa vencer. As
emoções tendem a estar mais intensas e profundas. Haverá valorização
das raízes emocionais. 52/352 – Azul.

Peixes
(19/2 a 20/3)

A Lua em Virgem torna a noite desta
segunda fácil para comunicar-se. As
emoções tendem a estar mais estáveis. O casamento e as sociedades
começam a se tornar importantes
nesta semana. Pode firmar alianças
ou rompê-las, tudo depende de suas
ações. 28/328 – Violeta.

Leão
(23/7 a 22/8)

A Lua fora de curso até quase o final
da noite aconselha a manter a rotina
e evitar o mau humor. Pode criar
uma base mais sólida nas questões
financeiras se cuidar melhor do seu
dinheiro. Dedique-se a profissão e as
questões materiais onde encontrará
boas soluções. 56/356 – Branco.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

Está se iniciando um período de renovação que trará também a melhoria da disposição para suas atividades
e o caráter moral. Os resultados
esperados chegam rapidamente
no máximo até o próximo mês de
abril. No trabalho, a fase é perfeita
para o comércio, a comunicação e o
marketing. 19/419 – Verde.

Aquário
(20/1 a 18/2)

Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Libra
(23/9 a 22/10)

Câncer
(22/6 a 22/7)

Áries
(21/3 a 19/4)

Esta segunda é o décimo terceiro dia da lunação. A Lua em Leão fica fora de curso as 12h20 e assinala uma tarde em
que será melhor não esperar demais de qualquer situação ou querer chamar a atenção para o que estiver fazendo neste
começo de semana. A noite as 22h42 passa para Virgem e pode levar a um ótimo para o diálogo. Qualquer assunto mais
delicado será fácil de ser tocado e resolvido. Ótimo para divulgação de trabalhos. Fazer a propaganda de um trabalho ou
serviço. As pessoas interessadas estarão mais receptivas e dispostas a negociar. Será mais fácil executar tarefas e resolver
muita coisa de forma prática nesta segunda-feira.
Novos pensamentos geram sonhos e
ideais diferentes que antes não existiam. Fique mais perto de amizades
que sejam confiáveis e do ambiente
social e íntimo que será feliz. Boa
hora de relacionar-se, propiciando
a circulação de ideias, informações
ou produtos. Cuide melhor da saúde.
23/423 – Azul.
Diversifique os assuntos do trabalho
ou dos estudos. Não se prenda muito
num único assunto ou matéria.
Atitudes definitivas e até radicais
podem ser necessárias esta semana
para definir a sua vida. O dia pode
trazer de repente lucros e vantagens, mas é neutro para a saúde o
amor. 29/829 – Cinza.
Este é um momento para transformar e se renovar. As emoções
tendem a estar mais intensas e
profundas. As mudanças podem
ser preparadas de forma profunda
e definitiva. Um bom momento para
a vida amorosa e maior cuidado com
os filhos e à família. 78/478 – Branco.

Com a Lua em Virgem não nade
contra os acontecimentos, adapte-se e abra espaço para fantasia,
converse menos e sinta mais. Com
o Sol daqui algumas horas na casa
do dinheiro poderá receber ajuda
para cuidar melhor do que é seu.
Dedique-se a ganhar mais dinheiro.
29/229 – Amarelo.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 18 de Março de 2019. Dia de São Cirilo de Jerusalém,
São Cristiano, São Narciso e Dia do Anjo Mumiah, cuja virtude
é a espiritualidade. Hoje aniversaria a política Marta Suplicy que
completa 74 anos, o cineasta Luc Besson que nasceu em 1959,
a atriz Júlia Lemmertz que chega aos 56 anos, a cantora e atriz
Queen Latifah que nasceu em 1970 e a atriz Giovanna Antonelli
que faz 43 anos.

O nativo do dia

O nativo de Peixes deste dia e grau é jovial, espontâneo e possui muitos
talentos. Tem natureza extravagante e deseja recompensas financeiras imediatas, mas precisa aprender a ter paciência e a disciplinar o
seu orçamento, pois gosta de um estilo de vida caro. É espirituoso e
divertido gosta de atividades sociais e sabe lidar com as pessoas. Sabe
unir a ciência de seu tempo às tradições espirituais de todas as épocas. Costuma ser bastante hábil em ver além das aparências e gosta
de partilhar com outro o que percebe, principalmente se isto ajudar
alguém a superar dificuldades. Aprecia o conhecimento das leis, sejam
elas científicas humanas ou divinas. Geralmente têm vida longa, se não
se envolver em assuntos perigosos.

UM ANO E SETE MESES DEPOIS de ser demitido do SBT, Moacir Franco está de volta á emissora de Sílvio Santos, na qual trabalhou
durante 20 anos consecutivo. O cantor foi recontratado para ser um
dos jurados fixos de ‘Shadon Brasil’, reality show musical que estreou
no sábado passado como um dos quadros do programa Raul Gil.
‘QUAL VIAGEM’, PROGRAMA DE TURISMO e dicas sobre
como viajar sem transtornos,apresentado por esse colunista na Record
News todas as sextas-feira, será exibido a partir de abril na Record
Internacional. O programa mostra os lugares mais badalados do mundo
e seu custo operacional.
FRASE FINAL: Sem luta não há vitória (Anônimo).

METALGRÁFICA GIORGI S.A. - CNPJ/MF nº
61.354.932/0001-27 - NIRE 353.0005305-2 - Convocação
- Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 16.04.19
- Ficam convocados os senhores acionistas da Metalgráﬁca
Giorgi S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, no
dia 16 de abril de 2019, às 09:00hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 127, 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.), 15 de março de 2019. (a) Guilherme Azevedo
Soares Giorgi, Diretor Presidente.

netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas,
Editais e Leilões neste jornal, consulte
sua agência de conﬁança,
ou ligue para

Tˎ˕: 3106-4171
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Solução

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 70C9-F403-E45F-0DD0.

ANSA

um ano. Em 2015, o queijo era
vendido a 7,55 euros por quilo,
segundo dados da Câmara de
Comércio de Milão.
“O mercado está nos dando
grande satisfação. Isso significa
que embarcamos em um caminho virtuoso de crescimento e
que o posicionamento de nosso

O CORRESPONDENTE INTERNACIONAL DA REDE GLOBO e
da Globo News em Londres, Silio Boccanera, está deixando a emissora.
Após 31 anos na Globo, e quase cinco décadas dedicadas ao jornalismo,
o profissional que sempre foi dedicado a profissão, decidiu se aposentar.
O anúncio foi feito por Ali Kamel, diretor geral de jornalismo da Globo.
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Horóscopo

Valor do famoso queijo
italiano nunca foi tão alto.

produto nos permitiu abrir
novos espaços de mercado e
colocar o Parmigiano Reggiano a um preço remunerativo”,
comentou Nicola Bertinelli,
presidente do Consórcio. Por
isso, foi apresentado um plano
de regulação da oferta que permitirá o crescimento de forma
racional e com flexibilidade.
“O orçamento de 2019 é
o mais alto da história do
Consórcio. Temos mais de 38
milhões de euros disponíveis
para apoiar o mercado e criar
novas saídas de demanda”,
acrescentou. O Parmigiano
Reggiano é o queijo que possui
maior produção nas áreas dos
Apeninos: são 110 leiteiras
e mais de 1.200 agricultores
que, com 65 mil vacas e 400
mil toneladas de leite, contribuem para o fortalecimento da
economia da região serrana de
Parma, Reggio Emilia, Modena
e Bologna. (ANSA)

JÁ ESTÃO NA APRESENTAÇÃO DO ‘DOMINGO ESPETACULAR’: Paulo Henrique Amorim, Janine Borba, Thalita Oliveira e
Patrícia Costa. O jornalista ainda vai continuar no programa mas Eduardo Ribeiro deverá mesmo ficar em seu lugar em até um ano. Paulo
Henrique tem contrato até o ano que vem não devendo ter interesse
em renovar com a Record.
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O queijo Parmigiano Reggiano começou 2019 registrando
um aumento em seu preço e em
sua produção, atingindo 39% a
mais de exportações em relação
ao ano passado. A expectativa é
que neste ano sejam produzidas
3,75 milhões de formas para
atingir à receita recorde de
38,4 milhões de euros, frente
aos 33,4 milhões de 2018. No
ano passado, a produção fechou com crescimento recorde
de 1,5%, com um total de 3,7
milhões de formas produzidas,
segundo o consórcio de proteção da denominação.
Apesar do aumento da produção, o preço sofreu um reajuste para maior em relação aos
concorrentes, Grana Padano e
Pecorino, um valor que nunca
foi tão alto. Atualmente, o preço de atacado do Parmigiano
Reggiano está em torno de 11
euros por quilo, um aumento
de 1,25 euros em menos de

‘DOMINGO ESPETACULAR’, DA RECORD, já planeja a não
renovação do contrato de Paulo Henrique Amorim. Em razão disso
a emissora promoveu o repórter especial Eduardo Ribeiro, que o
substituirá, padssando a âncora do programa dominical, que já conta
com outros participantes.
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capacidade operacional prevê o embarque
superior a 7 milhões de toneladas de grãos
ao ano. Para operar um berço de atracação,
a sua infraestrutura é composta por quatro
armazéns com capacidade estática de 500
mil toneladas de grãos (125 mil toneladas
por armazém) e equipamentos de alta
tecnologia que permitem receber mais

SUA MORTE MOSTRA O ELO FRÁGIL DAS NOVELAS. Os
figurantes trabalham terceirizados pelas agências, sem nenhum vínculo
empregatício. São remunerados em R$ 60,00 por diária e dessa quantia
ainda são descontados 11% de impostos.

3/aid — air — avc — gir. 4/hans. 6/ibidem. 9/lygia pape.

SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon
Taphorn. Perspectivas.
Ampliando Perspectivas.
Recue e observe a grande
cena. Às vezes, é mais fácil
ver as coisas como pequenas
e insignificantes, mas isso é
um serviço mal prestado a
si mesmo, porque você está
destinado a muito mais. Se as
coisas não estiverem claras,
tire um momento e recue,
respire fundo e reúna informações de seus sentidos. Tente
observar as coisas a partir da
perspectiva do seu eu superior
ou dos seus anjos, e observe
com a consciência pura do
amor e de uma mente aberta.
Pensamento para hoje: Recue
e observe sua vida com uma
maior consciência, uma visão
clara, uma mente aberta e um
coração aberto. 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

ISSO AINDA REPERCUTE NOS BASTIDORES e chama ainda
a atenção pela revolta de seus colegas. A coluna tem informação que
vários profissionais da Globo estão indignados com o tratamento que
os figurantes recebem das Tvs. Fontes bem informadas garantem que
existe uma grande falta de respeito para com eles.

Produção e preço de Parmigiano
Reggiano têm aumento em 2019

Reflexões

INICÍO A COLUNA comentando a morte do figurante Joseph
Lima dos Santos, de 23 anos, que passou mal durante a gravação de
‘O Sétimo Guardião’, no último dia 27, quando ia no ônibus da Globo
para uma gravação externa numa cidade de nome Serro Azul que é a
base da história.
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esta etapa, após o terminal movimentar 5,4 milhões de toneladas
no ano fiscal finalizado em julho,
os volumes de movimentação de grãos
(soja, milho e farelo de soja) serão redimensionados para mais de 12 milhões de
toneladas ao ano.
Para alcançar este volume, a segunda fase
envolve a duplicação da linha de embarque
para operar mais um berço de atracação,
que funcionará de forma simultânea ao
berço atualmente utilizado. Para isso, a
infraestrutura demandará a aquisição de
um segundo shiploader para carregamento
de navios, que permitirá alcançar uma taxa
de embarque de 5 mil toneladas de grãos
por hora, e a ativação de uma segunda
moega ferroviária, que permitirá a descarga
de oito vagões simultaneamente, a uma
taxa de 4 mil toneladas de grãos por hora.
Quando concluída a segunda fase, a expectativa do Tegram é a de receber 80% do
volume pelo modal ferroviário e os 20% restantes pelo modal rodoviário. Atualmente, a

Tecnologística/Reprodução

O Consórcio Tegram-Itaqui anunciou a segunda fase do Terminal de Grãos do Maranhão, no Porto do
Itaqui (São Luís, MA), com a contratação de obras e equipamentos, com a operação programada para o
primeiro semestre de 2020

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV

