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Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 02 de Abril de 2019. Dia de São Francisco de Paula, São 
Leopoldo de Gaiche, Santa Teodósia, Santa Maria do Egito e Dia do Anjo 
Mebahel, cuja virtude é a proteção. Dia Internacional do Livro Infanto-
Juvenil.  Hoje aniversaria a atriz Linda Hunt que completa 74 anos, o 
ator e modelo Paulo Zulu que nasceu em 1964, o roqueiro Supla chega 
aos 53 anos, o ex-jogador de futebol Edmundo que nasceu em 1971 e 
o atleta Alessandro Matero que faz 45  anos. 

O nativo do dia
O nativo de Áries desde dia e grau é uma pessoa pioneira e progressista. É 
inspirado a ter uma vida ativa e animada. Possuidor de charme e desejo de 
harmonia, e apesar de aventureiro pode ser também reservado. O seu enor-
me potencial se realiza através da autodisciplina, sendo responsável e muito 
trabalhador. Têm o dom da oratória e boa capacidade para transmitir ideias e 
experiências vividas. No lado negativo nem sempre demonstra seus sentimentos, 
tem tendência a magoar-se facilmente.

Dicionário dos sonhos
ABRAÇAR – Ajuda que receberá de pessoas amigas e 
paz em seu lar. Abraçar uma pessoa falecida: saúde e 
vida longa. Se um morto o abraça e seu aspecto é mau: 
cuidado com acidentes e com a saúde. Abraçar um 
amigo: reconciliação. Se abraçam você, o presságio é 
de um comportamento impulsivo que, não controlado, 
o exporá a críticas injustas. Você abraçando outras 
pessoas, ou observa pessoas se abraçando: revela uni-
dade familiar sólida, a despeito de brigas e diferenças 
de opinião. Números de sorte: 28, 54, 59, 76 e 80.

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

Esta terça é o vigésimo oitavo dia da lunação . Nesta terça com a Lua em Peixes os trabalhos artísticos estão muito 

benefi ciados. A imaginação torna-se grande aliada para se encontrar soluções no trabalho. Porém é melhor não se 

envolver com tarefas minuciosas e cheias de detalhes. Com isto, priorizamos as obrigações. Ficamos mais realistas 

e podemos resolver tudo o que necessite esforço ou determinação. Contamos com mais a praticidade e a solidez na 

relação. Cuidado com excesso de crítica que pode afastar pessoas no fi nal desta terça-feira.
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Terá ótima disposição para resol-
ver pendências e a dar o melhor 
de si em cada tarefa. Pode rever 
alguém que estava afastado de seu 
convívio. Faça viagens e passeios 
que tenham sido programados, saia 
da rotina neste seu dia favorável 
da semana. 80/480 – Verde.

O dia é positivo para ler, falar e 
escrever. Dediquem-se as suas 
atividades, encerrando tudo o que 
fi cou pendente. Em breve começa 
uma nova fase, com mais energia 
e idealismo, mas evite os excessos 
emocionalmente analise friamente 
uma situação. 98/398 – Branco.

Com a Lua em Peixes poderá rever 
hábitos e fazer um regime ou tratar 
da saúde. Mudanças sociais podem 
tumultuar a vida afetiva e trazer 
perturbação emocional. A troca 
de ideias e informações é extre-
mamente positiva neste momento. 
47/447 – Amarelo.

Com a Lua em Peixes um signo 
disciplinado a sensação do dever 
cumprido traz grande satisfação. Se 
há difi culdades e problemas, saiba 
esperar para superar as tensões que 
voltaram a perturbar. Um novo ânimo 
e boa disposição social o farão sen-
tir-se mais seguro daqui pra frente. 
43/443 – Azul. 

Doe a quem necessita o que não quer 
mais, livre-se de coisas quem não 
servem. Procure ajudar seu próximo, 
faça fi lantropia, pois será ajudando 
alguém que também será apoiado. 
Positivo para cursos e assuntos in-
telectuais. Faça tudo bem pensado e 
de forma objetiva. 94/394 – Amarelo.

O dia é muito propício para tra-
tamento de saúde e ao pleno res-
tabelecimento das energias vitais. 
Ocorrem atritos que geram rompi-
mentos e afastam as pessoas de seu 
convívio. Mantenha a calma poderá 
obter bons lucros nos negócios em 
andamento neste começo de abril. 
36/236 – Verde.

Terá um bom momento junto do seu 
amor, ou com pais, fi lhos e irmãos 
e familiares. Contenha a frieza nos 
relacionamentos e respeite a opinião 
alheia. As viagens e passeios lhe farão 
podem trazer lucros e vantagens 
neste seu dia favorável da semana. 
96/496 – Cinza. 

Na parte emocional, analise friamen-
te a situação e corte os excessos 
neste começo de abril. Antes de 
negociar, veja bem o que irá dar 
em troca do que pretende alcançar. 
Planejar as situações antes de agir 
é garantia de sucesso absoluto. 
69/769 – Azul.

A insatisfação tende a afastá-lo de 
pessoas queridas e amigos. Evite 
cometer extravagâncias que trazem 
perdas e afastam as pessoas íntimas. 
Contenha a frieza nos relacionamen-
tos, tomando atitudes desprendidas 
e menos emocionais. 79/579 – Verde.

As confusões no trabalho serão 
resolvidas rapidamente, irá encon-
trar soluções ainda nesta semana. 
Mantenha-se alerta às boas chances 
que poderão surgir. O poder de co-
municação tende fazer os negócios 
serem bem-sucedidos, sabendo agir 
melhor nesta terça. 56/756 – Azul.

Terá em breve reconhecimento 
do seu talento quase mágico para 
conseguir os seus desejos. Cuide 
mais da saúde, que pode sofrer por 
problemas emocionais que trazem 
depressão e baixam o astral. O 
dia é positivo para se comunicar 
mais, mas evite a teimosia. 53/653 
– Branco. 

É tempo de desenvolver ainda mais 
suas habilidades sociais. Estude, 
aprenda mais e prepare-se melhor 
para o futuro. O que espera logo 
virá, saiba esperar um pouco mais. 
Cuidado com excesso de crítica que 
pode afastar pessoas no fi nal desta 
terça-feira. 88/388 – Lilás.

Simpatias que funcionam
Tirar um a paixão da cabeça: Pegue uma folha de 
papel de seda branco virgem, caneta azul, pedaço 
de fi ta adesiva. Escreva o nome do seu ex-amor no 
papel e, pendure-o atrás da porta de entrada de 
sua casa. Passados 3 dias, pegue o papel com a mão 
esquerda e reze sete vezes o Pai Nosso. Em seguida, 
use o papel no bolso por uma semana. Ao fi nal do 
período, jogue a folha em água corrente. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Desertos; 
descam-

pados

Confusão; 
desenten-
dimento
(bras.)

(?) Rosa:
o Poeta
da Vila

Peso do
caminhão

sem a
carga

O Amazo-
nas, por
suas di-
mensões

Conjectu-
ra; supo-

sição

Zomba-
vam; es-
carne-
ciam

A Águia de
(?), cogno-
me de Rui 
Barbosa

Passagem
seleciona-
da de um

livro 

Cerveja
inglesa

muito fer-
mentada

Aranha a-
mazônica
desprovi-
da de teia

(?) 
Mendonça,

cantora
sertaneja

Vocábulos
como

"ONU" ou
"Incra"

A favor de

Cama

Faixa de
rádios

Macaco,
em inglês

Exportação
cubana

Divisão de
artigos

Interjeição
telefônica
Capital da

Argélia

Flor-de-
(?): lírio
Átomo

eletrizado
Moeda

japonesa
Fixador de
penteados

Sentir me-
do (pop.)

(?) Lugosi,
ator 

Cora (?), poetisa
goiana

Caráter;
inclinação

Lante-
joulas

Nem, em
inglês

Conterrâneo
de Putin

Prêmio máximo
do Festival de 
Berlim (Cin.)

Benévola

Ônus que incide so-
bre con-
sertos te-
lefônicos
dentro da
casa do
usuário

Problema
ilustrado
pelos es-
cândalos

de corrup-
ção política

Rito
católico
Pronome
pessoal

Tipo de veículo sendo desen-
volvido pela Tesla Motors

Diz-se da pessoa que
não se importa de

desembolsar
dinheiro

3/ale — ape — nor. 4/bela — laca. 6/inciso — rio mar.

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

Refl exões

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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TERÇA-FEIRA, 02 DE ABRIL DE 2019

DESCONTO DO DSR
Empresa pode descontar o DSR do atraso? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

NA TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIO POR SUCESSÃO DE EMPRESA, 
QUAL A DATA QUE SE COLOCA NA DATA DE ADMISSÃO? 

Nos casos de transferências de empregados deverá ser mantida a data 
original de contratação, vez que segundo os artigos 10 e 448 da CLT, o 
trabalhador garante seus direitos originais, em caso de transferência.

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS
Na concessão dos tickets de Vale Refeição e Vale Combustível tem 
incidências de INSS e FGTS, serão considerados salário in natura, 
será obrigatório o desconto em folha de pagamento, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

MUDANÇA DE REGIME TRIBUTÁRIO
Empresa passou para o Regime de Simples nacional em 01/01/2019. 
No ano anterior era do regime presumido, deve entregar o REINF? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO GOZOU 20 DIAS DE FÉRIAS E FICOU COM 10 DIAS 
PARA GOZAR DEPOIS, ENTRETANTO ELE QUER VENDER ESSAS 
FÉRIAS FORA DO PRAZO, COMO PROCEDER?

O Artigo 143 da CLT permite a conversão em 1/3 como abono previden-
ciário de férias somente dos 30 dias, tendo em vista o fracionamento 
estabelecido pelo § 1° do Artigo 134 da mesma legislação.

ENTREGA DE OBRIGAÇÕES
Quais empresas estão obrigadas a entrega da EFD - REINF DCTF - WEB, 
ou somente as empresas que tem funcionários com rendimentos de IR? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
É devido o desconto da contribuição previdenciário sobre o aviso prévio 
indenizado? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Ativo  2018/R$ 2017/R$
Circulante  539,15 4.843,25
Caixa e Equivalentes a caixa  539,15 4.843,25
Não Circulante  3.217.070,94 3.252.464,85
Títulos a Receber  55.089,34 55.089,34
Depósitos e Cauções  981.586,52 981.586,52
Investimentos  2.180.395,08 2.180.395,08
Imobilizado  - 35.939,91
Total do Ativo  3.217.610,09 3.257.308,10

Passivo  2018/R$ 2017/R$
Circulante  45.460,25 47.583,24
Obrigações Tributárias  45.460,28 47.583,24
Não Circulante  15.822.103,77 15.680.785,47
Créditos de Pessoas Ligadas  4.184.101,83 3.676.911,51
Tributos Parcelados  11.593.330,42 12.003.873,96
Passivo a Descoberto  (12.605.282,44) (12.471.060,61)
Capital Social  11.084.358,00 11.084.358,00
(-) Prejuízos Acumulados  (23.689.640,44) (23.555.418,61)
Total do Passivo  3.217.610,09 3.257.308,10

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2018
Receita Operacional Bruta  2018/R$ 2017/R$
Arrendamentos  150.795,76 165.417,73
(-) Impostos s/Arrendamentos  5.504,17 6.037,86
Lucro Bruto  145.291,59 159.379,87
Despesas Administrativas  159.110,06 147.082,29
Impostos e Taxas  61.368,37 66.129,32
Depreciações  35.393,91 9.854,53
Despesas Financeiras  12.170,53 101.083,10
Outras Receitas / Despesas  110,56 (22,88)
Prejuízo antes dos Efeitos Fiscais  (122.640,72) (164.792,25)
Contribuição Social e IR  11.581,11 12.704,08
Prejuízo Líquido do Exercício  (134.221,83) (177.496,33)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2018

A Diretoria Marcial Celso de Lima - CRC 1SP159694/O-5

 Demonstração das Mutações do Patrimonio Liquido
  Capital Social Reserva de Lucros Prejuízos Acumulados Total do Patrimonio Líquido
Em 31/12/2017  11.084.358,00 - (23.555.418,61) (12.471.060,61)
Resultado do Exercício  - - (134.221,83) (134.221,83)
Em 31/12/2018  11.084.358,00 - (23.689.640,44) (12.605.282,44)

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o 
CPC PME em concordância com às Leis 6404/76, Lei 11.638/2007 

e Lei 11.941/2009. 2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem depo-
sitos Bancário (R$1,00 em 2018 e R$4.843,25 em 2017), aplicações 
financeiras(R$538,15 em 2018). 3- As receitas e despesas são reco-

Metalgráfica Giorgi S.A. - CNPJ 61.354.932/0001-27
Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a 
Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2018 Estamos à disposição 
de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 08 de Março de 2019.

nhecidas no resultado pelo regime de competência. 4- O Imobilizado 
esta demonstrado ao custo histórico de aquisição (R$304.895,98em
2018 e em 2017), menos a depreciação acumulada (R$304.895,98 
em 2018 e R$269.502,07 em 2017). O método de depreciação foram
calculadas pelo método linear as taxas permitidas pela legislação
tributária. 5- O Capital Social é de R$11.084.358,00 totalmente inte-
gralizado e representado por 10.556.513.232 ações ordinárias sem
valor nominal. 6- O IR e a CS são apurados com base no lucro presu-
mido. 7- A suspensão das atividades industriais da empresa ocorreu 
em Dezembro de 2007, situação que continua até presente data.

FLUXO DA ALMA Mensagem de Kate Spreckley

Sua Alma existe em um fl uxo de energia, que você 

acessa através do seu coração. Um plano para toda a 
existência da sua Alma é mantido dentro desse fl uxo de ener-
gia. Quando você acessa conscientemente seus reinos, você 
desperta a sabedoria, os insights e a orientação nele contidos. 
Com esta informação, você é capaz de viver a vida motivada 
pela inspiração, clareza, direção e foco de sua Alma. O acesso 
ao fl uxo de energia da sua Alma lhe fornece as informações 
necessárias para seguir em frente. Nos próximos dias, sema-
nas e meses confi e em como sua vida começa a se revelar.Sua 
alma sabe exatamente o que está fazendo e por quê. Confi e no 
fl uxo e no que você está sendo chamado a fazer. No seu nível 
mais profundo, você sabe que é a verdade da sua Alma que 
está guiando e infl uenciando todos os aspectos da sua vida.

https://www.spiritpathways.co.za/  Tradução: Regina 

Drumond -reginamadrumond@yahoo.com.br

Automação Industrial pode abrir espaço 
para novos empregos 

Uma ideia frequentemente associada aos avanços da automação industrial é o impacto da tecnologia 
na redução de postos de trabalho
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Não é difícil encontrar listas 
de ocupações a serem ex-
tintas, em que profissionais 

de diferentes áreas são retratados 
como agentes possivelmente substi-
tuídos pelos robôs em curto prazo.

Para a Mitsubishi Electric, uma das 
principais companhias de automação 
industrial do mundo, o cenário projetado 
para o futuro é bem diferente. A compa-
nhia defende que o avanço da tecnologia 
vai criar cada vez mais oportunidades 
para pessoas e que, para aproveitá-las, 
é necessário investir em capacitação.

“Há cada vez mais espaço, especial-
mente em países em desenvolvimento 
como o Brasil, para as profi ssões rela-
cionadas à automação industrial, como 
técnicos, engenheiros, projetistas, de-
senvolvedores, programadores, entre 
outras. Ainda somos um país que está 
começando a visualizar o potencial da 
tecnologia dentro da operação, mas 
temos enorme potencial a ser explora-
do. Para isso, é vital a contribuição de 
profi ssionais cada vez mais qualifi cados 
dentro do nosso mercado de trabalho”, 
afi rma Thiago Turcato, supervisor de 
suporte técnico da Mitsubishi Electric.

Dados do FMI ajudam a construir esse 
cenário: países desenvolvidos já têm 
taxas de desemprego em mínimas his-
tóricas (5,3%). Como complemento, in-
formações da International Federation 
of Robotics mostram que países com as 
maiores taxas de automação e robotiza-
ção das funções do trabalho como Coreia 
do Sul, Cingapura, Alemanha e Japão têm 
índice de desemprego inferior a 3,9%.

Além disso, uma pesquisa recente da 
McKinsey que projeta como será o mer-
cado de trabalho em 2030 informa que o 

medo da ausência de emprego em razão 
da automação é infundado. Ao tomar 
como base o avanço da tecnologia ao lon-
go do tempo, a consultoria afi rma que há 
mudanças previstas em âmbito setorial 
e no nível de emprego, porém, a criação 
de novos postos de trabalho e funções 
pode ajudar a compensar esse efeito.

Para atuar em setores variados, é 
necessário que profi ssionais tenham 
uma formação cada vez mais sólida 
e multidisciplinar. Pensando nisso, a 
Mitsubishi Electric oferece conteúdos, 
webinars e treinamentos gratuitos 
para profi ssionais e estudantes que 
têm interesse em aprender mais sobre 
o universo da automação industrial.

“Além de fornecer soluções capa-

zes de auxiliar diferentes empresas 
nesse novo momento, acreditamos 
que é essencial promover oportunida-
des de capacitação para um número 
cada vez maior de pessoas. Novos 
profi ssionais enfrentam um ambiente 
competitivo e queremos ajudá-los a 
conseguirem se posicionar dentro des-
se novo ambiente”, completa Turcato.

Ao todo, a companhia tem mais de 
20 turmas presenciais para os treina-
mentos e inscrições abertas para cinco 
webinars no primeiro semestre deste 
ano. Os interessados podem acessar o 
link mitsubishielectric.com.br/protrain/ 
para ter acesso a todas as informações.

Fonte e mais informações:
(www.MitsubishiElectric.com).
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