
Geração 
videogame

No passado, as pessoas 
tinham solidariedade, 
movidas pelo 
sentimento intuitivo, 
buscando o progresso 
e a felicidade

Nas empresas, os 
profissionais agiam 
como uma equipe 

na busca de atingir metas. 
Nas nações, as populações 
agiam como um grupo 
coeso, buscando a paz, o 
progresso e liberdade com 
responsabilidade. Agora 
tudo mudou. Está tudo 
fragmentado. A vida e tudo 
o mais vai seguindo como se 
fosse um videogame. Cada 
um por si, perseguindo o 
escore, sem olhar para o 
sofrimento do outro. O ser 
humano perdeu o saber 
sobre o significado da vida 
e sua finalidade. 

O bom preparo para a vida 
requer o convívio com a na-
tureza, sua beleza e lógica 
expressas em suas leis. Os 
seres humanos têm de se 
dedicar ao aprimoramento 
da espécie como meta fun-
damental. Necessitamos ter 
confiança na sabedoria da 
Luz, força para resistir e co-
ragem para prosseguir. Para 
o aprendizado em geral, 
escrever uma informação 
à mão permite lembrar-se 
dela, mais do que se tivesse 
sido apenas digitada. 

A escrita manual demanda 
mais esforço e concentração 
do cérebro, favorecendo o 
processo de aprendizagem; 
isso porque o processo da 
escrita manual pressiona 
o cérebro da intuição, o 
cerebelo, para que, com 
sua visão ampla, conduza o 
raciocínio. A América Lati-
na, com seus estados-nação 
tardiamente formados, mais 
se assemelhou a uma terra 
estagnada, freada em seu de-
senvolvimento. A população 
não recebeu estímulos para 
ampliar a educação e o auto-
aprimoramento, e aos poucos 
foi se deixando emburrecer e 
perder o discernimento. 

A classe política, predis-
posta à corrupção e entre-
guismo, buscou vantagens 
pessoais. A falta de bom 
preparo das novas gera-
ções e política econômica 
adequada para gerar pro-
dução, empregos e renda, 
resultou em cerca de 30 
milhões de desempregados. 
Faltam metas de progresso 
e seriedade. É vergonhosa a 
precariedade das condições 
de vida em muitas cidades, 
geridas por incompetentes 
que estouram as contas e só 
pensam em seus interesses. 

Qual será o futuro? O Bra-
sil, transformado em repú-
blica em 1889 por um grupo 
despreparado, ainda não 
conseguiu se tornar uma 
nação firme, de fibra, com 
população bem-preparada. 
O país chegou à beira do 
abismo da ingovernabilida-

de. A população está famin-
ta de ordem e progresso. Se 
não houver vontade sincera 
da população e dos poderes 
de construir um país de fato, 
permaneceremos como pro-
jeto irrealizável de nação, 
que tende a decair e ser 
espoliada, isto é, acabare-
mos sendo esbulhados nas 
riquezas que a natureza nos 
concedeu.

Em vez de desenvolver 
os talentos recebidos, a 
humanidade permanece 
displicente diante das leis 
naturais da Criação, só cui-
dando seriamente do corpo 
nos momentos de risco. 
Mauro Luiz de Britto Ribei-
ro, presidente do Conselho 
Federal de Medicina (CFM), 
disse sobre a misteriosa 
doença de origem desco-
nhecida: “Infelizmente, até 
o momento, sabe-se muito 
pouco sobre a Covid-19. 

Os avanços científicos 
registrados foram para pa-
cientes em UTI em que a 
intubação tardia, a posição 
prona (de bruços) e o uso de 
corticoides e anticoagulan-
tes diminuíram as mortes. É 
assustador notar que todas 
as medidas de prevenção, 
até agora, parecem ter im-
pacto reduzido na dissemi-
nação dessa doença.”

Imagine uma pessoa in-
tuitiva trabalhando em 
Brasília. No mundo áspero, 
dominado pelos homens 
subjugados pelo intelecto 
frio e calculista, os seres hu-
manos intuitivos que ainda 
pressentem a existência do 
espírito são postos de lado 
por aqueles que se tornaram 
mestres na arte de auferir 
vantagens para satisfazer 
seus desejos e cobiças, 
indiferentes ao sofrimento 
que causam, mesmo que 
com isso estejam semeando 
a própria ruína.

O ser humano se encontra 
na Terra há milênios. Inicial-
mente tinha uma existência 
próxima à natureza, a qual 
compreendia e respeitava 
com sua intuição, perce-
bendo claramente como de-
pendia dela.  Na medida em 
que foi desenvolvendo seu 
o cérebro do raciocínio pas-
sou a se julgar superior e a 
desafiar as leis da natureza; 
a partir daí o planeta Terra 
e a vida entraram em risco 
com os inúmeros desatinos 
que passaram a influenciar 
todos os mecanismos na-
turais de sustentabilidade. 

Mas a arrogância intelectiva 
prevalece. Os seres humanos 
têm de receber, desde cedo, 
esclarecimentos certos sobre 
o significado da vida e forta-
lecer o cérebro da intuição, 
o cerebelo, ou cairão no 
conceito falso de que a vida 
não passa de um videogame.

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, e 
realiza palestras sobre temas ligados 

à qualidade de vida. Coordena os 
sites (www.vidaeaprendizado.com.br) 

e (www.library.com.br). 
E-mail: bicdutra@library.com.br.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br
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METALGRÁFICA GIORGI S.A. - CNPJ/MF. nº 61.354.932/0001-27 - NIRE 353.0005305-2 - Ata das Assembleias Ge-
rais Extraordinária e Ordinária realizadas em 22/04/2021 - Data, Hora e Local: 22/04/2021, às 11:00hs, na sede 
social na av. Paulista, 352, 12º andar, sala 127, nesta Capital. Convocação: edital publicado no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo e no jornal Empresas & Negócios dos dias 20, 23 e 24/03/2021. Presença: acionistas representando mais 
de 3/4 do capital social com direito a voto. Composição da Mesa: Presidente: Julio Giorgi Neto; Secretário: Antonio 
Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembleia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma sumária do art. 130, 
§ 1º da Lei nº 6.404/76. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, 
deliberaram: Em Assembleia Geral Extraordinária: 1.) remanejar o Sr. Rogério Giorgi Pagliari, brasileiro, casado sob 
o regime da separação total de bens, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 4.593.629-8-SSP/SP. e do CPF/MF. 
nº 091.320.908-20, nascido em 20 de abril de 1950, residente e domiciliado na Praça Renzo Pagliari, 167, na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo (CEP: 05675-120), atualmente exercendo o cargo de Diretor Secretário, para o cumprimento de 
mandado remanescente a findar em 2023, no cargo de Diretor Superintendente, tendo em vista a vacância ocorrida em 
virtude do falecimento do Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi que fora originalmente eleito para a referida posição; 2.) em 
virtude do remanejamento constante no item anterior, eleger para cumprimento de mandado remanescente até nova eleição 
a realizar-se em 2023, como Diretor Secretário o Sr. Guilherme Barretto Giorgi, brasileiro, casado sob o regime da 
separação de bens, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG. nº 8.077.523-8SSP/SP. e do CPF sob o nº 
129.026.218-76, nascido em 01 de fevereiro de 1964, residente e domiciliado à rua Tomé de Souza, 478, cidade de Embu, 
Estado de São Paulo (CEP: 06844-010). O diretor eleito, em anexo específico, apresenta declaração de desim-
pedimento. Em Assembleia Geral Ordinária: 1.) aprovar o relatório da administração, balanço e contas do exercício 
social findo em 31.12.2020, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios do 
dia 24/03/2021, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam à disposição através de 
publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 20, 23 e 24/03/2021; 2.) fixar em R$ 0,00 (zero) o valor global dos 
honorários mensais a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês. 3.) Outros assuntos: com a 
aprovação de todos os presentes, foi acolhida moção apresentada pelo Sr. Presidente para constar desta ata as merecidas 
homenagens e também gratidão da sociedade e de seus acionistas ao ex-diretor, Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi, falecido 
em 04 de janeiro de 2021, pelos relevantes serviços que prestou à sociedade. - Encerramento: nada mais havendo a tratar, 
o senhor Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São Paulo, 22 de 
abril de 2021. (aa.) Julio Giorgi Neto, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. Acionistas: Helo-
fredo Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Begônias Participações Ltda., p.p./ 
Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Goivos Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de 
Sant´Anna; Agropecuária Oriente S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Embalagens Americana 
Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Glicínea Empreendimentos e Participações Ltda., p.p./ 
Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Limantos Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos 
de Sant´Anna; Mascopart Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Metalúrgica Aricanduva S.A., 
p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Refinaria Nacional de Sal S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio 
Carlos de Sant´Anna; União Industrial Mercantil Brasileira S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; 
Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna, Rolenir Socie-
dade de Participações Ltda., p.p./ Rogério Giorgi Pagliari Junior; e, Roberto Azevedo Soares Giorgi; p.p./ Roberto 
Dhelomme Giorgi. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 22 de abril de 2021. Júlio Giorgi Neto - Presidente da 
Mesa, Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 256.760/21-4 em 02/06/2021.

“DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO DE LIVRO SOCIETÁRIO”
Quoretech S.A., com sede na Rua dos Pinheiros, nº 610, 2º andar, conjunto 22, São Paulo/SP, CEP 05422-001, 
CNPJ/MF nº 13.048.957/0001-50, NIRE 35300413890, representada por seu Diretor Presidente, Carlos Tadeu 
Bassi, vem por meio da presente declarar a quem possa interessar e para todos os fins de direito, o extravio 
dos seguintes livros societários: (i) Livro de Registro de atas das Assembleias Gerais, registrado e autenticado 
perante a JUCESP em 06/02/2012, sob o nº 6429, nº ordem: 1; (ii) Livro de b) Registro de atas das reuniões 
de Diretoria, registrado e autenticado perante a JUCESP em 06/02/2012, sob o nº 6430, nº ordem: 1, que 
se encontravam arquivados na sede da Companhia, fato este, constatado pelos acionistas da Companhia na 
data de 08/06/2021, forma que a Companhia não mais possui referidos Livros Societários em seus arquivos.”

The Heart Corporation Publicidade S/A
CNPJ Nº 17.343.078/0001-01

Ata da Assembléia de Transformação de Sociedade Ltda. em S.A.
Aos 28/08/2019, às 16 h., na sede social, com a totalidade. Mesa: Presidente: Valmir Leite Silva, Secretário: Marcelo Bueno de Ca-
margo. Deliberações Unanimes: 1 - Aprovar a transformação da sociedade em S.A. de capital fechado, passando a operar sob a 
denominação de The Heart Comunicação S/A e sua sede será localizada na Rua Miguel Rodrigues, nº 88, SP/SP. 2- Admitir Global One 
Blue Ltd. CNPJ/MF nº 31.438.014/0001-15, representada neste ato pelo seu sócio Valmir Leite Silva, RG nº 13.818.966-3 SSP/SP e CPF/
MF nº 021830388-29 e Marcelo Bueno de Camargo, RG: 22.697.218, SSP/SP, CPF/MF: 248.813.238-14, como novos subscritores de 
quotas, nas qualidades de sócios, elevando-se o capital social de R$ R$150.000,00 para R$500.000,00 divididos em 500.000 quotas 
de R$1,00 cada uma, totalmente subscritas e integralizadas no ato e assim distribuídas: Subscritores - Quotas - Valor - R$: 1 - Valmir 
Leite - 10.000 quotas - R$10.000,00; 2 - Irene Knoth - 10.000 quotas - R$10.000,00; 3 - Marcelo Bueno de Camargo - 10.000 quotas 
- R$10.000,00; 4 - Global One Blue Ltd - 470.000 quotas - R$470.000,00; Total subscrito: 500.000 quotas - R$500.000,00. 3- Eleger 
neste ato como Diretores Valmir Leite Silva como Diretor Superintendente e Marcelo Bueno de Camargo como Diretor Adjunto, fixando 
os honorários para cada diretor eleito de R$50.000,00. 4- Deliberada a transformação, procedeu-se à leitura do Estatuto Social, que 
se encontra registrado e arquivado na sede da Companhia. Nada mais. Visto do advogado: Adriana Maria Mello Araujo de Souza - 
OAB/SP: 163.545. Jucesp sob NIRE nº 3530054981-3 e nº 120.166/20-3 em 28/02/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

 
Edital de Citação expedido os autos da ação de Usucapião, Processo. 1100671-15.2017.8.26.0100. 
O (A) MM. Juiz(a) de Direito de Registros Públicos, do Foro Central Cível,  Estado de SP. Drª. 
Juliana Forster Fulfaro, na forma da lei, etc. Faz saber a (o) Sergio lnatio da Silva, José Santana, 
Marilu Martinez, Izilda Maria da Silva Duarte, espólio de Malfredi Abili brandi, Ottilia Pamieri Brandi, 
Hugo Nanni, espólio de Jose Gaiba, Angelina Gaiba, Eduardo Camiz de Fonseca, Martha Andrauss 
Camiz da Fonseca, José Sunto Leoni, Joseildes Santana, Maria Selma Gonçalves Santana, José 
Santana, Josefa Josenildes Santana, Isaac Inácio da Silva, Maria Madalena da Silva, Maurilia 
Gouveia Brazão, Maria Helena Brazão, , réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem coo seus cônjuges e/ou sucessores, que Clara Dargham, Eduardo Camiz de 
Fonseca Junior ajuizou (ram) ação de Usucapião, visando declaração de domínio sobre  imóvel 
situado na Rua Benedito Tolosa, Parque Bistol,, nº 2, Cep: 04193-020, São Paulo – SP, alegando 
posse mansa  e pacífica no prazo legal.  Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15m (quinze) dias úteis, a fluir após o 
prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. 

Jéssica Carvalho (*)

A área de Tecnologia da Informação (TI) é uma das 
mais importantes para a economia canadense. Desde o 
início da pandemia, a busca por esses profissionais só se 
intensificou. Como a população do país não é suficiente 
para suprir tanta demanda, eles estão em busca de cada 
vez mais estrangeiros. Somente em 2019, a chegada de 
imigrantes de várias nacionalidades representou mais 
de 80% do crescimento da população, segundo dados 
oficiais do governo local. 

Consequentemente, um terço dos negócios no país são 
comandados por estrangeiros. Se você sonha com uma 
carreira internacional, vale a pena saber quais são as áreas 
mais promissoras por lá, de acordo com a consultoria de 
recursos humanos holandesa, Randstad. Confira:
 1) Desenvolvedor e engenheiro web: suas habilida-

des de codificação e programação são fundamentais 
para garantir o funcionamento de organizações no 
meio digital – especialmente, diante do isolamento 
social. Profissionais com especializações em front 
e back end são ainda mais valorizados, sendo ca-
pazes de criar interfaces intuitivas que tornam a 
experiência do usuário muito mais agradável.

 2) Gerentes de projetos em TI: esses profissionais 
também são constantemente buscados pelo Cana-
dá. Em qualquer tipo de negócio, estes cargos são 
indispensáveis para equilibrar prazos e orçamentos 
com base em seus conhecimentos técnicos do seg-
mento. Aqueles que possuem certificações em PMP, 
PMI ou Scrum Master se destacam ainda mais.

 3) Analista de negócios: embora sejam encontrados 
em diversos setores de uma empresa, os analistas 
especializados em tecnologia e análise de software 
têm uma maior demanda por sua vital responsabili-
dade na tomada de decisões assertivas com base na 
análise de dados. Essas informações servem para 
moldar e otimizar os sistemas, tornando-os o mais 
eficazes possível.

 4) Analista de banco de dados: não há como co-
mandar uma organização rumo ao sucesso, sem a 
gestão e tratamento de seus dados. Por isso, esses 
profissionais se tornam indispensáveis para coletar 
informações e armazená-las adequadamente, de 

Se você sonha com uma carreira internacional, vale a pena 
saber quais são as áreas mais promissoras por lá.

Seja aquele que recebe 
adiantamento sala-
rial ou mesmo o que 

espera todo 5° dia útil do 
mês, a sensação de que o 
trabalhador tem é de ele 
trabalha, trabalha, mas o 
salário não rende, não sobra 
e muita gente, de fato, nem 
sabe para onde está indo o 
seu dinheiro, pois recebe e 
em poucos dias está “liso” 
novamente. Isso acontece 
porque, geralmente, é con-
sequência da falta de uma 
organização salarial. 

Mas é uma situação rever-
sível, pois quando o trabalha-
dor passar a ter controle dos 
seus próprios hábitos de con-
sumo, ele notará um dinheiro 
sobrando. “Com dedicação e 
disciplina, o assalariado con-
seguirá pagar suas contas e 
juntar um pouquinho todo 
mês”, disse o especialista em 
negócios Diego Arruda (*), 
que também é empresário. 

“Ter uma vida financeira 
mais saudável só vai depen-
der do primeiro passo que o 
trabalhador der para reorga-
nizar os gastos”, completa. 
Algumas dicas simples, 
elencadas pelo especialista, 
podem te ajudar a ter mais 
controle dos seus gatos. 

Esses conselhos valem 

O importante é ter uma certa coerência entre a renda e o gasto.

Gestão salarial: cinco passos para você 
assumir o controle dos seus gastos

“Com dedicação e disciplina, o assalariado conseguirá pagar suas contas e juntar um pouquinho todo mês”
podem ser reduzidos 
e, até mesmo, os que 
podem ser cancelados, 
como algum serviço 
por assinatura”.

 4) Tenha disciplina: 
“Um breve planeja-
mento já foi feito, 
agora o próximo passo 
é ter controle ao longo 
do mês. Evite cair na 
tentação de comprar 
aquela roupa ou aquele 
lanche. Busque mesmo 
comprar só o essencial 
e a vista, nada a prazo”.

 5) Crie um fundo emer-
gencial: “Começando a 
entender o seu padrão 
de consumo, dando 
prioridade aos que são 
essenciais, não vai de-
morar para sobrar um 
capital na sua conta. Mas 
nada de gastar, pelo con-
trário deixe guardado 
para eventuais situações 
médicas, por exemplo. 
Com tudo controlado, 
também será possível 
tirar até 30% do salário 
mensal para fazer esse 
fundo” (Fonte: MF Press 
Global).

(*) - É especialista em ajudar 
pessoas a empreender e a descobrir 

oportunidades de negócios.
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tanto para quem recebe bem, 
quanto para quem recebe 
razoavelmente. 

O importante é ter cons-
ciência sobre os padrões 
de consumo para assim ter 
uma certa coerência entre a 
renda e o gasto:
 1) Saiba o seu salário 

líquido: “Saber pri-
meiro, exatamente, 
o que se recebe é o 
primeiro passo para 
saber até onde se pode 
gastar para não ir além 
da remuneração”.

 2) Elabore uma plani-
lha com seus gastos 
mensais: “Tente se 
lembrar dos valores de 
tudo que andou gas-

tando no último mês, 
tanto das despesas 
fixas (aluguel, plano 
de saúde), quanto 
às despesas variáveis 
(luz, água, combustí-
vel, alimentação) e os 
esporádicos, que são 
os pessoais ou reparos 
para casa. Calcule e 
veja se ultrapassa seu 
salário bruto. Assim, 
você consegue iden-
tificar onde andou 
gastando mais”.

 3) Reorganizando as 
contas: “Com o le-
vantamento anterior, 
é possível saber os que 
são essenciais, o que 
são supérfluos, os que 

TI: quais são os profissionais mais 
procurados no Canadá

forma que possam ser estudadas estrategicamente 
em prol do crescimento da empresa.

 5) Analista de garantia de qualidade: um sistema 
mal programado e gerenciado é fadado a bugs, o 
que definitivamente comprometerá o desempenho 
do site da empresa. Os analistas de garantia de 
qualidade conseguem reduzir esses riscos signi-
ficativamente, proporcionando uma interface e 
navegação amigável, rápida e atrativa ao público.

Ser um profissional de TI no Canadá é uma oportunida-
de de crescimento profissional e pessoal. O país está em 
constante busca por trabalhadores da área, com ótimos 
incentivos para a imigração, salários e outros benefícios 
para estrangeiros em diversas províncias regionais. 

A tendência, mesmo em um período pós-pandemia, é 
que a busca e valorização por esses trabalhadores au-
mente ainda mais. Então, analise as vagas disponíveis, 
as empresas que as estão ofertando e parta em busca de 
seu sonho internacional.

(*) - É gerente de Produtos SEDA Intercâmbios (www.sedaintercambios.com.br).

3raintercambio.com/reprodução
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