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Conhecida como o mal 

dos tempos modernos, 

a ansiedade vem 

tomando conta da nossa 

sociedade de maneira 

impiedosa e rápida.

Segundo a OMS, cerca 
de 33% da população 
mundial sofre deste 

mal e o Brasil aparece no 
topo da lista de países mais 
afetados. De acordo com o 
INSS, os distúrbios mentais 
já são a terceira maior causa 
de afastamento, e seu custo 
chega a quase R$ 200 milhões 
para os cofres públicos. A an-
siedade traz alguns sintomas 
que podem atrapalhar a vida 
social e até no ambiente de 
trabalho. 

Os sintomas mais frequen-
tes e comuns são dores e 
apertos no peito, podendo 
sentir palpitações, dores na 
região abdominal, tremores, 
roer unha, falar de forma 
rápida, preocupação, medo 
constante e uma grande 
sensação de que algo ruim 
vai acontecer. Quando apre-
sentamos estes sintomas 
e sensações, o organismo 
mantém um sistema de de-
fesa do corpo ativo, entrando 
no famoso estado de alerta. 

Diante destas situações, 
o sistema adrenal é ativado 
mantendo-nos mais “ ligados 
e espertos”, afinal estamos 
sempre com a sensação de 
que algo ruim vai acontecer. 
Com essa adrenalina a mil, 
quem consegue desligar, 
descansar, ir ao banheiro 
com tranquilidade, dormir 
bem, se alimentar bem, man-
ter seus hábitos saudáveis? 
Impossível dentro desta 
realidade. 

A boa notícia é que exis-
te uma técnica chamada 
Microfisioterpia, que foi 
desenvolvida por franceses 
como base na embriologia, 
a filogênese e a anatomia 
humana. O método permite 
avaliar o ritmo vital dos nos-
sos órgãos e tecidos através 
de micro toques, procurando 
perdas de vitalidade e a causa 
desses desequilíbrios. Além 
disto, estimula o corpo para 
que se auto regule e assim 
possa reencontrar a saúde. 

Essas agressões primárias 
deixam cicatrizes que ficam 
armazenadas nos tecidos, 
atrapalhando o funciona-
mento e desregulando o rit-
mo vital. O fisioterapeuta, 
através de micro palpações, 
procura pelo corpo onde essa 

“cicatriz” ficou armazenada 
e reconhece qual tecido teve 
perda de vitalidade, afetando 
o funcionamento. O papel 
do profissional é, então, 
apresentar para o corpo 
onde estão localizadas essas 
feridas para que o próprio 
organismo as elimine. 

A cicatriz patológica é o 
vestígio deixado pelo agente 
agressor no corpo, que até 
tenta reparar o problema, 
mas não consegue eliminar 
por uma deficiência do sis-
tema imunológico ou porque 
a agressão foi muito forte. 
O resultado é um desequi-
libro de células e tecidos, 
atrapalhando suas funções 
e provavelmente gerando 
sintomas. 

A Microfisioterapia possui 
um papel extremamente 
importante no tratamento 
da ansiedade, conseguindo 
analisar como está a carga 
adrenal, e assim, estimulan-
do a eliminar a sobrecarga, 
ou seja, estimula nosso or-
ganismo a se equilibrar para 
que venha a reagir em busca 
da eliminação da informação 
que está causando tanto mal 
ao nosso corpo. 

A exper iência  c l ín ica 
mostra que e a ansiedade 
geralmente é um proble-
ma secundário, ou seja, é 
resultado de situações de 
impotência, desvalorização, 
estresse excessivo ocorridos 
no passado e que marcaram 
muito, culminando no estado 
de alerta. Em alguns casos, 
foi detectado também que o 
problema advém de pessoas 
que não se encontravam no 
controle da situação, ou que 
os resultados não dependiam 
somente dela, criando assim 
frustrações e até sentimento 
de derrota. 

A Microfisioterapia con-
segue identificar a causa 
primária (origem e fonte) 
em 80% dos casos tratados. 
Com esta técnica, o terapeu-
ta atua na fonte ou causa e 
assim o paciente percebe que 
a ansiedade vai diminuindo 
gradativamente e de manei-
ra significante. E a grande 
vantagem é que o tratamento 
não usa nenhuma droga ou 
medicamentos. 

(*) - Fisioterapeuta que trabalha com 
a microfi sioterapia, que estimula a 
auto cura através do toque, é pós-

graduando em técnicas osteopáticas 
e terapia manual, além da formação 

em osteopatia visceral e equilíbrio 
neuro muscular (www.mindtouch.

com.br). 

Mal do século chama-se 
ansiedade

Fabio Akiyama (*)
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LICENÇA MATERNIDADE DA SÓCIA
Sócia vai entrar em licença maternidade, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO OCORRE ACIDENTE DE TRABALHO, QUAIS SÃO AS 
RESPONSABILIDADES DA EMPRESA, QUANTO AO TRATAMENTO 
MÉDICO PÓS ACIDENTE?

Esclarecemos que perante a legislação trabalhista e previdenciária a 
empresa não tem qualquer obrigação com o custo de despesas médicas 
em virtude de acidente do trabalho, salvo previsão em contrato de 
trabalho ou convenção coletiva de trabalho.

FUNCIONÁRIA NO REGIME DE TRABALHO INTERMITENTE
Empresa possui funcionária no regime de trabalho intermitente que 
terá licença maternidade, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EFETIVAR MENOR APRENDIZ
Empresa possui menor aprendiz e pretende efetivá-lo no final 
do contrato, com o proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

INFORMAÇÕES DE AÇÕES TRABALHISTAS DEVEM SER ENVIADAS 
AO E-SOCIAL?

Confirmamos que até o presente momento o eSocial/DCTFweb não 
possui ferramentas para informação de reclamatória trabalhista, 
devendo de fato as informações e recolhimento previdenciários e FGTS 
ser feito através da SEFIP, conforme orientações do Manual da SEFIP.

ADOÇÃO DE CRIANÇA 
Funcionária pretende adotar crianças de 04 e 09 anos, terá direito a 
licença maternidade, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Adico Imobiliária e Comercial S/A
CNPJ/MF Nº. 33.251.570/0001-03

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Senhores Acionistas convocados para Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em 16/10/2019, às 9:00 horas, 
na sede social, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Eleição dos
Membros do Conselho de Administração; e (b) Outros assuntos de interesse geral. Olívia Pereira Bueno Ramazzotti - Diretora.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0007480-42.2018.8.26.0020 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Fernanda Mendes Simões Colombini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCIO 
VINÍCIUS MATIAS CORDEIR, Brasileiro, CPF 356.421.378-32, com endereço à Rua Nelson Perina, 
129, Jardim Perina, CEP 14876-030, Jaboticabal - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de Sentença, movida por AMC Serviços Educacionais Ltda. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 46.473,36 (valor em 30/11/2018), devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 
523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do 
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de janeiro de 2019. 

36ª VC – Capital. EDITAL de CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROCESSO nº 1023047-21.2016. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 36ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). PAULA DA ROCHA E SILVA FORMOSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VANIA PAULA 
DE ANDRADE (CPF 079.472.118-41), que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de AMC – 
Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento de R$ 8.518,54 (Fev/2016) oriundos das 
mensalidades vencidas e não pagas, do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado 
entre as partes. Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, CITADA fica para que no 
prazo de 15 dias úteis, a fluir do prazo supra, pague o valor devidamente atualizado, ficando 
consignado neste caso, a isenção de custas e honorários advocatícios ou, no mesmo prazo, ofereça 
embargos monitórios, sob pena de ser constituído de pleno direito o título executivo judicial, nomeando-
se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de agosto de 2019. 

38ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0213483-61.2010. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). ANA LUCIA SCHMIDT RIZZON, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA LUCIA GUERRA 
DE FIGUEIREDO, CPF 060.310.168-26, com endereço à Rua Leoncio de Carvalho, 166, Ap. 83, 
Paraíso, CEP 04003-903, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de 
Amc-serviços Educacionais Ltda, objetivando o recebimento de R$4.810,15(Dez/2010), oriundos de 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes relativo a mensalidades 
vencidas e não pagas. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por 
EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, 
que a tornará isentadas custas e honorários advocatícios ou apresente embargos, sob pena de 
constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, ficando advertida que será nomeado curador 
especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. 

4ª VC – Reg. Nossa Senhora do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1001487-88.2014.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XII - 
Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA MARINI, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a JOSE ALVES DE SOUZA NETO, CPF. 361.465.078- 22, que AMC Serviços 
Educacionais LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 11.415,23 
(Jan/2014), oriundos de Prestação de Serviços Educacionais, relativo as mensalidades não pagas, 
bem como do Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida, firmado entre as partes. 
Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, que o tornará isento das custas e 
honorários advocatícios ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 
judicial, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do 
CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de abril de 2019. 

Grupo de Apoio Cirúrgico Gastroenterologia e Cirurgia Geral Ltda.
CNPJ/MF nº 62.263.421/0001-62  -  NIRE 35.220.857.660

Edital de Convocação para Reunião de Sócios da Sociedade
Convocação dos sócios para comparecerem à Reunião de Sócios a realizar se no dia 30 de outubro de 2019 às 18:00 horas, em
primeira convocação, ou às 18:30 horas, em segunda convocação, na sede da Sociedade à Rua Maestro Cardim, nº 560, conjunto
52 a 56, Bela Vista, SP/SP, a fim de deliberarem sobre: (i)(i)(i)(i)(i) a retirada da sócia Ana Palma Kareiva Simioli e a destinação das suas
quotas; (ii) (ii) (ii) (ii) (ii) a alteração da cláusula 5ª do contrato social; (iii)  (iii)  (iii)  (iii)  (iii) a alteração da sede da Sociedade; (iv)(iv)(iv)(iv)(iv) a alteração da administração
da Sociedade; (v)(v)(v)(v)(v) a eleição dos administradores da Sociedade; (vi)(vi)(vi)(vi)(vi) a cessão de quotas e o ingresso de sócios; (vii)(vii)(vii)(vii)(vii) outros assun-
tos de interesse da Sociedade. São Paulo, 08 de outubro de 2019. Arthur Belarmino Garrido JúniorArthur Belarmino Garrido JúniorArthur Belarmino Garrido JúniorArthur Belarmino Garrido JúniorArthur Belarmino Garrido Júnior - Administrador

ECOPAR - Ecoesfera Participações S.A.
CNPJ/MF nº 07.975.023/0001-60

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam os Senhores Acionistas convocados para a AGE que se realizará no dia 21/10/2019, às 10:00h, 
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1811 - Conjunto 918, para deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do Dia: (i) eleição dos membros do Conselho de Administração.

EMILIO DELLA TOGNA NETO - Diretor
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O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, 
ordenou que o embai-

xador americano na União 
Europeia, Gordon Sondland, 
não se apresente na Câmara dos 
Representantes para prestar 
depoimento no inquérito de 
impeachment contra o manda-
tário republicano. Sondland é 
peça-chave no caso que ameaça 
o mandato de Trump e teria 
participado da pressão para a 
Ucrânia investigar Joe Biden, 
ex-vice-presidente dos EUA 
e favorito a disputar a Casa 
Branca em 2020 pelo Partido 
Democrata.

Em mensagens divulgadas 
pela Comissão de Inteligência 
da Câmara, o diplomata apa-
rece conversando com o então 
enviado especial americano à 
Ucrânia, Kurt Volker, e o em-
baixador interino no país, Bill 
Taylor, sobre a estratégia para 
pressionar o presidente ucra-
niano, Volodymyr Zelensky, a 
investigar Biden. Além disso, 
Sondland e Volker teriam redi-
gido uma declaração que seria 
lida por Zelensky e na qual ele se 
comprometia a investigar casos 
relativos à empresa de energia 
Burisma, que tinha o fi lho do 
pré-candidato democrata, Hun-
ter Biden, como conselheiro. 

O plano foi abortado após 
a revelação de que os EUA 
haviam congelado uma ajuda 

Trump proíbe embaixador de depor 
em inquérito de impeachment

Sondland é peça-chave no caso que ameaça o mandato de Trump e teria participado da pressão para a 
Ucrânia investigar Joe Biden

Donald Trump é alvo de processo de impeachment na Câmara.

militar à Ucrânia. O depoimento 
do embaixador estava marcado 
para ontem (8), mas Trump 
decidiu vetá-lo de última hora, 
ainda que isso dê argumentos 
para os democratas o acusarem 
de obstrução de Justiça. “Eu 
adoraria enviar o embaixador 
Sondland, um bom homem e um 
grande americano, para teste-
munhar, mas, infelizmente, ele 
falaria perante uma corte total-
mente comprometida, onde os 
direitos dos republicanos foram 
tirados”, disse o presidente no 
Twitter.

Já o advogado de Sondland, 
Robert Luskin, citado pelo 
jornal The New York Times, 
alegou que seu cliente “não 
tinha escolha que não fosse 
seguir as orientações do go-
verno”. “Sondland está profun-
damente desapontado por não 
poder depor hoje”, salientou. 
O processo de impeachment 
tramita na Câmara, dominada 
pela oposição democrata, e 
se baseia em um telefonema 
no qual Trump pede para 
Zelensky investigar Biden e 
seu fi lho. A suspeita é de que 

o presidente tenha usado o 
poder do cargo para fazer um 
país estrangeiro prejudicar um 
adversário político interno.

Trump também pediu para a 
China investigar uma suspeita 
de que Hunter teria feito ne-
gócios no país asiático durante 
uma viagem ofi cial de Biden, 
mas Pequim rechaçou a ideia. 
“A China sempre seguiu a linha 
de não-interferência em assun-
tos internos de outros países”, 
disse o porta-voz do Ministério 
das Relações Exteriores chinês, 
Geng Shuang (ANSA)
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SAO Tribunal Administrativo 
Regional (TAR) do Lazio, re-
gião do centro da Itália onde 
fi ca a capital Roma, suspendeu 
ontem (8) o empréstimo do 
“Homem Vitruviano”, célebre 
desenho de Leonardo da Vinci 
(1452-1519), ao Museu do 
Louvre, que pretende exibi-lo 
em uma grande mostra sobre 
o gênio renascentista marca-
da para começar no próximo 
dia 24.

A decisão tem caráter liminar 
e acolhe um pedido da associa-
ção Italia Nostra, que defende a 
tutela do patrimônio histórico, 
artístico e natural do país. O 
TAR, órgão da Justiça Admi-
nistrativa italiana, agendou o 
julgamento do caso para o dia 
16. O recurso da Italia Nostra se 
baseia em um artigo do Código 
dos Bens Culturais que impede 
que itens que constituem a 
parte principal de uma deter-
minada seção de um museu, 
arquivo ou biblioteca saiam do 

Corte suspende empréstimo do ‘Homem Vitruviano’ ao Louvre

Imagem do “Homem Vitruviano”, desenho de Leonardo da Vinci 

que fi ca nas Galerias da Academia, em Veneza.

território nacional.
Além disso, aponta que rela-

tórios técnicos desaconselha-
ram o empréstimo do “Homem 
Vitruviano”, que é bastante 
frágil, ao Louvre. O desenho 
fi ca nas Galerias da Academia, 
em Veneza, e seria concedido 

ao mais famoso museu de Paris 
por dois meses. 

Ele seria um dos destaques 
da exposição que homenage-
ará Leonardo nos 500 anos 
de sua morte. O empréstimo 
começara a ser negociado no 
governo de Paolo Gentiloni 

(2016-2018), mas as conversas 
foram travadas após a chegada 
da ultranacionalista Liga e do 
populista Movimento 5 Estrelas 
(M5S) ao poder.

Com a troca de governo 
na Itália, em setembro, o 
centro-esquerdista Partido 
Democrático (PD), legenda 
de Gentiloni, reassumiu o 
Ministério dos Bens Culturais 
e autorizou o empréstimo. 
Como contrapartida, a França 
cederia quadros de Rafael 
para uma grande exposição 
sobre o mestre programada 
para 2020. 

O “Homem Vitruviano” é 
uma das obras mais famosas de 
Leonardo da Vinci e representa 
as proporções matemáticas do 
corpo humano dentro de um 
quadrado e um círculo. Seu 
nome se refere ao arquiteto ro-
mano Vitrúvio (80-15 a.C.), que 
havia descrito esses padrões 
em um tratado chamado “De 
Architectura” (ANSA).

O Escritório Nacional Antidiscrimina-
ção Racial (Unar), órgão subordinado à 
Presidência do Conselho dos Ministros, 
anunciou que pretende lançar em março 
de 2020 na Itália um observatório contra 
o racismo no esporte.

A iniciativa ganhou forma após os mais 
recentes incidentes de discriminação 
racial nos estádios italianos de futebol. 
Os jogadores Romelu Lukaku, Franck 
Kessié e Dalbert já foram vítimas.

De acordo o diretor da Unar, Trian-
tafillos Loukarelis, o observatório 
deverá ser lançado no dia 21 de março 
de 2020, dia mundial contra a discrimi-
nação racial. “O mundo do futebol está 
conversando conosco para superar os 
fenômenos do racismo que são regis-

trados nos estádios da Série A e nos 
campos suburbanos. Queremos uma 
aliança. Recebemos relatórios sobre 
discriminação e monitoramos a mídia 
na web, o ódio online. A percepção é 
um número crescente, mas infelizmente 
muitos casos não são relatados”, disse 
Loukarelis.

Loukarelis revelou que teve na se-
gunda-feira (7) um primeiro encontro 
com as associações de jogadores e 
treinadores e afirmou que recebeu um 
feedback positivo. O início da atual edi-
ção do Campeonato Italiano está sendo 
manchado por conta de episódios de 
agressões raciais. Apesar de três casos 
terem ganhado destaque, ninguém foi 
punido pelos atos (ANSA).

Itália deve ganhar observatório contra racismo no esporte

A
N

SA

A entidade será lançada em 

março de 2020.
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