
No imenso universo do 

relacionamento inter-

pessoal – e mesmo con-

siderando que somos 

hoje mais de 7 bilhões de 

seres humanos no mun-

do – muitas coisas são 

tão comuns que parecem 

ter acontecido em nossa 

casa! 

Um amigo dizia ao ou-
tro: “minha mulher é 
incrível: quer falar co-

migo nos momentos mais 
impróprios, como de decisão 
de campeonato; está sem-
pre reclamando de tudo, das 
crianças, da empregada, do 
elevador; fi ca brava quando 
chego mais cedo em casa e 
vira bicho quando chego tarde; 
odeia quando assisto aos jogos 
de futebol; quer o domínio do 
controle remoto; não tolera 
que eu beba uma cervejinha 
com os amigos...” Espantado, 
o outro diz: “Espere aí: você 
está falando da sua mulher ou 
da minha? ” 

De fato, é no convívio do 
lar que geralmente tais coisas 
acontecem...

Esta, por exemplo, é uma 
das situações que mais ocor-
rem com o casal: no dia a dia, 
ela chama ele sempre pelo 
apelido ou pelo diminutivo: Zé, 
Quim, Edu, Cacá... e está tudo 
bem. Às vezes, o chamamento 
pode ser pelos tradicionais 
“benhê”, “amor”, “querido”, 
“vida” e também está tudo 
bem...

Agora, quando ela se dirige 
a ele pelo nome completo: 
“José Pereira de Andrade”, 
por exemplo, ou – pior ain-
da – “Senhor José Pereira de 
Andrade”, já não está tudo 
bem não! Se a isso ela somar e 
frisar o grau universitário que 
ele possui, como: “DOUTOR 
José Pereira de Andrade”, é 
sinal inequívoco de tempesta-
de (o mais das vezes em copo 
d’água, convenhamos, mas não 
deixa de ser tempestade, com 
raios e relâmpagos!) ...

O que se observa aqui é o 
chamado processo conota-

tivo da comunicação, usado 
especialmente pela mulher. 
O homem tende a fi car mais 
no denotativo. Neste, as 
palavras têm aplicação literal: 
são o que são e nada mais do 
que isso! Se ele diz “não tenho 
roupa”, signifi ca que está pra-
ticamente nu!

Já no conotativo, a lingua-
gem é fi gurada, e o sentido se 
descola da forma: uma coisa é 
o que é dito e outra, o que se 
quer dizer, ou pior ainda: o que 
deve ser entendido.

Ao serem convidados para 
uma festa, ele recorre a seu 
singelo guarda-roupas, em 
que tem dois ternos: um claro 
e outro escuro, e dois pares de 

sapato: preto e marrom e está 
pronto para o que der e vier. 
Ela abre as muitas portas de 
seu móvel, vê todas as roupas 
e calçados ali dispostos, das 
cores mais inusitadas – como 
nude, fúcsia, ráfi a, magenta, 
fl amingo real etc. – e exclama 
choramingando: “Não tenho 
roupa nem sapato! ” 

Ele fi ca pasmo! Como, com 
tantas peças de vestuário e 
calçado, pode ela afi rmar isso? 

Aí está: interpretando a co-
notação, a frase seria: “Estas 
roupas não estão adequadas 
ou atualizadas para essa ben-
dita festa. Já as usei em outras 
ocasiões festivas, e todos (na 
verdade: TODAS!) já as co-
nhecem...

Nessa mesma linha, quan-
do ela deixa o modo afetivo 
de chamá-lo e parte para o 
nome completo, está dando a 
conotação – e quer que ele 
entenda – de que está aborre-
cida, contrariada com alguma 
coisa que ele fez...! 

Todo homem já passou por 
isso ...e o mais grave é que, em 
muitos casos, sequer imagina 
o porquê da irritação!

Bem, a razão disso se deve 
a outra peculiaridade da mu-
lher: seu cérebro é atemporal: 
não tem limites intransponí-
veis de presente, passado e 
futuro ...! 

Ele chega em casa e a en-
contra à beira de um ataque 
de nervos... com ele! O que 
normalmente faz? Rememora 
todas as suas ações do dia, 
indagando a si mesmo “O que 
foi que eu fi z hoje? ” e não 
acha nada... 

Nem poderia! É que não foi 
nada do que ele cometeu hoje! 
Foi há uns10 anos! 

Só que ela lembrou disso 
hoje!
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pelo nome 
completo? 
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CRIAR NÍVEIS NOS CARGOS
Empresa poder criar níveis nos cargos, na mesma função e possuir salários 
diferentes, de acordo com o tempo de serviço na empresa, inclusive opera-
dor de empilhadeira? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

ABANDONO DE EMPREGO/JUSTA CAUSA, QUAIS SÃO OS DIREITOS 
DO FUNCIONÁRIO NA RESCISÃO?

No caso de rescisão por justa causa (abandono de emprego), 
será devido: Saldo de salário e férias vencidas e proporcionais 
acrescidas de 1/3 Constitucional.

DEIXOU DE EXERCER O CARGO DE CONFIANÇA
Funcionário que exerce cargo de confiança, pode voltar a ser um funcio-
nário normal, e receber apenas o salário contratual, sem o percentual 
de 40%? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO APOSENTADO POR INVALIDEZ
Qual o prazo que empresa possui para efetuar a rescisão de fun-
cionário afastado por aposentadoria por invalidez, com proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

NO CONTRATO INTERMITENTE, PODE SER COLOCADO O FUNCIONÁRIO 
NO PLANO DE SAÚDE DA EMPRESA?

Informamos que o trabalhador intermitente é empregado, consequen-
temente poderá ser incluído no plano de saúde da empresa.

DEFINIÇÃO DE FALTAS
O que deve ser considerado como falta justificada ou como falta 
injustificada, atestado entregue fora do prazo ou declaração de 
acompanhamento a pais que não são aceitos deve ser considerado 
como falta injustificada, deve incidir perda de DSR, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AFASTAMENTO POR EXIGÊNCIA DO SERVIÇO MILITAR
Funcionário vai servir o exército e não quer pedir demissão, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DIGIGRAF Distribuidora Comércio e Serviços S.A. - CNPJ/MF: 54.472.956/0001-15 - NIRE: 35.300.337.328
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária 

Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. acionistas da Companhia, para se reunirem em Assembleia Geral Ordi-
nária a ser realizada às 9h30, do dia 21 de março de 2018, no escritório da Companhia localizado na Rua Soares 
de Avelar, nº 894, bairro Vila Guarani, São Paulo/SP, CEP 04306-020, a fi m de deliberarem sobre as seguintes maté-
rias: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras relativas ao 
exercício social encerrado em 31/12/2017; (ii) deliberação da proposta de destinação do resultado do exercício de 
2017; e (iii) eleição os membros da Diretoria. Diretor Presidente: Ricardo Costa Zerbini.

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0030380-80.2012.8.26.0100 - 736/12./O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LETÍCIA FRAGA BENITEZ, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Bernardete Dias Correia, José Gonçalves da Silva Filho, Severina 
Gonçalves da Silva, Imobililária Kaka Imóveis, Nivaldo Roberto Ioli, Nadir Vieira Chaves Ioli, 
Espólio de Humberto Salomone, Ana Mastrobuoni Salomone, na pessoa do inventariante Hugo 
Eneas Salomone, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que João Erval Pinto Junior e Joice Ferreira Pinto ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Francisco de Melo Palheta, 
1055, Pq. Boa Esperança, São Paulo - SP, Cep. 08341-000, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem resposta. 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. 

6ª VC – Regional Santo. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1045904-
35.2014.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALAN JOSE 
DA SILVA, CPF 329.969.068-02, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - 
Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento de R$ 18.134,50 (em 15/04/2014), oriundos do 
inadimplemento do Contrato de Confissão de Dívida firmado entre as partes. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, pague o débito atualizado, ficando isento de custas e honorários incidindo em 5%, 
ou oponha embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

8ª VC – Regional Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015340-
76.2014.8.26.0001. O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de 
São Paulo, Dr. Ademir Modesto de Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MAURICIO TEIXEIRA 
CHAVES, CPF 151.952.698-90, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte 
de CARLOS JOSÉ GOMES RODRIGUES, objetivando a condenação do réu ao pagamento da 
quantia de R$ 33.460,00, referente aos danos materiais e dano moral sofridos em decorrência da 
infringência do "Contrato de Locação para Temporada", firmado entre as partes pelo período de 
07/01/14 a 10/03/2014, tendo por objeto o imóvel localizado no Condomínio Morada de Boracéia, Rua 
do Arpoador, 76, Quadra 06, Lote 07, Casa 09, Bertioga-SP, no valor de R$ 3.000,00. Requer, ainda, 
a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e demais 
cominações legais. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após os 
20 dias supra, apresente resposta. 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. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de janeiro de 2018.  

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      21.198
Disponibilidades    9.187
Aplicações Interfinanc. Liquidez       1.500

Aplicações no mercado aberto    1.500
TVM e Instrum. Financ. Derivativos       4.614

Carteira Própria    4.242
Vinculados à Prestação de Garantias     372
Vinculados ao Banco Central -

Outros Créditos        5.500
Carteira de Câmbio    4.647
Rendas a Receber     101
Negociação e Intermed. de Valores   21
Diversos    810
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (79)

Outros Valores e Bens           397
Despesas Antecipadas     397

PERMANENTE        1.015
Imobilizado de Uso           464

Outras Imobilizações de Uso    1.137
(Depreciações Acumuladas)     (673)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível            551
Outros Ativos Intangíveis    717
(Amortização Acumulada)   (166)

TOTAL DO ATIVO      22.213

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      16.123
Relações Interdependências             47

Ordens de Pagamentos em Moedas    47
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações      16.076

Carteira de Câmbio  7.817
Sociais e Estatutárias    2
Fiscais e Previdenciárias     1.451
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas    6.806

PATRIMÔNIO LIQUIDO AJUSTADO        6.090
Capital :        4.098

De Domiciliados no País      4.098
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      1.716
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    188
Lucros ou Prejuízos Acumulados     -
(-) Ações em Tesouraria -
Contas de Resultado             88

Receitas Operacionais     4.392
(Despesas Operacionais)     (4.161)
Receitas não Operacionais  -
(Despesas não Operacionais)  -
(Imposto de Renda)    (78)

(Contribuição Social)    (65)
TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido     22.213

BALANCETE PATRIMONIAL Em 31 de Janeiro de 2018

LUIZ CARLOS MACHADO  -  Diretor
REINALDO DANTAS  -  Contador CRC - 1SP 110330/O-6

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87

2ª Vara Cível do Fórum da Lapa Comarca da Capital /SP. 2º Ofício Cível . Edital de Citação Com o
Prazo de 20 dias. Expedido no Processo nº 0034165-91.2005.8.26.0004 (004.05.034165-4) Ação
Procedimento Comum - Prestação de Serviços : Requerente: Álvaro Baptista Requerido: Anderson
Bastos da Silva e outros . O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro da Lapa Estado de SP. Dr.
Carlos Bortoletto Schmitt Corrêa na forma da Lei, etc. Faz Saber a Anderson Bastos da Silva , RG/
SSP/SP, 28.488.471-6 e CPF/MF,214.887.158-74, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum Cobrança de honorários advocatícios, por parte de Álvaro Baptista RG/SSP/SP 2.670. 696
CPF/MF, 168.850.588-15 e OAB/SP, 18.103 . A citação por edital do requerido, se faz necessária
devido ao levantamento da quantia superior por ele recebida no Processo de nº 1506/77, da 2ª Vara de
Acidentes do Trabalho, quantia esta a ser estipulada pelo Juízo, atualizado e acrescido de juros e
correção monetária, quantia esta levantada a mais pelo requerido Fica o requerido Anderson Bastos
da Silva, por este ato Intimado da sentença homologatória com a desistência da ação em face de
Rafael Ferreira da Silva, Irene Rosangela Ferreira da Silva bem como aos sucessores de Mario
Aparecido da Silva conforme comprova-se nos autos. Encontrando-se o requerido Anderson Bastos da
Silva, RG/SSP/SP 28.488.471-6 e CPF/ MF, 214.887. 158-74, em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua Citação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 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. Dado e passado nesta cidade de São Paulo.       (20 e 21)

4ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0028233-06.2011. 
8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Carlos Alexandre Böttcher, na forma da Lei, etc. Faz Saber a IVO DA SILVA FERREIRA, 
brasileiro, solteiro, empresário individual, R. G. nº 6.240.237-7 SSP/SP, C.P.F. nº 136.677.478-70, 
que EDELSON SANTIAGO DE MIRA e DENISE DE SARAIVA LOUREIRO MIRA, lhe ajuizaram Ação 
Declaratória, Procedimento Comum, objetivando a transferência para os nomes dos réus da 
propriedade do apartamento nº 51-B, localizado no 5º pavimento do CONDOMÍNIO PANAGUARI I, 
situado na Rua Francesco Calegari, nº 23, integrante do Conjunto Habitacional José Bonifácio 
Itaquera II-III, no Distrito de Guaianazes, nesta Capital, com a área útil de 48,99 m², área comum de 
9,20 m², área total de 58,19 m², e uma quota parte ideal no terreno de 59,66 m² ou 3,333%, 
cadastrado na Municipalidade sob o nº 230.114.0075-8, perante o 7º Oficial de Registro de Imóveis 
desta Capital, sob pena de multa diária. Alternativamente, requerem sejam os requerentes autorizados 
a procederem à imediata transferência da propriedade do bem aludido, em nome e às custas dos 
requeridos, nos termos do art. 249 do CC, e ao final seja a presente ação julgada integralmente 
procedente, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, na 
ordem de 20%. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 
dias, a fluir dos 30 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os 
fatos alegados. 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. NADA MAIS. 

Por meio desse indicador, é possível saber se a capacidade de 

produção do país está crescendo.

Esse indicador é composto 
pelos investimentos em 
máquinas e equipamen-

tos, em construção civil e em 
outros ativos fi xos e é conside-
rado uma prévia do cálculo feito 
pelo IBGE. A FBCF mostra se as 
empresas aumentaram ou não 
os seus bens de capital, ou seja, 
aqueles que servem para produ-
zir outros bens. Por meio desse 
indicador, é possível saber se 
a capacidade de produção do 
país está crescendo e se os 
empresários estão confi antes 
no futuro.

Segundo os dados divulgados 
ontem (20) pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), a FBCF apresentou 
crescimento de 4,2% em de-
zembro em relação a novembro 
de 2017, na série com ajuste 
sazonal. Com esse resultado, o 
indicador de investimentos en-
cerrou o quarto trimestre com 
alta de 1,7% sobre o trimestre 
anterior, também ajustado 
sazonalmente. Na comparação 
com o mesmo mês do ano an-

Investimentos terminam último 
trimestre com alta de 1,7%, diz Ipea
Os investimentos terminaram o quarto trimestre em crescimento, mas o resultado acumulado do ano 
ainda registrou queda. É o que aponta o Indicador Ipea Mensal de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF)

R
ep

ro
du

çã
o apresentou alta de 4,2% no 

último mês do ano. Entre os 
componentes do Came, en-
quanto a produção doméstica 
de bens de capital líquida de 
exportações cresceu 4,5%, o 
volume de importações regis-
trou avanço de 5,6%, ainda na 
comparação dessazonalizada”, 
diz o Ipea.

O Ipea informa que o in-
dicador de construção civil 
registrou o terceiro avanço 
consecutivo, com alta de 2% 
frente ao mês de novembro, 
na série livre de efeitos sazo-
nais. O terceiro componente 
da FBCF, classifi cado como 
outros ativos fi xos, contribuiu 
positivamente para o desem-
penho dos investimentos, re-
gistrando crescimento de 2% 
em dezembro. Na comparação 
entre dezembro deste ano e 
o mesmo período de 2016, o 
Came registrou alta de 9,9% 
em dezembro, enquanto a 
construção civil avançou 0,5%. 
O componente outros ativos 
recuou 3,7% (ABr).

terior, a FBCF atingiu patamar 
2,4% superior ao verifi cado em 
dezembro de 2016. Já na com-
paração do quarto trimestre de 
2017 com o mesmo período do 
ano anterior, o investimento 
registrou expansão de 3,3%. 
No resultado acumulado no ano 
de 2017, foi registrada queda 
de 2%.

Para o Ipea, o avanço da 

FBCF entre os meses de no-
vembro e dezembro refl etiu o 
“bom desempenho de todos 
os seus componentes”. “Após 
duas quedas consecutivas, o 
consumo aparente de máquinas 
e equipamentos (Came) – cuja 
estimativa corresponde à sua 
produção industrial domésti-
ca líquida das exportações e 
acrescida das importações –, 

Número de estudantes estrangeiros em 

escolas brasileiras mais do que dobrou. 

O número de matrículas de alunos de 
outras nacionalidades em escolas brasi-
leiras mais do que dobrou no período de 
oito anos. Em 2008 foram 34 mil matrículas 
registradas de imigrantes ou refugiados, 
enquanto em 2016 o dado saltou para quase 
73 mil. As informações são do levantamento 
feito pelo Instituto Unibanco com base 
nos dados do Censo Escolar 2016, que é 
realizado pelo Inep, vinculado ao Ministério 
da Educação.

Segundo o levantamento, a rede pública 
de ensino é a que mais acolhe esses estu-
dantes: 64% do total. Os dados do censo 
também mostram que os latinos represen-
tam mais de 40% dos alunos estrangeiros 
no Brasil, concentrando-se principalmente 
na rede pública, seguidos pelos europeus, 
asiáticos e norte-americanos. As redes de 
ensino ainda oferecem poucas orientações 
de caráter pedagógico ou relacionadas ao 
recebimento dos imigrantes a gestores e 
professores das escolas. 

Um exemplo positivo é o trabalho de-
senvolvido pela Escola Municipal de En-
sino Fundamental Infante Dom Henrique, 
situada no bairro do Canindé, na região 
central da cidade de São Paulo. Desde 2012 
a escola desenvolve ações para promover 
o respeito à diversidade e a integração 
dos seus alunos estrangeiros, que são um 
quinto do total de matriculados. Além de 
toda a comunicação visual interna da escola 
ser feita em quatro idiomas (português, 
espanhol, árabe e inglês), a instituição 
mantém um projeto que, a cada 15 dias, 
reúne todos os estudantes imigrantes ou 

Estudantes imigrantes aumentam 112% 
em oito anos nas escolas brasileiras

no estrangeiro matriculado, a Secretaria 
Municipal de Educação avisa a escola. A 
partir daí é acionada uma comissão de re-
cepção na escola. “A comissão é composta 
por alunos estrangeiros e brasileiros, eles 
recebem esses alunos novos na entrada da 
escola, fazem o acolhimento, apresentam 
o local e só depois levam para a sala de 
aula. Ele é assistido por colegas até ganhar 
confi ança”.

Mas nem sempre foi assim. O diretor 
conta que, antes do projeto, havia muito 
preconceito com os estrangeiros na escola. 
“Com esse projeto inverteu a situação, os 
imigrantes passaram a ser aqueles alunos 
que tem mais sucesso, que ajudam os outros 
alunos que têm difi culdade”. A legislação 
brasileira determina que estrangeiros têm 
direito ao acesso à educação da mesma 
forma que as crianças e os adolescentes 
brasileiros. Além disso, a Lei dos Refugia-
dos  garante que a falta de documentos não 
pode impedir o acesso ao ensino.

Ainda de acordo com o censo, São Paulo 
é o estado que mais recebe matrículas de 
alunos de outras nacionalidades: 34,5% 
do total do país, seguido do Paraná, com 
10,7%, e Minas Gerais, com 10,6%. Em 
São Paulo os estudantes se dividem em 
mais de 80 nacionalidades. Segundo os 
dados do Cadastro do Aluno da Secretaria 
Estadual da Educação de São Paulo, em 
novembro de 2017 a rede contabilizava 
10.298 estrangeiros matriculados. Dentre 
eles, estão mais de 4 mil bolivianos, 1,2 mil 
japoneses, cerca de 550 angolanos e 540 
haitianos (ABr).

descendentes de estrangeiros para discutir 
assuntos relacionados à sua situação. 

Os alunos brasileiros também podem 
participar dos encontros, a convite dos 
colegas estrangeiros. Outra ação da escola 
foi incluir no currículo das aulas de história 
temas que afetam os imigrantes, como 
xenofobia e trabalho escravo.

Para o diretor da escola, Claudio Mar-
ques, o acolhimento é o mais importante. 
“Se você faz o acolhimento adequado 
desses alunos, a questão da barreira da 
língua não é fundamental. É claro que ela é 
importante, é uma difi culdade inicial, mas 
não se torna uma barreira que inviabiliza a 
aprendizagem dos alunos”, ressaltou. “Para 
se ter uma ideia, um aluno que fala árabe 
leva cerca de dois meses pra falar portu-
guês razoavelmente”, completou Marques.

Ele explica que, toda vez que é um alu-
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