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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.

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

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 11 de Abril de 2019. Dia de Santa Gema Galgani, São Isaac, 
São Felipe Bispo, Santo Estanislau, e Dia do Anjo Melahel, cuja virtude 
é a comunicação. Aniversário de Fundação da Organização Internacional 
do Trabalho. Hoje aniversaria o artista plástico José Roberto Aguilar 
que faz 78 anos, a atriz Jennifer Espósito que nasceu em 1973, a modelo 
Alessandra Ambrósio que faz 38  anos e o músico, cantor e produtor 
Júnior Lima que nasceu em 1984.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste último dia e grau do segundo decanato tem capa-
cidade de liderança, natureza aventureira e ainda com muita determinação 
e ambição. É uma pessoa otimista e sabe perceber as oportunidades que 
a vida lhe oferece. Pode obter sucesso e êxitos importantes, mas deve 
conter certa instabilidade que aparece nos momentos mais difíceis e 
pode por tudo a perder.  No lado negativo pode ser autossufi ciente e 
querer resolver todos os problemas ao mesmo tempo.

Dicionário dos sonhos
BOLO – Compra-lo ou vende-lo representa prejuí-
zos em negócios. Faze-lo, casamento ou noivado 
em breve. Queimado, sorte no jogo durante sete 
dias. Oferece-lo a alguém, reconciliação.
Números de sorte:  23, 35, 42, 61 e 90

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

Esta quinta é o oitavo dia da lunação . A Lua ingressa em Câncer desde cedo e o astral fi ca mais sensível e acolhe-

dor nesta quinta-feira. A Lua em bom aspecto com Urano traz mudanças positivas e novidades. Mercúrio em mau 

aspecto com Júpiter pode nos deixar arrogantes e nos fazer prometer mais do que podemos cumprir. Podemos fi car 

cegos com nossas crenças e pode ser difícil abrir mão de algumas ideias. A comunicação vai fi car difícil, não vai 

fl uir se quisermos impor nosso ponto de vista. 
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Boa semana para a assinatura de 
contratos e documentos. Pode se 
sentir mais próximo da família pela 
manhã com a Lua em Câncer. Ao 
fazer qualquer coisa, pense bem, 
pois a pressa, o nervosismo, a in-
constância e a impulsividade podem 
prejudicar muito. 91/691 – Branco.

A Lua em seu signo desde a primeira 
hora desta quinta dá bom senso 
e segurança aumentando o afeto, 
ternura e conservadorismo. Para 
acertar precisa ter a certeza no seu 
coração e começar a agir logo depois 
do seu aniversário. Final de tarde 
melancólico. 57/857 – Azul.

A Lua ingressa em Câncer desde 
cedo e o astral fi ca mais sensível e 
acolhedor nesta quinta-feira. Terá 
satisfação dos seus desejos e anseios 
pessoais, desde que acredite nesta 
possibilidade. Saturno pode tornar 
obrigações aborrecidas e o humor 
se torna mais fechado ao anoitecer 
desta quinta. 04/204 – Branco.

Organize o dia a dia e terá satisfação 
e equilíbrio, com muita sorte e apoio 
dos demais. Mantenha a calma, 
evite a irritação se surgir algum 
imprevisto, pois logo terá soluções 
e favorecimentos. Plutão ajuda a 
recuperar as energias e fortalecer 
emocionalmente. 42/442 - Azul

A Lua em bom aspecto com Urano 
traz mudanças positivas e novi-
dades.Os rompimentos ocorridos 
recentemente serão superados e 
alguém lhe dará apoio para algo im-
portante ser feito. É tempo melhorar 
seus ganhos com o trabalho que 
tem feito com dedicação e esforço 
pessoal. 68/468 – Vermelho.

Mercúrio em mau aspecto com 
Júpiter pode nos deixar arrogantes 
e nos fazer prometer mais do que 
podemos cumprir. Mantenha novos 
contatos e participe de algo que 
alargue seus horizontes. É bom con-
ter os gastos, evitar compromissos 
e sabendo moderar os impulsos. 
89/889 – Verde.

Plutão seu astro ajuda e recuperar 
as energias e o fortalece emocio-
nalmente. Haverá aumento da 
paciência e persistência. Com a Lua 
em Câncer terá muita disposição e 
persistência no trabalho profi ssio-
nal. Novos acontecimentos que irão 
marcar a sua vida. 85/485 – Verde.

Os planos feitos no trabalho devem 
ser seguidos, mantendo a calma e 
continuidade. Haverá aumento da 
paciência e persistência na noite 
desta quinta-feira. A comunicação 
vai fi car difícil, não vai fl uir se 
quisermos impor nosso ponto de 
vista. 83/383 – Azul.

Muita coisa que espera ainda poderá 
demorar, mas algo novo virá até o 
fi nal do mês. Aumenta a tendência 
de querer abraçar o mundo com as 
próprias mãos. Curta a intimidade 
da vida a dois e os bons momentos 
que deverá viver na vida sexual nesta 
quinta. 57/357 – Marrom.

Se agir terá boas soluções no lar e 
com a família. Pode descobrir um 
novo sentimento e descobrir um 
novo sentimento e descobrir que 
está apaixonado por alguém que 
conheceu a pouco tempo. A Lua 
em bom aspecto com Urano traz 
mudanças positivas e novidades. 
 87/587 – Branco. 

Desde das primeiras horas da ma-
nhã a Lua passa a transitar pelo 
signo de Câncer dando bom senso 
e segurança. Aumenta a tendência 
de querer tomar atitudes, aumentar 
os gastos e assumir compromissos. 
Será mais fácil comunicar-se com 
todos à noite, mas evite a irritação 
e a autossufi ciência. 28/928 – Azul.

Com disciplina para seguir dietas e 
malhar, poderá evitar o aumento de 
peso nesta fase da Lua em Câncer. 
Bom o dia para o trabalho e para 
conquistar a atenção das pessoas, 
na carreira profi ssional. Evite a 
irritação excessiva que atrapalha 
a sua comunicação e as amizades. 
55/355 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para ter sorte em tudo Escreva seu nome e o nú-
mero do ano vigente (no caso, 2019 ) em uma folha 
de louro seca, bem bonita, com caneta vermelha. 
Durante o processo, concentre-se naquilo que você 
deseja para o ano e tenha pensamentos positivos de 
prosperidade. Coloque a folha de louro dentro de sua 
carteira, junto com os documentos, e deixe-a lá pelo 
restante do ano. Não se esqueça de trocar a folha todo 
ano para, assim, renovar sempre sua prosperidade.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.

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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QUINTA-FEIRA, 11 DE ABRIL DE 2019

RETENÇÃO DO INSS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Empresa possui contrato com empresa para manutenções periódicas 
em nossos jardins. O prestador é optante pelo Simples Nacional, temos 
que reter a contribuição previdenciária de 11% sobre o valor bruto da 
Nota fiscal? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE FEZ O ALISTAMENTO MILITAR, PODE 
SER DEMITIDO?

A simples comunicação do alistamento para o Serviço Militar obri-
gatório não impede a rescisão contratual. O empregado só não pode 
ser demitido após a convocação para a prestação do Serviço Militar. 
obrigatório, com base no artigo 472 da CLT.

PRAZO PARA ACERTO DAS VERBAS TRABALHISTAS
Qual o prazo máximo para o acerto das verbas trabalhistas? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

TEMPO PARA FREQUENTAR ÀS AULAS
Qual a base legal sobre o funcionário estudante possuir o direito de sair 
01 hora mais cedo? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE SER REEMBOLSADA PELO FUNCIONÁRIO MENSAL-
MENTE DOS VALORES DO PLANO DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO 
DE AFASTAMENTO POR DOENÇA?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, entendemos que 
a empresa pode receber estes valores do empregado, fazer recibo 
informando recebimento, porém, visto que o contrato de trabalho 
está suspenso em virtude do afastamento, somente lançar em folha 
de pagamento após o retorno apto do empregado.

INDENIZAÇÃO ADICIONAL
Funcionário demitido sem justa causa no período de 30 (trinta) dias que 
antecede a data de sua correção salarial, terá direito à indenização adicio-
nal, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Cellera Farmacêutica S.A.
CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74 - NIRE 35.300.503.520

Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 4/09/2018
1. Local, data e hora: no dia 4/09/2018, às 9h, na sede social da Cellera Farmacêutica S.A., localizada em Indaiatuba/
SP, na Alameda Capovilla 129, Recreio Campestre Jóia, CEP 13347-310 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: 
dispensada publicação do edital de convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei 
das S.A.”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas cons-
tantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Composição da Mesa: Mario Spinola e Castro (Presidente); 
e Renata de Carvalho Fidale (Secretária). 4. Ordem do Dia: deliberar sobre aditamento ao Plano de Opção de Compra 
de Ações 2017 da Companhia. 5. Deliberações: Os acionistas decidem, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou 
restrições: 5.1. Aditar o Plano de Opção de Compra de Ações 2017 da Companhia (“Plano”), aprovado em AGE realizada 
em 1º/09/2017, com vistas a aumentar o número de opções outorgadas com base no Plano em 901.595 ações ordinárias, 
nominativas, sem valor nominal e de emissão da Companhia, de forma que as opções outorgadas com base no Plano, ora 
aditado, respeitarão o limite máximo de 25.077.445 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal e de emissão da 
Companhia. 5.2. O Plano aprovado, rubricado por todos os acionistas presentes, conforme constante do Anexo I desta 
ata, ficará arquivado na sede da Companhia. 5.6. Aprovar a lavratura da Ata desta Assembleia na forma de sumário, nos 
termos do Artigo 130, §1º, da Lei das S.A. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente 
ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Presidente - Ivan Bose do Amaral; Secretária - Renata de Carvalho 
Fidale; Acionistas Presentes: VSAP24 - Fundo de Investimento em Participações - Empresas Emergentes, representado por 
seu gestor, Principia Capital Partners Investimentos Ltda., representada por Mario Spinola e Castro e Ivan Bose do Amaral, 
Omilton Visconde Júnior, e Marcel Visconde. Confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Mario Spinola e 
Castro - Presidente, Renata de Carvalho Fidale - Secretária. JUCESP nº 491.291/18-8 em 17/10/2018.

A. E. R. S/A - Empreendimentos Gerais
CNPJ nº 60.594.660/0001-70

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas da A.E.R. S/A - Empreendimentos Gerais para
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se às 11:00 horas do dia 23 de
abril de 2019, em sua sede social, na Alameda Santos, nº 1.357, 1º Subsolo, Conjunto
01, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”: leitura, discussão
e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2018. São Paulo, 09 de
abril de 2019. Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente.               (10, 11 e 12)

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS cana-

lizada por Sharon Taphorn. Nu-

tra-se. Seu corpo é o seu templo. 
Manter o foco em nutrir seu corpo 
é importante. Purifi que o seu corpo 
em todos os quatro níveis, o físico - 
observando o que você come e bebe 
e se tornando mais consciente dos 
efeitos que as substâncias têm em 
seu ser global. O Emocional - às 
vezes é mais fácil se deixar levar 
com o que o nutre quando você está 
focado nos aspectos emocionais, 
por isso, durante esses tempos, 

encontre escolhas saudáveis   que o 
nutrem… às vezes, é apenas uma 
transformação do corpo mental que 
é necessário para repensar nisto. 
Mental - entender como você se 
alimenta, as atividades e a saúde 
o ajudarão a dominar este mundo. 
Seguir uma dieta de negatividade e 
cortar coisas negativas, ou devemos 
dizer, seguir uma dieta de positivi-
dade, traz mais coisas benéfi cas. 
O espiritual - quando você domina 
os aspectos espirituais, tudo muda 
e seu ser se torna o templo para 

ajudá-lo a dominar este mundo. 
Pensamento para hoje: Nutra o seu 
corpo, sua mente e sua alma. Ao 
fazê-lo, isto lhe oferece insights mais 
profundos, crescimento e nutrição, 
para que você possa se sentir mais 
em equilíbrio com o fl uxo da vida. 
E assim é. Você é muito amado e 
apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.
http://www. playingwiththeuniver-
se.com/
Tradução: Regina Drumond – re gi-
namadrumond@yahoo.com.br

Hidroservice Amazônia S/A 
Agropecuária e Industrial

CNPJ/MF nº 05.054.358/0001-10
Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária

Os acionistas da empresa, Hidroservice Amazônia S/A Agrope-
cuária e Industrial S/A, ficam convocados a comparecerem na 
sede social da empresa, situada na Alameda Ribeirão Preto nº 
401, 1º andar, parte, SP/SP, Bela Vista, no dia 16/04/19 às 10 
hs, para reunirem-se em AGO, a fim de deliberarem: 1) Exame, 
discussão e votação das demonstrações financeiras do exercício 
social findo em 31/12/18. 2) Eleição do Conselho de Administra-
ção e Remuneração dos Administradores. 3) Outros assuntos de 
interesse social. São Paulo, 08/04/19. Henry Maksoud Neto – 
Presidente do Conselho de Administração. (09, 10 e 11/04/2019)

A existência do fenômeno já havia 
sido comprovada em 2016, com a 
descoberta das ondas gravitacionais 

previstas pela Teoria da Relatividade de Albert 
Einstein, mas até então não havia uma prova 
material desses misteriosos objetos cósmicos.

A foto retrata um buraco negro da galáxia 
Messier 87 (ou M87), distante 55 milhões de 
anos-luz da Terra. O resultado foi apresenta-
do em uma coletiva de imprensa simultânea 
em seis lugares do mundo: Bruxelas, Santia-
go, Xangai, Tóquio, Taipei e Washington. A 
imagem inédita foi capturada por uma rede 
de oito radiotelescópios do projeto EHT, 
formada justamente para tirar a foto mais 
sonhada da astrofísica. 

“Procuramos os buracos negros maiores, 
como aquele do centro da Via Láctea, chama-
do Sagitário A, ou da galáxia M87”, explicou à 
ANSA Luciano Rezzolla, diretor do Instituto 
de Física Teórica de Frankfurt, na Alemanha, 
que participou da análise dos resultados. A 
massa do buraco negro fotografado é 6,5 

bilhões de vezes maior que a do Sol. Na 
imagem, o fenômeno aparece como um anel 
vermelho em volta de um centro escuro. 

“Nos buracos negros supermaciços que 
fi cam no centro das galáxias, a matéria atraída 
se aquece e, caindo no buraco, emite luz, a 
qual é observável pelos radiotelescópios”, 
acrescenta Rezzolla. Nessas condições é 
possível ver a chamada “zona de sombra”, ou 
seja, a região em que a gravidade é tamanha 
que nem mesmo a luz consegue escapar. “De 
dentro dessa superfície, nenhuma informa-
ção pode ser trocada com o exterior.

Por esse motivo, os buracos negros são 
importantes para a física. Seu horizonte de 
eventos [o ponto a partir do qual é impossível 
escapar da gravidade do buraco negro] é um 
limite intransponível para nossa capacidade 
de explorar o universo”, diz. Em sua Teoria da 
Relatividade, publicada há mais de 100 anos, 
Einstein previu que a matéria atraída para o 
horizonte de eventos do buraco negro seria 
deformada, assumindo um tom avermelhado. 

A primeira prova da existência desse 
fenômeno havia sido dada em 2016, com a 
descoberta de ondas gravitacionais provo-
cadas pela fusão entre dois buracos negros. 
Também previstas por Einstein, as ondas 
gravitacionais são ondulações no tecido do 
espaço-tempo geradas por eventos cósmicos 
violentos (ANSA).

Cientistas divulgam primeira
foto de buraco negro

Cientistas do projeto internacional Event Horizon Telescope (EHT) revelaram ontem (10) a primeira foto 
de um buraco negro na história. 

Novidade representa um avanço histórico 

na exploração espacial
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Aposentados poderão ter 50% de desconto em medicamentos
Aposentados e pensioni-

stas que ganham até o teto 
estabelecido pelo Regime 
Geral da Previdência Social 
(RGPS) poderão ter des-
conto de 50% na compra de 
medicamentos. O benefício, 
a ser subsidiado pelo gov-
erno federal, está previsto 
no projeto aprovado pela 
Comissão de Assuntos Soci-

ais (CAS) do Senado ontem 
(10). A proposta segue para 
a Câmara dos Deputados.

O projeto altera a Lei 
Orgânica da Saúde e foi 
apresentado pelo senador 
Paulo Paim (PT-RS). A 
proposta mantém duas 
ações já adotadas pelo Pro-
grama Farmácia Popular, 
mantido pelo SUS: forneci-

mento gratuito e subsidiado 
na compra de medicamentos 
com base em critérios epi-
demiológicos.

“É necessário ampliar a 
abrangência do Programa 
Farmácia Popular para ben-
eficiar esse segmento da 
nossa população, indepen-
dentemente das moléstias 
de que padecem. Por isso, 

propomos criar uma terceira 
modalidade para fornecer a 
esse segmento o acesso a 
medicamentos a baixo preço, 
mediante subsídios que 
lhes possibilitem adquirir 
quaisquer remédios que 
lhes sejam prescritos com 
desconto de 50% no preço de 
referência”, destacou Paim 
(Ag.Senado).
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