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Prolixidade é um vício de 

linguagem que consiste 

em usar muitas palavras 

para traduzir uma só 

ideia. Se alguém fala 

por muito tempo, vale-

se de muitas palavras, 

porém transmite muitas 

informações, instruções, 

ideias enfi m, não está 

cometendo esse vício. 

Entretanto, se usa cinco 

palavras onde duas 

seriam sufi cientes, 

comete-o

A palavra prolixidade tem 
sua origem no termo lati-
no prolixus que, por sua 

vez, vem de pro- à frente, mais 
a base do verbo liquere, fl uir, 
escorrer. Nesse sentido, tem por 
sinônimo o vocábulo verborra-

gia, palavra formada por hibri-
dismo – isto é, por termos de 
línguas diferentes – : verbum, 
latim, com o sentido de palavra 
e rhégnumi, grego, que signifi ca 
o mesmo que liquere: escorrer, 
fl uir. Há outro sinônimo, ainda 
mais esquisito e até cacofônico 
(de kakós, ruim, mau e phonós, 
som. Daí vem o nome de outro 
vício de linguagem, a cacofonia, 
que ocorre quando do fi nal de 
uma palavra e o início de outra, 
surge uma terceira de som 
ridículo ou torpe: por cada; a 
touca dela; sempre tinha...). 
É a palavra logorreia, formada 
toda em grego, pela soma de 
logos, palavra, mais o mesmo 
verbo, visto acima, rhégnumi.  

A causa da prolixidade muitas 
vezes é a tautologia, palavra 
que deriva do grego tautologos, 
repetição do que já foi dito.

No último dia 15 de agosto, a 
doutora Elisângela Smolareck, 
juíza da 5ª Vara do Trabalho de 
Brasília, Tribunal Regional do 
Trabalho, 10ª Região, fez algo 
que muitos gostariam de fazer: 
“deu castigo” a um advogado 
do Banco do Brasil por sua 
prolixidade! Na audiência que 
então presidia, a magistrada 
se indignou com a defesa por 
ele apresentada: “O objeto da 

inicial não comporta uma 

defesa de 113 páginas, o que 

constitui desrespeito ao Poder 

Judiciário, tão abarrotado 

de processos (especialmente 

contra a reclamada), em que 

o juiz precisa ater-se aos ele-

mentos realmente necessários 

ao deslinde da lide”

Para a juíza, “a arte de es-

crever importa também em 

se saber condensar o que é 

realmente importante e útil 

ao leitor” que, no caso, seriam 
o advogado ex-adverso, – da 
parte contrária – e o julgador.

Em razão disso, a magistrada 
concedeu ao advogado do Ban-
co “o prazo de 5 dias para re-

apresentação da defesa em no 

máximo 30 páginas, sob pena 

de incorrer em multa por ato 

atentatório da dignidade da 

Justiça, fi xada em R$ 30 mil, 

sujeita a execução imediata”.

O caso lembra outro episódio 

jurídico. O do advogado de de-
fesa que, vangloriando-se, disse 
ao juiz da causa: “fi z a defesa de 

meu cliente em 75 laudas, de-

monstrando sua inocência”. 
O magistrado, impassível, res-
pondeu: “se o senhor precisou 

de 75 laudas para defender 

seu cliente, eu já desconfi o de 

sua inocência”!

O excesso de palavras – escri-
tas ou faladas – é um erro pra-
ticado por muitas pessoas. Até 
por desconhecerem algumas re-
comendações. Uma, bem antiga, 
está expressa neste provérbio-
-advertência dos latinos: “Esto 

brevis et placebis”: sê breve 
e agradarás. A verdade é que 
depois de algum tempo ouvindo 
alguém falar compulsivamente 
ou lendo texto excessivamen-
te longo, entopem-se nossos 
ouvidos ou cansam-se nossos 
olhos e, partir daí, ouvidos ou 
olhos nada mais transmitem ao 
cérebro. Os neurotransmissores 
se fatigaram ou enfastiaram...

Outra recomendação vem 
do próprio Mestre Jesus: “... 

não useis de vãs repetições, 

como os gentios, que pensam 

que por seu muito falar serão 

atendidos”. Isso deixa claro que 
nem mesmo Deus tem paciência 
para suportar os logorreicos... 

A propósito, Atos dos Após-
tolos conta, no capítulo 20, 
a partir do versículo 7, que o 
apóstolo São Paulo proferia um 
longo discurso, indo noite aden-
tro. Então, um jovem chamado 
Êutico, que estava junto a uma 
janela no terceiro andar, dormiu 
e despencou ao solo, sendo tido 
por morto. Paulo, entretanto, 
chegou-se junto dele e disse 
“Não vos perturbeis, porque 

sua alma ainda está nele”, e 
o levantou vivo...

Nos cursos de Comunicação 
e Oratória que tenho ministra-
do para grupos ou empresas, 
também faço alguns lembretes, 
como este, de Guy de Maupas-
sant: “Seja o que for que se 

pretenda dizer, há apenas 

uma palavra para expressá-

-lo; apenas um verbo para 

animá-lo e apenas um adjeti-

vo qualifi cá-lo”.  Isso signifi ca 
que o conhecimento da língua, 
o domínio do vocabulário e a 
capacidade de aplicar a palavra 
certa no lugar certo geram a 
mais extraordinária qualidade 
de qualquer comunicação: a 
concisão, em que se diz APE-
NAS o que deve ser dito. Não 
havendo esse conhecimento, o 
recurso é usar muitas palavras 
na tentativa de transmitir algu-
ma coisa, criando aquilo que se 
chama circunlóquio!

Também gosto de lembrar 
estes dois: 
 – Quando a boca é maior do 

que a cara, é sinal de que 
não sobrou espaço para o 
cérebro!

 – Excesso de palavras sugere, 
sempre, escassez de ideias!

J. B. Oliveira é Consultor de 
Empresas, Professor Universitário, 
Advogado e Jornalista. É Autor do 

livro “Falar Bem é Bem Fácil”,
e membro da Academia Cristã de 

Letras. - www.jboliveira.com.br – 
jboliveira@jbo.com.br.
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TERÇA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2017

AUMENTO DA LICENÇA MATERNIDADE
Empresa é obrigada a aceitar atestado de amamentação de 15 
dias da funcionária após o término de licença maternidade? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

SOCIEDADES SIMPLES SÃO OBRIGADAS A PAGAR O PRÓ-LABORE?
Não há menção em lei previdenciária indicando que a sociedade 
simples ou qualquer outro tipo de sociedade seja obrigada a ter 
pró-labore, a única informação que há na lei previdenciária é que se 
houver o pagamento de pró-labore, a livre escolha do empresário, 
haveria a contribuição previdenciária, nos termos do artigo 9º, 
inciso XII, letra “c” da IN RFB nº 971/2009.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PESSOA JURÍDICA
MEI cuja atividade é professor de língua estrangeira, emite nota 
fiscal para pessoa jurídica, também optante pelo simples nacional 
deve efetuar a retenção do INSS? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COTAS DE APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS
Associação sem fins lucrativos com 30 funcionários, quantos deve ter 
de menor aprendiz; estagiário e pessoas com dificuldade, qual a base 
legal? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

NA COMPENSAÇÃO ANTECIPADA DE EMENDA DE FERIADOS A 
EMPRESA DEVE PAGAR O VALE REFEIÇÃO DO DIA COMPENSADO?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, porém, entendemos 
que se no dia da emenda do feriado não haverá trabalho e a compen-
sação ocorrerá em dia de normal de jornada de trabalho o VR do dia 
compensado não deverá ser concedido.

PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO
Ajuda de custo pago na folha possui incidência de encargos? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Winkel Consultoria e Participações S.A.
CNPJ/MF 18.687.284/0001-00

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)
Controladora Consolidado       

 2016 2015 2016 2015        
Ativo  (reapre-  (reapre-
Circulante  sentado)  sentado)
Caixa e equivalentes de caixa 736 - 2.208 288
Contas a receber de clientes - - 253 -
Tributos a recuperar 2 2 16 18
Adiantamento a fornecedores - - 6 34
Partes relacionadas 76 - 35 -
Demais contas a receber 5 - 5 -        
 819 2 2.523 340        

Não Circulante
Títulos e valores mobiliários - - 10 24
Demais contas a receber - 128 - 128        
 - 128 10 152        
Investimentos 5.018 3.852 - -
Imobilizado 2 - 29.831 17.501
Intangível 43 - 43 -        
 5.063 3.852 29.874 17.501        

Total do Ativo 5.882 3.982 32.407 17.993        

 Controladora Consolidado        
 2016 2015 2016 2015        
Passivo  (reapre-  (reapre-
Circulante  sentado)  sentado)
Empréstimos e fi nanciamentos - - 362 170
Fornecedores 41 - 727 193
Obrigações trabalhistas 5 - 9 2
Obrigações tributárias 2 1 214 76
Partes relacionadas 3 - 248 1.054        
 51 1 1.560 1.495        
Não Circulante
Empréstimos e fi nanciamentos - - 897 305
Passivo fi scal diferido 69 69 69 69        
 69 69 966 374        
Patrimônio Líquido
Capital social 4.500 3.750 4.500 3.750
Adiantamento para futuro 
 aumento de capital 521 1 521 1
Reserva legal 52 - 52 -
Reservas de lucros 689 161 908 161        
 5.762 3.912 5.981 3.912        
Participação de acionistas 
 não controladores - - 23.900 12.212        
 - - 23.900 12.212        
Total do Patrimônio Líquido 5.762 3.912 29.881 16.124        
Total do Passivo e do 
 Patrimônio Líquido 5.882 3.982 32.407 17.993        

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015.

São Paulo, 30 de junho de 2017.   A Diretoria

  Adiantamento
  para Futuro     Participação de

  Capital Social Aumento Reserva Reservas Prejuízos  Acionistas Não    
 Subscrito Á Integralizar de Capital Legal de Lucros Acumulados Total Controladores Total                  
Saldos em 31 de Dezembro de 2014 2.730 (2.593) - - - (1) 136 - 136                  
Aumento de capital conforme AGE de 16/12/2015 1.770 - - - - - 1.770 - 1.770
Integralização de capital - 1.843 - - - - 1.843 - 1.843
Lucro líquido do exercício - - - - 163 - 163 123 286
Constituição da reserva de capital - - 1 - (1) - - - -
Compensação prejuízos acumulados - - - - (1) 1 - - -
Participação de acionistas não controladores - - - - - - - 12.089 12.089                  
Saldos em 31 de Dezembro de 2015 4.500 (750) 1 - 161 - 3.912 12.212 16.124                  
Integralização de capital - 750 - - - - 750 - 750
Adiantamento para futuro aumento de capital - - 520 - - - 520 - 520
Lucro líquido do exercício - - - - 580 - 580 1.477 2.057
Constituição da reserva legal - - - 52 (52) - - - -
Participação de acionistas não controladores - - - - - - - 10.430 10.430                  
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 4.500 - 521 52 689 - 5.762 24.119 29.881                  

Demonstrações dos Resultados em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)
 Controladora  Consolidado       

2016 2015 2016 2015       
 (reapresentado)  (reapresentado)

Receita Operacional Líquida - - 5.048 808
Custo - - (2.104) (239)       
(=) Lucro Bruto - - 2.944 808       
(+/-) Receitas/(Despesas) Operacionais
Despesas administrativas e comerciais (127) (15) (411) (356)
Outras receitas (despesas) operacionais (128) 204 22 204
Resultado da equivalência patrimonial 835 31 - -       

580 220 (389) (152)       
(=) Lucro antes do Resultado Financeiro 580 220 2.555 656
(+/-) Resultado Financeiro
Despesas fi nanceiras - (1) (74) (25)
Receitas fi nanceiras - 16 42 46       

- 15 (32) 21       
(=) Resultado antes das Provisões Tributárias 580 235 2.523 677
Imposto de renda e contribuição social - (72) (466) (152)       

- (72) (466) (152)       
(=) Lucro Líquido do Exercício 580 163 2.057 525
Lucro Atribuível aos:
Acionistas controladores 580 163 580 163
Acionistas não controladores - - 1.477 123       
(=) Lucro Líquido do Exercício 580 163 2.057 286       
Lucro por Ação no Final do Exercício - R$
Lucro por ação básico e diluído 0,129 0,043   

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)        

 Controladora Consolidado        
 (reapre- (reapre-
 sentado) sentado)
 2016 2015 2016 2015        
Atividades Operacionais
Lucro Líquido do Exercício 580 163 2.057 286
Depreciações - - 1.983 512
Resultado de equivalência 
 patrimonial (835) (31) - -        
 (255) 132 4.040 798        
(Aumento)/Redução de Ativos
Contas a receber de clientes - - (253) -
Impostos a recuperar - (2) 2 (18)
Adiantamento a fornecedores - - 28 (34)
Despesas antecipadas - - - -
Aplicações de longo prazo - - 14 (24)
Outros 123 - 123 -
Partes relacionadas (76) - (35) -        
 47 (2) (121) (76)        
Aumento/(Redução) de 
 Passivos
Fornecedores 41 - 534 193
Obrigações tributárias 1 70 138 145
Obrigações sociais 5 - 7 2
Partes relacionadas 3 - (806) 1.054        
 50 70 (127) 1.394        
Caixa Líquido (Aplicado)/
 Proveniente de Atividades 
 Operacionais (158) 200 3.792 2.116
Atividades de Investimentos
Controladas e coligadas (1.008) (3.821) - -
Imobilizado - - (14.313) (18.013)
Intangível (45) - (45) -
Recebimento de dividendos 676 - - -        
Caixa líquido (Aplicado)/
 Proveniente de Atividades 
 de Investimentos (377) (3.821) (14.358) (18.013)        
Atividades de Financiamentos
Integralização de capital 750 2.593 750 2.593
Adiantamento para futuro 
 aumento de capital 521 1.020 521 1.020
Empréstimos e fi nanciamentos - - 785 475
Participação de não controladores - - 10.430 12.089        
Caixa Líquido (Aplicado)/ 
 Proveniente de Atividades 
 de Financiamentos 1.271 3.613 12.486 16.177        
Aumento ou Redução Líquido 
 em Disponibilidade 736 (8) 1.920 280
Modifi cações nas 
 Disponibilidades Líquidas
Saldo no início do exercício - 8 288 8
Saldo no fi nal do exercício 736 - 2.208 288        
Aumento ou Redução Líquido 
 em Disponibilidade 736 (8) 1.920 280        

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

As demonstrações fi nanceiras completas estão à disposição na sede da Companhia.

Diretoria
 Paulo Souza Queiroz Figueiredo Marko Jovovic
 Diretor Presidente Diretor

Carlos Roberto Bertola
Contador CRC1SP085590/O-0

Demonstrações dos Resultados Abrangentes em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em milhares de Reais)
  Controladora  Consolidado        
 2016 2015 2016 2015        
  (reapresentado)  (reapresentado)
Lucro do exercício 580 163 2.057 525
Resultados abrangentes - - - -        
Resultado abrangente total 580 163 2.057 525        
Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores 580 163 580 163
Acionistas não controladores   1.477 123        
Resultado abrangente total 580 163 2.057 286        

AC Administração de Bens S.A.
CNPJ nº 07.834.796/0001-27 - NIRE 35.300.327.594
Extrato da Ata de Assembléia Geral Extraordinária

Data/Hora/Local: 02/08/2017, às 10 horas, sede social, São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente -
Andréa Cochrane; Secretário - Léo Wallace Cochrane Júnior. Convocação e Publicação: Dispensada. Deliberações
Aprovadas por Unanimidade: Alteração da sede da companhia da Rua Marechal Bittencourt, 379, para a Rua Tabapuã,
422, conjunto 91, Itaim Bibi, CEP 04533-001. Desta forma o Artigo 2º do Estatuto Social da companhia, passa a vigorar
com a seguinte e nova redação: A sociedade tem sede e foro em São Paulo/SP, na Rua Tabapuã, 422, conjunto
91, Itaim Bibi, CEP 04533-001, podendo abrir e encerrar filiais no país ou no exterior, conforme deliberação da
diretoria. Encerramento: A Ata foi lida aprovada e assinada por todos os presentes. Data: SP, 02/08/2017. Mesa: (aa)
Presidente-Andréa Cochrane; Secretário-Léo Wallace Cochrane Junior. Acionistas Presentes: Andréa Cochrane e
Léo Wallace Cochrane Júnior. JUCESP nº 376.841/17-5 em 16/08/2017. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.

 COOPERATIVA HABITACIONAL
 MIRANTE CAETANO ÁLVARES

Av. Mandaqui, 122 – Bairro do Limão – São Paulo – SP
CNPJ/MF 05.598.051/0001-80 - NIRE 35400074507

Edital de Convocação para Assembléia Geral Ordinária
Em conformidade com o Artigo 52 do Estatuto Social e publicação em 22/08/2017 no Jornal
Empresas e Negócios, ficam convocados os Srs.(as) Associados (as) da Cooperativa Habita-
cional Mirante Caetano Álvares, para Assembléia Geral Ordinária á realizar-se no dia 17 de
Setembro de 2017 às 07:30h em primeira convocação de 2/3 (dois terços) do número de coo-
perados; em segunda convocação ás 8:30h, com a presença de metade mais um dos coopera-
dos ou ainda em terceira convocação às 9:30h, com a presença de no mínimo 10 (dez) Coope-
rados, tendo como local as dependências do Salão de Festas do Condomínio, sito a Aveni-
da Mandaqui, nº 122 – Bloco 3 – Bairro do Limão – SP, para deliberarem sobre a seguinte
Ordem do dia: 1. Eleição para o cargo de Conselho Fiscal para o período de 17/10/2017 a
16/10/2018; 2. Ratificação da Ata que aprovou as contas do exercício 2010 da assembleia
realizada no dia 27/03/2011; 3. Discussão e votação de redução do valor das cotas/unida-
des 11, 13 e 21 do bloco 3; 4. Discussão e votação de eventual inscrição no ato da assem-
bleia por aqueles que já são cooperados com integralização do valor das cotas 11, 13 e 21
do bloco 3 em até 72 horas contados do término da Assembléia; 5. Discussão e votação
de rateio para pagamento de ações judiciais. Os Currículos dos candidatos ao Conselho Fis-
cal estarão disponíveis com os membros do Comitê Eleitoral e podem ser solicitados pelos e-
mails joelribeiroleo@gmail.com e/ou pcsena@gmail.com e/ou paulo.apss@bol.com.br ou pesso-
almente de 22/08/2017 até o último dia útil antes da Assembléia Geral das Eleições. Para
efeito de cálculo de quorum de instalação, o número de associados é 246. Os Cooperados em
atraso com as obrigações financeiras junto a CHMCA, não poderão votar na Assembleia.
São Paulo, 21 de Agosto de 2017. Diretora Presidente Ana Maria Saes da Silva.

4ª Vara Cível – Regional I – Santana – SP. 
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL – RESUMO 

Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação dos executados ROSA VIEIRA MORATTO (CPF: 053.740.388-42) bem como de seu cônjuge 
GUESINO MORATTO FILHO, (CPF: 010.804.188-30), e do credor hipotecário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, (CNPJ: 00.360.305/0001-04), e 
demais interessados, expedido na Ação de Cumprimento de Sentença nº 0105845-77.2007.8.26.0001, em trâmite na 04ª Vara Cível do Foro Regional I 
de Santana, requerida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PIAZZA SANTANA (CNPJ: 67.353.904/0001-71). Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ 
SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em 
condições que segue:  
1. IMÓVEL: Apartamento sob nº 13, localizado no 1º andar do Bloco “B”, do CONDOMÍNIO PIAZZA SANTANA, situado à Rua Plinio Colas, nº 278, 

em Lauzane Paulista, no 8º Subdistrito-Santana, desta Capital, contendo a área útil de uso exclusivo de 62,54m², área comum de 48,24m² e 
área total construída de 110,78m² e a fração ideal de 0,45967% no terreno; cabendo-lhe o direito ao estacionamento de um veículo de passeio, 
em local indeterminado, na garagem coletiva do referido condomínio. Contribuinte Municipal: 071.464.0161-8 (A.M). Matrícula nº 70.255 do 3º 
CRI/SP. ÔNUS: Consta da referida matricula conforme R.2(29/11/1991) hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal; Av.3(01/07/2014) - 
Penhora Exequenda.  

2. AVALIAÇÃO: R$ 365.938,90 (JULHO/2017 - Conf. Atualização realizada no dia 07/08/2017 pelo site: www.aasp.org.br).  
3. DÉBITO EXEQUENDO: R$ 180.000,00 (31/05/2017 – CONFORME ATA DA AGO). 
4. VISITAÇÃO - Não há visitação. 
5. DATAS DAS PRAÇAS – 1ª Praça começa em 25/09/2017, às 15h00min, e termina em 28/09/2017, às 15h00min e; 2ª Praça começa em 

28/09/2017, às 15h01min, e termina em 18/10/2017, às 15h00min. 
6. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais 

condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, 
ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 
e email: contato@zukerman.com.br 

Ficam os executados ROSA VIEIRA MORATTO, bem como de seu cônjuge GUESINO MORATTO FILHO e do credor hipotecário CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CEF, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Dos 
autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 07 de 
agosto de 2017. 
 
 
 
 
 

(11)  22184--00900        ||        WWW.ZZUKERMAN.COM.BR  
 PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

O prazo para registrar a escolha vai até 
o dia 4 de setembro. O registro da 
escolha deve ser feito pelo diretor 

da escola no Sistema do Programa Dinheiro 
Direto na Escola (PDDE). 

As resenhas e informações das coleções 
aprovadas para o Programa Nacional do Li-
vro Didático (PNLD) podem ser acessadas 
no Guia de Livros Didáticos 2018, que está 
disponível no portal eletrônico do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE). A escola deve selecionar duas 
opções de coleções de cada componente 
curricular, de editoras diferentes. 

Caso não seja possível a aquisição dos livros 
da primeira opção, o FNDE vai adquirir as 

Professores e coordenadores já podem 

acessar o Guia de Livros Didáticos 2018 

para escolher os títulos que serão usados 

no ano que vem.

Escolas já podem escolher livros didáticos 
que serão utilizados no ano que vem

Os livros didáticos que serão utilizados pelos alunos do ensino médio a partir do próximo ano letivo já 
podem ser escolhidos pelos professores, diretores e coordenadores das redes públicas de ensino

obras da segunda opção. Depois de processar 
os pedidos feitos pelas escolas, o FNDE vai 
negociar a compra das obras com as editoras 
e, em função da escala de compra, negociar 
preços abaixo dos praticados no mercado.

A partir de 2019, o PNLD terá ciclos de 
quatro anos, e não mais de três, como é 
atualmente. Outra mudança é que, a partir 
de 2019, os livros dos anos iniciais passarão 
a ser consumíveis, ou seja, todos os livros 
de 1º ao 5º anos passarão a ser do aluno, 
não precisando ser devolvidos ao fi nal do 
ano letivo. Os professores da educação 
infantil e de educação física passarão a 
compor o PNLD, recebendo livros pela 
primeira vez (ABr).
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