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Comemorações e aniversariantes do dia
SÁBADO 20 de Abril de 2019. Dia de Santa Inês de Montepulciano, São 
Antonino, São Marcelino de Embrum, São Sulpício, São Cesário, São Teodoro, 
e Dia do Anjo Vassariah, cuja virtude é a amabilidade. Dia do Diplomata. 
Hoje aniversaria a atriz Jessica Lange que faz 70 anos, o piloto Maurício 
Gugelmin que nasceu em 1963, o ex-jogador de vôlei Carlão que completa 
54 anos e a cantora, modelo e atriz Carmen Electra que nasceu em 1972.

O nativo do dia
O nativo deste último dia e grau de Áries enfrenta grandes lutas na vida 
com possibilidade de sair triunfante pela habilidade e força interior que 
possui. É um líder inato agindo sempre como lhe convém. O magnetismo 
pessoal o faz superar muitos obstáculos na vida. Deve aprender a usar de 
tato e diplomacia ao lidar com as pessoas, já que não admite interferência 
no que deseja conquistar. Tem chance de realizar um casamento feliz. No 
lado negativo tem a tendência a ser crítico e insatisfeito.

Magia dos sonhos
PÉS - Cortados, aborrecimento. Doendo, difi culdades. 
Descalços, difi culdades fi nanceiras. Limpos, novos amores. 
Sujos, doença. Grandes, vida longa. Pequenos, preocupação 
passageira. Ser mordido no pé por cobra ou outro animal, 
viagem. Lava-los, irá superar difi culdades. Cortar os dois, 
infi delidade. Ter diversos, sorte no jogo durante a fase da 
Lua em que sonhou. Números da sorte: 07, 13, 27, 40, 72 e 99

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

Este sábado é o décimo sétimo dia da lunação. O Sol ingressa no signo de Touro às 03h56 e nos leva a busca pela 

segurança. Hora de colocar em prática as ideias que surgiram. Momento de concentrar na vida material, na nature-

za, mas sem ganância e sim na realização de forma harmoniosa. Vênus ingressa em Áries e vai gerar movimento 

nos relacionamentos amorosos e nas fi nanças. A Lua em bom aspecto com Netuno nos deixa mais compreensivos e 

empáticos. A intuição estará mais acentuada. À noite a Lua faz um aspecto bom com Saturno que nos deixa mais 

moderados e pacientes. 

Á
ri

es
(2

1/
3 

a 
19

/4
)

T
o
u
ro

(2
0/

4 
a 

20
/5

)

G
êm

eo
s

(2
1/

5 
a 

21
/6

)

C
ân

ce
r

(2
2/

6 
a 

22
/7

)

Le
ão

(2
3/

7 
a 

22
/8

)

V
ir

g
em

(2
3/

8 
a 

22
/9

)

Li
b
ra

(2
3/

9 
a 

22
/1

0)

Es
co

rp
iã

o
(2

3/
10

 a
 2

1/
11

)

Sa
g
it

ár
io

(2
2/

11
 a

 2
1/

12
)

Pe
ix

es
(1

9/
2 

a 
20

/3
)

Ca
pr

ic
ór

ni
o

(2
2/

12
 a

 1
9/

1)

A
q
u
ár

io
(2

0/
1 

a 
18

/2
)

Todas as novas ações estão favore-
cidas. Um momento de renovação, 
de novas ideias e esperanças. Cuide 
da saúde, alimentando-se bem e evi-
tando excessos, tanto drogas como 
bebidas. O momento é excelente 
para ligar-se a alguém, até para se 
casar. 77/377 – Branco.

O Sol ingressa no seu signo, Touro 
desde às 03h56 e leva a busca pela se-
gurança. Hora de colocar em prática 
as ideias que surgiram. As atividades 
deste sábado devem correr conforme 
o esperado. Ficará mais romântico e 
terá boas chances de encontrar um 
novo amor. 67/867 – Azul.

Com o Sol na casa doze precisa 
evitar mudanças que não tenham 
sido bem pensadas. É melhor manter 
a rotina neste sábado e não mudar 
nada sem motivo. Aguarde até o 
aniversário para agir, pois vive o 
período mais delicado do ano até 
lá. 62/262 – Verde.

Seu astro a Lua em Escorpião dá 
ímpeto para a busca pelo status e 
pelo poder. Tudo que já foi preparado 
pode ser feito nos primeiros dias do 
próximo mês de maio. O momento 
é ideal para atitudes rápidas que 
trarão a solução esperada em breve. 
12/612 – Azul.

Este é um momento de renovação 
de suas esperanças. Use bem o 
dinheiro que ganhar para melhorar 
a vida das pessoas que ama. Faça 
tudo conforme planejou, mas sem 
impor sua vontade a ninguém, di-
plomaticamente. Muita curiosidade e 
comunicabilidade. 88/388 – Amarelo.

Tenha cuidado com a tendência a 
exageros. O momento tem reduzido 
à imaginação e a criatividade. O 
sábado é o melhor para encontrar 
soluções práticas e buscar a rea-
lização de um ideal. Importantes 
decisões devem ser tomadas para 
mudar sua vida até o fi nal de abril. 
53/353 – Verde.

Poderão conhecer pessoa atraente 
e rever velhos amigos, alguns que 
estavam longe, afastados de seu 
convívio. Pode haver até demoras, 
pois ninguém estará tão objetivo 
neste sábado. Procure melhorar as 
suas relações sociais e a vida sexual 
fi cará mais ativa. 84/484 – Amarelo.

Momento de concentrar na vida 
material, na natureza, mas sem ga-
nância e sim na realização de forma 
harmoniosa. Um ótimo dia para dar 
atenção às pessoas. Muito calor 
humano. Com a Lua na fase cheia 
estará mais focado em si e poderá 
tomar decisões. 28/928 – Cinza.

O Sol em Touro leva as coisas a 
acontecerem conforme o esperado. 
As demonstrações dos sentimentos 
das pessoas darão bons resultados e 
melhoram a relação de amor entre 
casais. O senso prático fi ca evidente 
no fi nal do sábado e durante todo o 
domingo. 44/844 – Amarelo.

Veja a vida de forma otimista e terá 
bons resultados em breve sobre aqui-
lo que esteja em andamento. Precisa 
dar mais atenção a sua família, fazer 
viagens e contatos sociais proveito-
sos. De noite aumenta a tendência a 
crítica e a um pouco mais de exagero. 
31/831 – Verde.

A Lua em Escorpião o torna o torna 
mais focado em si. Faça novos planos 
e economize seu dinheiro, que pode-
rá faltar se gastar tudo o que ganhar 
neste fi nal de semana. Vênus ingres-
sa em Áries e vai gerar movimento 
nos relacionamentos amorosos e nas 
fi nanças. 78/178 – Azul.

Simpatias que funcionam
Para atrair dinheiro  Se você está com problemas fi nan-
ceiros e dívidas a pagar, este pequeno ritual é indicado para 
sua situação. Arrume uma chave comum, coloque-a dentro 
de um copo com água e açúcar, juntamente com seu nome 
e endereço. Deixe-o num lugar alto por 7 dias. No oitavo 
dia, jogue fora a água, pegue a chave, embrulhe-a em um 
papel dourado e passe a levá-la sempre com você. Todos 
os dias, segure a chave durante alguns minutos e mentalize 
fi rmemente sua vontade de prosperar fi nanceiramente, 
imaginando que ela está abrindo todas as portas e colocando 
a fortuna no seu caminho.
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DTM
SONORIDADE

AERDRES
AÇOITESNV

ÃSINOPSE
HOSPITALAR

EACAIRAS
LBSDCAMA
EOSAFIAR

AINACEDDI
TERREMOTO

BOTONJAA
REGIONAIS
AUEVINTE

CLASSEMEDIA

Polêmica 
da reforma

política
brasileira

Keanu 
Reeves, em

"Matrix"
(Cin.)

Aquelas 
que sofrem
de tuber-
culose

(?)
Domingo,

tenor
espanhol

Golpes 
dados com
chicotes

Fora de
encontro
ao chão

Vestimen-
tas típi-
cas dos
malaios

(?) elás-
tica, equi-
pamento
circense

Deusa
grega do 
amanhe-
cer (Mit.)

Variedade
de limão
cultivado
no Brasil

Abalo
causador

de um
tsunami

Diretas
(?), movi-
mento dos
anos 80

"Sex (?)
the City",
série dos
EUA (TV)

Mar, em
inglês

Ampère
(símbolo)

Número de
lados do

icoságono
(Geom.)

Botão, em
espanhol

Certo
segmento

social

Relativos a
estados e 
municípios

É muito
rarefeito, 

na exosfera

Portal à entrada de santuário xintoísta
Documento que garante o benefí-
cio da meia entrada a pessoas de
baixa renda entre 15 e 29 anos

Celebra-
ção típica
de bebês
Espessa

Musica-
lidade

Aeroporto
(abrev.)

Elemento
do gado
bovino

Retumbar

Texto da contracapa
de livros

Utensílio de banho
para higiene pessoal

Amolar
a faca

Cerâmica
(abrev.)

Feitio de
ganchos 

do açougue
Gosta de

Chefia uni-
versitária
Mania, em

francês

Leci Bran- 
dão, sam-

bista 

Infecção
(?), risco
para paci-
entes de 
uma UTI 

3/and — eos — sea. 5/boton — manie — vinte. 7/decania — tísicas. 9/sarongues.

CHEGOU A HORA
DE DESCOBRI-LO.

@editorapetraEditora Petra

Refl exões

É um tanto quanto recorrente a 

afi rmação de que um dos graves defeitos 

do País é a falta de segurança jurídica, 

o que afetaria automaticamente 

o ambiente de negócios e 

consequentemente as operações 

desenvolvidas. 

P
orém, como essa “nova lei da física”, de 
fato, ocorre? Como uma conclusão tão 
perigosa, cujas consequências podem 

ser das piores, pode se transformar numa frase 
clichê, que se espraia por todas as entrevistas 
concedidas nos “quatro cantos”? - Somente 
a partir de exemplos concretos insertos num 
ambiente de negócios, ou seja, aquilo que se vê 
no cotidiano, é que se pode ter uma dimensão 
aproximada dessa temeridade. Porém, antes de 
se passar à conclusão, é necessário que se comece 
da origem e que o trajeto seja percorrido. 

Em qualquer estágio das vidas humana ou de 
negócios, uma decisão racional se pauta entre os 
benefícios e os malefícios da conduta, isto é, se o 
comerciante vender, ele estará obtendo receita 
(unidades monetárias), mas, se ele vender para 
quem normalmente não paga, ele difi cilmente 
obterá toda a receita (unidades monetárias) 
desejadas e planejadas, assim, talvez naquela 
circunstância específi ca fosse mais adequado 
manter a mercadoria (estoque). Em outras 
palavras, todas as situações e decisões repre-
sentam riscos.

Já os riscos, econômica e fi nanceiramente 
falando, podem ser (a) evitados, (b) atenuados, 
(c) transferidos e (d) absorvidos. Se (a) evitados, 
opta-se por não realizar os negócios, o que, numa 
linguagem bem simples, não faria a economia 
girar; caso (b) atenuados, toma-se a decisão 
mais conservadora possível, que pode não ser a 
fi nanceira e economicamente mais apropriada; 
se (c) transferidos, contrata-se, por exemplo, 
um seguro, o que encarece toda a operação, e; 
caso (d) absorvidos, imputa-se a precifi cação do 
risco no negócio, aumentando-o.

Note-se que, dos quatro caminhos, todos pro-
porcionam algum tipo de refl exo nos negócios, de 
um panorama estático à majoração do preço, tran-
sitando-se pela falta de exploração contundente 
do potencial do negócio. E todos eles, em maior 
ou menor grau, são regulados juridicamente, por 
meio de cláusulas contratuais, escritas ou não. 
Todas as opções geram consequências. Agora, 
resta saber qual adotar.

Tome-se, exemplifi cativamente, o caso de 
uma empresa que busca um investidor (“sócio 
de capital”). Este último analisará, mesmo que 
por meio de terceiros, detidamente o nicho em 
que a empresa atua, sua “saúde fi nanceira”, a 
expectativa de rentabilidade do investimento e 
outras coisas, ou seja, todo o risco da operação 

foi amplamente considerado. 
Quando da análise das demonstrações fi nan-

ceiras da empresa, consta em destaque, dentre 
as suas notas explicativas, um ativo contingente 
– basicamente, um bem ou um direito cujo valor 
ou prazo de obtenção são incertos – referente 
a crédito – ou seja, direito de receber – de um 
tributo federal, de PIS e de COFINS, por exemplo, 
em razão da inclusão do ICMS no cálculo dessas 
contribuições. 

A empresa, por precaução e apesar de se 
tratar de decisão judicial imodifi cável, optou por 
divulgar o valor do crédito em suas notas – no 
mesmo ano em que publicada a última decisão 
do STF sobre o tema –, e não por reconhecê-lo 
em seu balanço. O valor divulgado gozava de 
considerável exatidão, por refl etir exatamente 
(i) a diferença entre as contribuições com e sem 
o ICMS no cálculo e (ii) a atualização de acordo 
com o índice ofi cial utilizado.

Contudo, num exercício posterior, a RFB divul-
gou seu entendimento sobre o tema e o defende 
ferrenhamente, diminuindo o potencial valor a ser 
restituído não apenas à empresa, mas a todos os 
contribuintes envolvidos. À época da análise do 
investimento, essa quantia foi relevante para que 
se efetivasse, pois a decisão imodifi cável, numa 
só tacada, reconheceu o crédito da empresa e 
diminuiu os valores futuros a serem cobrados 
de PIS e de COFINS.

Ocorre que o entendimento da RFB minorou 
o valor a ser devolvido e o benefício do qual a 
empresa se valeria (os valores de PIS e de CO-
FINS cobrados futuramente serão maiores do 
que os anteriormente pensados). Nesse cenário, 
todos os riscos foram sopesados no momento 
do investimento, mas outros completamente 
imprevisíveis e de uma situação da qual não se 
supunha apareceram. Assim, se o investidor 
pudesse voltar atrás e mudar sua decisão, ele 
o teria feito?

Se pensado esse cenário para uma gama muito 
maior de empresas, o ambiente de negócios se 
torna completamente imprevisível e, a reboque, 
leva qualquer investidor racional a evitar os riscos, 
o que levará à estagnação e, posteriormente, 
à redução da atividade econômica. Então, por 
mais que possa parecer clichê, torna-se uma 
medida de ordem o estabelecimento de um 
cenário previsível, seguro e confi ável para as 
atividades econômicas, sem o qual, por mais que 
sobrevenham reformas estruturais, não haverá 
desenvolvimento e crescimento econômicos.

(*) - É advogado, coordenador do curso de pós-graduação 
em Direito Tributário da FGV Direito SP, e sócio fundador do 

Fernandes, Figueiredo Advogados;

Jorge Ferreira (**) - É advogado do FF e atua em consulti-
vo e contencioso tributário.

Segurança, risco e negócios
Edison Fernandes (*) e Jorge Ferreira (**)

A ativista ambiental sue-
ca Greta Thunberg, de 
16 anos, teve um breve 

encontro na manhã de ontem 
(17) com o papa Francisco, ao 
fi m da audiência geral do líder 
católico na Praça São Pedro, 
Vaticano. 

Acompanhada de um jovem, 
Thunberg trocou um caloroso 
aperto de mãos com o Pontí-
fi ce e exibiu um cartaz com a 
frase “Join the climate strike” 
(“Junte-se à greve pelo clima”, 
em tradução livre).

“O Santo Padre agradeceu 
e encorajou Greta Thunberg 
pelo seu empenho em defesa 
do ambiente, e Greta, que havia 
pedido o encontro, agradeceu 
ao Santo Padre por seu grande 
compromisso em defesa da 
criação”, disse o diretor da 
Sala de Imprensa da Santa Sé, 
Alessandro Gisotti.

A sueca desembarcou em 
Roma ontem, ao lado de sua 

mãe, Malena Ernman, em 
mais uma etapa de seu giro 
pela Europa para pedir ações 
contra as mudanças climáticas. 
Thunberg lidera um movimento 
estudantil em defesa do meio 
ambiente e já inspirou greves 
escolares ao redor do planeta.

Por conta disso, foi indicada 
ao Nobel da Paz por três depu-

tados da Noruega. Na última 
terça (16), a adolescente fez 
um discurso na Comissão de 
Meio Ambiente do Parlamento 
Europeu e alertou que a “janela 
de oportunidade” para comba-
ter as mudanças climáticas “não 
fi cará aberta por muito tempo” 
(ANSA).

Greta Thunberg exibe cartaz para o papa Francisco. 

Papa Francisco recebe jovem 
ativista ambiental sueca

O Santo Padre agradeceu e encorajou Greta Thunberg pelo seu empenho 
em defesa do ambiente, e Greta, que havia pedido o encontro, agradeceu ao 
Santo Padre por seu grande compromisso em defesa da criação
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Com o Sol na casa três viverá mo-
mentos de felicidade intensa no lar 
e nas atividades sociais. A Lua em 
bom aspecto com Netuno nos deixa 
mais compreensivos e empáticos. A 
intuição estará mais acentuada. De-
monstre seus sentimentos a quem 
você ama e terá muita felicidade a 
dois. 59/459 – Azul.

SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por 

Sharon Taphorn. Propósito de Vida. Você 
está desenvolvendo suas habilidades, pois tem 
metas importantes para alcançar. Você está sendo 
preparado para sair na luz. Aproveite esse tempo 
para aprimorar suas habilidades à medida que as 
mudanças para uma maior conscientização se 
intensifi cam. É hora de renovar sua confi ança de que 
você está contribuindo através de sua jornada de 
auto exploração de uma maneira única que só você 
pode oferecer. Você é uma parte importante do todo 
e se torna um infl uenciador iluminado, inspirando 
os outros a encontrar o seu caminho. Você tem tudo 

do que precisa para avançar com um signifi cado 
e propósito maior. Você tem desenvolvido um 
relacionamento mais profundo com você mesmo, 
com seus poderes superiores e com os que estão ao 
seu redor. É hora de dar um passo à frente como seu 
verdadeiro eu, vivendo seu verdadeiro propósito. 
Pensamento para hoje: Você aprendeu e realizou 
muito em sua jornada. Agora é hora de aplicar seus 
conhecimentos, sair para a luz e assumir o seu lugar 
nesta grande mudança. 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 

Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória,  
Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI

CNPJ/MF nº 11.282.212/0001-25
Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

A Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.282.212/0001-25, inscrita no Conselho 
Regional de Medicina do Estado de São Paulo sob nº 948.144, com sede na Rua Machado Bittencourt, 361, 
sala 809, Vila Clementino, na Capital do Estado de São Paulo, convoca todos os sócios para Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, a se realizar no dia 30 de abril de 2019, na Rua Machado Bittencourt, 361, auditório 
1, na Capital do Estado de São Paulo, em primeira chamada às 18h30, em segunda chamada às 19h30, e em 
terceira e última chamada às 20h30, para, nos termos da cláusula 14ª do Contrato Social, deliberar em sede de 
Assembleia Geral Extraordinária sobre a seguinte ordem do dia: (a) prestação de contas do ano exercício de 
2018; (b) Discutir planejamento para distribuição de lucros; (c) demais assuntos de interesse da sociedade. São 
Paulo, 18 de abril de 2019. Dr. José Maria Correa da Silva - Diretor Presidente.

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br

Leiloeiros, utilizem nosso espaço para 
suas publicações Consulte sua agência 

de confi ança, ou ligue para

3043-4171
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