
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

www.netjen.com.br

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br

São Paulo, quarta-feira de 17 de abril de 2019 Página 9

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 17 de Abril de 2019.  Dia de Santo Aniceto, Santa Márcia, 
São Roberto Abade, São Hermógenes, Santo Elias e Dia do Anjo Reyel, 
cuja virtude é a paz.  Hoje aniversaria o ator Márcio Garcia que nasceu em 
1970, a cantora, atriz e modelo Victoria Beckham que faz 45 anos, a cantora 
Victoria Adams que nasceu em 1975 e a atriz, cantora e ex-paquita Juliana 
Baroni que completa 41 anos.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau precisa ter maior confi ança em si mesmo. 
Possui habilidades práticas, forte intuição e capacidade de concentração. É 
orgulhoso de seu trabalho e também um pouco perfeccionista. É prático e 
visionário e está sempre pronto para a ação. Muitas vezes depende de pessoa 
de posses para melhorar sua posição fi nanceira. Mostra sempre muita conside-
ração por pessoas queridas e familiares. Amante da verdade costuma ter muita 
vocação para a vida social e os relacionamentos em grupo. É solícito, mas no 
lado negativo se inclina a uma vida mais fechada, meditativa e melancólica. 

Dicionário dos sonhos
CABELOS - Compridos representam boa saúde e vida 
longa. Curtos, prejuízos passageiros. Revoltos, separação ou 
afastamento do marido. Corta-los cuidado com seus inimigos, 
tê-los nos pés e nas mãos, sorte no jogo durante sete dias. 
Números de sorte:  08, 21, 35, 41, 69 e 86.

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

Esta quarta é o décimo quarto dia da lunação. Desde a madrugada a Lua em Virgem faz um aspecto negativo com 

Vênus em Peixes que pode trazer à tona problemas emocionais, domésticos e confl itos nos relacionamentos afetivos 

devido ao excesso de sensibilidade. Às 08h23 a Lua ingressa em Libra e o astral vai fi car mais equilibrado e será 

possível resolver os dilemas nas relações sociais e afetivas. Mercúrio ingressa em Áries e a comunicação tende a ser 

mais direta, rápida e impulsiva. A Lua em mau aspecto com Mercúrio pode gerar mal-entendidos. É importante 

expressar a verdade, mas também é importante agir de forma diplomática e gentil. 
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Lua ingressa em Libra e o astral vai 
fi car mais equilibrado e será possível 
resolver os dilemas nas relações 
sociais e afetivas. Cuide da saúde, 
alimentando-se bem e evitando 
excessos. Evite o egocentrismo 
exagerado e a falta de objetividade. 
89/389 – Verde.

Lua em Virgem faz um aspecto nega-
tivo com Vênus em Peixes que pode 
trazer à tona problemas emocionais, 
domésticos e confl itos nos relaciona-
mentos afetivos devido ao excesso de 
sensibilidade. Mude a rotina e levante 
o seu astral. 76/476 – Azul.

Muito cuidado ao tomar decisão 
nesta fase que é considerada a 
mais delicada do ano. As atitudes 
impulsivas e mal pensadas darão 
algum prejuízo, por isso é bom deixar 
qualquer coisa para depois da Lua 
entrar na fase Cheia nas próximas 
horas. Poderá melhorar sua compe-
titividade. 24/324 – Branco.

Tudo que foi programado e iniciado 
neste próximo mês, em longo prazo 
irá trazer bom resultado. Saia da ro-
tina divirta-se com amigos e idealize 
viagens e passeios para os próximos 
dias. É um bom dia para pessoas 
idosas e doentes, mas impróprio 
para coisas arriscadas ou perigosas. 
45/445 – Azul.

Use bem o dinheiro que ganhou e 
organize suas atividades para não 
diminuir os seus lucros. A Luta pela 
determinação e pela capacidade 
de competir nos embates da vida 
é boa. O trabalho com seriedade e 
dedicação trará bons resultados em 
curto prazo, saiba aguardar. 14/514 
– Vermelho.

Desde às 08h23 a Lua ingressa 
em Libra e o astral vai fi car mais 
equilibrado e será possível resolver 
os dilemas nas relações sociais e 
afetivas. Durante este mês de abril 
é o melhor momento para seguir 
um novo caminho. O modo de ver 
a vida e a si mesmo pode mudar de 
repente. 61/661 – Cinza.

Poderá decidir-se sobre parcerias, 
sociedades e uniões que estejam 
sendo iniciadas ou rompidas. Nesta 
metade de semana fi cará mais fácil 
estimular o desejo e apimentar o 
romance. O lar e a família, neste mo-
mento, ganham especial importância. 
35/335 – Vermelho.

Este será um dia de muita inspiração 
e romantismo. Precisa gastar seu 
dinheiro em coisas necessárias e 
economizar para garantir maior 
segurança no futuro. Uma pessoa 
afastada poderá se reaproximar nes-
ta semana e seu ambiente irá mudar 
para melhor. 82/382 – Branco.

As demonstrações de carinho e afeto 
podem ser decisivas para aumentar 
sua estima e ter uma nova visão de 
si mesmo. Digam abertamente dos 
seus sentimentos as pessoas e elas 
se abrirão com você. A desconfi an-
ça pode ser exagerada e perigosa.  
56/756 – Amarelo.

Veja a vida da forma mais otimista 
possível, pois se gostando e aumen-
tando sua fé diante de acontecimen-
tos novos, conseguirá superar as 
difi culdades. Melhore e ative a sua 
vida sexual nesta metade de semana. 
Este será um dia de muita inspiração 
e romantismo. 77/377 – Azul.

A Lua em mau aspecto com Mercúrio 
pode gerar mal-entendidos. É im-
portante expressar a verdade, mas 
também é importante agir de forma 
diplomática e gentil. Terá momentos 
intensos no relacionamento com 
a pessoa amada e seus familiares. 
Estará mais receptivo e amoroso.  
66/366 – Verde.

Precisa economizar o dinheiro que 
ganhar e aplicá-lo bem em algo que 
renda ainda mais. A capacidade de 
liderança cresce e o ritmo acelera 
na parte da tarde e será bom tomar 
decisões. Aumentar sua dívida pode 
ser perigoso até o fi nal deste mês de 
abril. 45/445 – Rosa.

Simpatias que funcionam
Para receber uma proposta de trabalho

Coloque 1 pitada de açúcar em um copo com água. Enrole 
uma chave comum em um pedaço de papel onde estejam 
escritos seu nome e o seu endereço. Mergulhe esse pacotinho 
na água açucarada. Deixe o copo em um lugar lato (em cima 
de um armário, por exemplo) durante 7 dias. No oitavo dia, 
reze 1 Pai-Nosso e peça ao seu anjo da guarda que a ajude 
a conseguir um emprego. Jogue a água e o papel fora e car-
regue a chave na sua bolsa. O copo, depois de lavado, pode 
ser usado como de costume.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 34

LAL
HEMISFERIO

SURSISVR
ÕRICARA

DEVASTADOR
SITOLAS
CARENAGEM
OANDAS
RESTIAPP
POTESAIR

RODODENDRO
RENOIT
ATESTANTE

MICROONDAS
SOMSESS

E

Ofensas à 
integrida-
de física

de alguém

Wi-(?),
serviço

oferecido
por hotéis

Rezar; 
fazer 
prece

Cada uma
das duas
divisões 

do cérebro

Espada
curta dos
povos bár-

baros
Suspen-

são condi-
cional da 

pena (Dir.)

Gran (?),
famosa
avenida
de Madri

Consoan-
te nasal

de
"campo"

Antenor 
Nascentes,

filólogo
carioca

Para qual
lugar 
(pop.)

(?) Supply,
duo aus-
traliano

Letra-
símbolo
do real
(Fin.)

Combate
o trabalho

infantil
(sigla)

A pessoa
que certi-
fica por
escrito

Alternati-
va ao

fogão de
cozinha

Agência da
ONU sedi-

ada em
Genebra

"(?) Cara",
sucesso
de Maria
Bethânia 

"Nosso Lar" e "A
Caminho da Luz"
Prática esportiva

do alpinista

Auxilia o profissio-
nal que cuida do
áudio em shows 

Interjeição de raiva

O furacão
de catego-
ria 5, por
seu poder
de des-
truição

Estrutura 
aerodi-

nâmica de
motos

Azaleia
(Bot.)

Recipi-
ente de
sorvete

(pl.)

Coletivo 
de "alhos"

e de
"cebolas"

De (?): lo-
go (pop.)
Tonelada,
em inglês

Ingênuas
Indício 

de cobra, 
na areia

"(?) sangue!", pedido
de hemocentros

"Desejo ardente", 
em "erógeno" 

De + as

Livres de
impostos

Peças que
substitu-

em partes
do corpo

2/fi. 3/air — oit — ton. 6/adonde. 10/rododendro.

CHEGOU A HORA
DE DESCOBRI-LO.

@editorapetraEditora Petra

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

©
 H

ÍF
EN

 –
 to

do
s 

os
 d

ir
ei

to
s 

re
se

rv
ad

os

www.agenda-empresario.com.br ANO XXX APOIO: CENOFISCO

ca
pi

ta
l-a

br
/1

9

QUARTA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2019

READMISSÃO DE FUNCIONÁRIO
Empresa demitiu o funcionário sem justas causa, quanto tempo 
depois a empresa pode readmitir? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO COM CARGO DE CONFIANÇA ESTÁ TRABALHANDO A 
NOITE, EMPRESA DEVE PAGAR ADICIONAL NOTURNO? 

Caracteriza cargo de confiança quem possui poder de mando. O 
empregado não vai ficar à disposição do empregador além do limite 
de sua jornada de trabalho. Deve exercer cargo diretivo (gerente, 
diretor etc). Como está dispensado da assinalação de ponto não 
recebe horas-extras, todavia, caso haja necessidade do serviço no 
período noturno o adicional é devido.

SEM MOVIMENTO DENTRO DO MÊS
Empresa deve enviar a DCTF mesmo quando não tem movimento den-
tro mês? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO NA CIPA
Como proceder na rescisão de contato de trabalho de funcionário com 
estabilidade da CIPA? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO O FUNCIONÁRIO COMPLETAR 65 ANOS DE IDADE, A ISEN-
ÇÃO DO IR SOBRE APOSENTADORIAS E PENSÕES ABRANGE TAMBÉM 
OS RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO?  

Esclarecemos que a isenção só alcança a aposentadoria e em assim 
sendo, demais rendimentos serão tributados normalmente pelo 
Imposto de Renda conforme tabela progressiva.

GRÁVIDA DURANTE O CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
Funcionária durante o contrato de experiência comunicou a empresa 
que está grávida, como efetuar a extinção do contrato? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Refl exões
FLUXO DA ALMA,Kate Spreckley Estamos vivendo no 
mais interessante dos tempos. O ritmo da mudança não mostra 
sinais de desaceleração. À medida que o impulso de nossa alma 
cresce, expande e evolui, intensifi ca-se tudo o que nós, como 
indivíduos e como coletivo, precisamos mudar e transformar. O 
caos e a turbulência do mundo são parte e parcela deste tempo 
enquanto uma realidade se dissolve e a outra se desenvolve. A 
instabilidade deste tempo está lhe ensinando como se estabilizar 
e se ancorar enquanto navega na realidade emergente. À medida 
que a matrix da nova realidade se revela, novas estruturas e 
novos sistemas devem ser criados no mundo. Mudanças reais e 
práticas, que ancoram e apoiam a nova realidade, devem agora 
ser feitas. Lembre-se de que, como um ser encarnado, você 
está aqui para ajudar na co-criação dessa nova realidade. Aja 
com impecabilidade, protegendo-se em seu centro cardíaco. 
Torne-se consciente de suas ações e você descobrirá quem você 
é agora e como continuar sua caminhada na Terra. Muito amor.
https://www.spiritpathways.co.za/
Tradução: Regina Drumond - reginamadrumond@yahoo.com.br

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

A pretendente: FERNANDA LAENDER RODRIGUES, nascida em Diadema - SP, no 
dia 23/08/1980, estado civil solteira, profi ssão psicóloga, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Romualdo de Oliveira e de Elia Laender Rodrigues 
de Oliveira. A pretendente: HELOISA BONFANTI DE NOBREGA GOUVEIA, nascida 
nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 26/04/1984, estado civil solteira, profi ssão 
socióloga, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rui 
Fernando de Nobrega Gouveia e de Ana Heloisa Bonfanti de Nobrega Gouveia.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Ofi cial

Você sabia que a pipoca 
é uma ótima aliada 
para manter o sistema 

digestivo saudável? Por conter 
uma parte signifi cativa de fi bras 
em sua composição, o grão 
estourado auxilia no trânsito 
intestinal, contribuindo na 
redução da absorção de glicose 
e carboidratos, tornando-se 
muito benéfi co no tratamento 
da constipação e desconforto 
intestinal.

Além disso, é um alimento 
rico em polifenóis, ou seja, 
antioxidante. E, ainda que ex-
posto à altas temperaturas para 
estourar, mantém seus nutrien-
tes. Em decorrência desses 
benefícios tão signifi cativos, a 
pipoca tem ganhado cada vez 

mais espaço como opção de lan-
che entre as refeições. O snack 
ajuda a manter o metabolismo 
acelerado, promover saciedade 
e controlar o apetite, o que por 
sua vez pode reduzir o ganho 

de peso.
“O milho é um grão que apre-

senta diversos benefícios para 
a saúde. E a pipoca nada mais 
é do que esse mesmo grão que 

mudou de estado após ser aque-
cido em altas temperaturas. 
Mesmo que algumas pessoas 
sintam variações de sabor, as 
propriedades da pipoca são se-
melhantes se ela for preparada 
no fogão ou no micro-ondas”, 
assegura Taciana Kuroiwa, 
nutricionista da Equilibrium. 

Mas como qualquer outro 
alimento, a pipoca deve ser 
consumida com moderação e 
regulando os níveis de sódio e 
fontes de gordura.

“Preparado e consumido da 
forma correta, o milho se torna um 
grande auxiliar na manutenção da 
saúde. Além, é claro, de ser rápido 
e fácil de preparar” ressalta a es-
pecialista (Máquina Cohn&Wolfe-
General Mills Brasil).

Pipoca garante benefícios para o
sistema digestivo e intestinal

Preparado e consumido da forma correta, o milho se torna um grande auxiliar na manutenção da saúde.

É comum escutar hoje 

em dia que frangos 

criados em granjas são 

tratados com hormônios

Ellen Lopes (*)

Esta noção, já disseminada pelos 
quatro cantos do Brasil, é mito, 

ou fake news, como se tornou co-
mum dizer por aí. Muitos assumem 
que frangos necessitam de hor-
mônios para apresentar uma boa 
performance produtiva, mas isso 
não é verdade. A desinformação, 
inclusive, chega a ser uma afronta 
às centenas (e quiçá milhares) de 
cientistas e pesquisadores que 
trabalharam anos a fi o para criar 
frangos maiores e mais saudáveis. 

Foi necessária muita pesquisa na 
área de genética, nutrição e no mane-
jo da produção de aves para que os 
frangos atualmente tivessem maior 
peso e crescessem de forma mais 
rápida que no passado, para assim 
fornecer proteína de alta qualidade a 
um preço mais acessível para todos. 

A moderna pecuária prevê 
alimentação balanceada, cuida-
dos constantes com a saúde dos 
animais, além da preocupação 
com o bem-estar animal. Fatores 
estes que, em conjunto, propiciam 
um crescimento mais acelerado e 
muito mais efi ciente do frango. 

Então, onde entra o hormônio? 
Simples: ele não entra em lugar 
nenhum. As embalagens com o 
selo “hormone free” existem ape-
nas por razões de marketing, e não 
para alertar o consumidor sobre 
qualquer coisa que possa ser útil. É 
absoluto: não se cria frangos ou ga-
linhas tratando-os com hormônios. 

Há, inclusive, um problema de 
logística para aplicar hormônios 
em galinhas ao redor do Brasil: para 
ser efi caz, o hormônio teria que 
ser injetado. Imagine só, em uma 
granja com mais de 10.000 aves, 
a demanda de funcionários para 
aplicar a injeção em cada frango!

No Brasil, como em outros países, 
há até legislação: a Instrução Normati-
va 17 de 2004, que proíbe a utilização 
de qualquer hormônio em aves. 

Há diversos estudos, também, 
que mostram que não há vantagem 
nenhuma na prática, seja ela técni-
ca ou econômica. Então, vamos um 
ponto fi nal nessa história. O frango, 
a carne mais consumida no Brasil, 
está 100% livre de hormônios. 

Coma sua asinha de frango no 
churrasco, o peito de frango no 
almoço ou a canja de galinha à 
noite sem medo.

(*) - Mestre e Ph.D. em Ciência dos 
Alimentos pela USP, Especialista em 

Cultura de Segurança de Alimentos e 
fundadora da Food Design Consulto-
ria, atua há 40 anos em todos os elos 

da cadeia de alimentos.

O mito dos hormônios
nos frangos

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/ 
e 

ut
iliz

e 
o 

có
di

go
 C

30
1-

0F
34

-2
14

3-
0D

AA
.


