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QUINTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2017

AUXÍLIO EDUCAÇÃO
A empresa deseja pagar 100% da faculdade do funcionário na folha de 
pagamento, esse valor integra para INSS e FGTS? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA SAIU MAIS CEDO DO TRABALHO PARA REALIZAR 
MATRÍCULA NA ESCOLA, DEVEMOS ABONAR A AUSÊNCIA?

Não há previsão no artigo 473 da CLT para abonar a ausência da 
empregada para realizar a matrícula em escola. Nesse caso, a empresa 
pode descontar a ausência da colaboradora, salvo se houver disposição 
em contrário na convenção coletiva da categoria.

OBRIGAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO
O Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT é obrigatório 
para todas as empresas? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMISSÃO COM MENOS DE UM ANO
Quando o funcionário possui menos de um ano de registro e é demitido, deverá 
realizar o ASO demissional? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPREGADOR DOMÉSTICO SE DIVORCIOU E A EMPREGADA PRECISA 
SER TRANSFERIDA PARA O NOME DA EX-ESPOSA, COMO PROCEDER?

No caso da pergunta não existe previsão expressa em legislação, 
sobretudo a LC 150/2015 que dispõe sobre os trabalhadores domésticos, 
portanto, recomendamos rescindir o contrato sem justa causa com o 
pagamento das verbas que cabem à trabalhadora seguido do registro em 
CTPS com o contrato individual conforme modelo disponível no e-SOCIAL 
devidamente assinado pelas partes como manda a legislação citada.

HORÁRIO DE TRABALHO DO APRENDIZ
Menor aprendiz pode trabalhar das 08:00 ás 12:00 e 13:00 ás 15:00 hs, 
totalizando uma carga horária de 6 hs por dia? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
“O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato,
vem por meio deste notificar os contratantes abaixo quanto a necessidade de
regularizar obrigações financeiras pendentes. A não regularização integral no prazo
de 05(cinco) dias a partir da publicação deste edital, ensejará na suspensão/
rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais
pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 ramais 1761 / 4089". Empresa: S.
dos S. S - CNPJ: **.*21.733/0001-** - Contrato: 4500007639; Empresa: S. M. B.
H. - ME - CNPJ: **.*14.655/0001-** - Contrato: 4500013887; Empresa: E. A. dos S.
- CNPJ: **.*87.976/0001-** - Contrato: 4500015304; Empresa: A. da S. O.
- CNPJ: **.*08.234/0001-** - Contrato: 4500004833; Empresa: M. S. C. V. LTDA - EPP
- CNPJ: **.*56.600/0001-** - Contrato: 4500003055; Empresa: V. P. de S. J. -
CNPJ: **.*12.871/0001-** - Contrato: 4500015940.

O Presidente da ABRAFIPA - Associação Brasileira das 
Empresas de Filtros, Purificadores, Bebedouros e Equipa-
mentos para Tratamento de Água, no uso da atribuição que 
lhe confere o artigo 15-d do Estatuto Social, convoca todos os 
associados, quites com a tesouraria, para a Assembleia Geral 
Extraordinária – AGE, que será realizada na sede social sita 
à Av. Paulista, 2444-10º andar, cj. 103, São Paulo/SP, no dia 
07.11.2017, às 13:30 horas em primeira e às 14:00 horas em 
segunda chamada, quando serão tratados os seguintes assuntos: 
1)Discutir e aprovar alterações no “Regulamento para Homolo-
gação de OAC : Organismo de Avaliação da Conformidade”: 
2) Discutir e aprovar alterações no “Regulamento para uso do 
Selo ABRAFIPA” 3) Assuntos de interesse geral. São Paulo, 
26 de Outubro de 2.017. Moacyr J. Domingues – Presidente

Edital de Intimação Prazo 20 dias Proc. 1005943-47.2015.8.26.0004. O Dr. Julio Cesar Silva de Mendonça
Franco, MM. Juiz de Direito da 1º VC do Foro Regional da Lapa SP. Faz Saber a Daiane Da Rocha
Soares RG: 45.6371.584, CPF/MF Nº 345.002.458-20, que nos autos da ação de Cumprimento de
Sentença, requerida por União Social Camiliana, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o
pagamento do valor de R$ 21.424,10, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo
pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e honorários de 10 %
(art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta, aos 30 de Junho de 2017.                 (26 e 27)

ATIVO R$
Circulante 1.054.178,95
Disponibilidades 566.265,79

Caixa 467.553,74
Bancos Conta Movimento 98.712,05

Disponib. em moeda Estrang. 230.723,64
Espécie 230.723,64

Outros Créditos 200.978,83
Negociação e Interm. Valores 189.600,00
Adiantam. e Antec. Salariais 10.155,91
Adiantam. p/ nossa Conta 932,00
Imp. e Contrib. a Compensar   290,92

Outros Valores e Bens   56.210,69
Despesas Antecipadas   56.210,69

Não Circulante 21.482,51
Permanente 21.482,51
Imobilizado de Uso 21.482,51

Imobilizações em Curso 6.685,15
Instalações 4.000,00
Moveis e Equipam. de Uso 20.010,00
Sistema Comunic. - Equipam. 9.800,00
Sist. de Processam. de Dados 15.745,80
Sustema de Segurança   875,00
(-) Depreciação Acumulada (35.633,44)

Outros Ativos Intangíveis -
Gastos de Org. e Expansão  2.506,00
(-) Amortização Acumulada   (2.506,00)

TOTAL DO ATIVO 1.075.661,46

PASSIVO R$
Circulante 208.689,14
Outras Obrigações 208.689,14
Cobrança e Arrec. Tributos (IOF) 13.226,53
Fiscais e Previdenciárias 25.913,83

Imposto Renda e Contr.Social -
Impostos e Contr. a Recolher 25.913,83

Negociação e Interm. Valores 6.660,00
Diversos 162.888,78

Obrig. p/aquis. bens e direitos 2.395,92
Prov. p/Pagtos. a Efetuar 160.492,86

Não Circulante -
Patrimônio Líquido 866.972,32
Capital Social 1.036.381,00

Domiciliados no País 1.036.381,00
Reservas de Lucros 0,86

Reservas de lucros especiais 0,86
Lucros ou Prej. Acumulados (160.008,04)

Prejuízo Exercício Anterior (81.887,01)
Prejuízo Ex. Atual (1º Sem/17) (78.121,03)

Contas de Resultado (9.401,50)
Receitas Operacionais 450.898,85
Despesas Operacionais (460.571,55)
Receitas não Operacionais   271,20
(-) Despesas não Operacion. -
Imposto Renda e Contr.Social -

TOTAL PASSIVO E PATR. LÍQUIDO 1.075.661,46

SAGITUR  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 61.444.949/0001-75

BALANCETE PATRIMONIAL - 30 de Setembro de 2017

ANA MARIA COELHO DA MATA
Sócia-Administradora

ELIANA CASTRO DOS SANTOS BONDEZAN
Contadora   -   

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      18.557
Disponibilidades    6.920
Aplicações Interfinanc. Liquidez       2.683

Aplicações no mercado aberto    2.683
TVM e Instrum. Financ. Derivativos       4.392

Carteira Própria    4.102
Vinculados à Prestação de Garantias     290
Vinculados ao Banco Central   -

Outros Créditos        4.522
Carteira de Câmbio   3.388
Rendas a Receber     86
Negociação e Intermed. de Valores   13
Diversos    1.054
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (19)

Outros Valores e Bens             40
Despesas Antecipadas     40

PERMANENTE        1.007
Imobilizado de Uso           465

Outras Imobilizações de Uso    1.107
(Depreciações Acumuladas)     (642)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível            542
Outros Ativos Intangíveis    684
(Amortização Acumulada)   (142)

TOTAL DO ATIVO      19.564

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      13.314
Relações Interdependências           171

Ordens de Pagamentos em Moedas    171
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações      13.143

Carteira de Câmbio  6.345
Sociais e Estatutárias    2
Fiscais e Previdenciárias     1.214
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas    5.582

PATRIMÔNIO LIQUIDO AJUSTADO        6.250
Capital :        4.098

De Domiciliados no País      4.098
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      1.079
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    111
Lucros ou Prejuízos Acumulados     701
(-) Ações em Tesouraria -
Contas de Resultado           261

Receitas Operacionais     9.991
(Despesas Operacionais)     (9.545)
Receitas não Operacionais  25
(Despesas não Operacionais)  -
(Imposto de Renda) (113)
(Contribuição Social)  (97)

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido      19.564

BALANCETE PATRIMONIAL Em 30 de Setembro de 2017

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

A constante insatisfação 

e busca por coisas 

novas são sentimentos 

característicos do ser 

humano

Em algum momento, 
todos sentem a neces-
sidade de mudar algo 

em suas vidas. Ao se ques-
tionar sobre o que não está 
legal, as pessoas certamente 
encontrarão respostas para 
questões como: o relaciona-
mento amoroso poderia ter 
mais cumplicidade, gostaria 
de ficar mais tempo com 
seus filhos, ganhar mais di-
nheiro, trocar de carro, ser 
admirado profissionalmente 
e pessoalmente, viajar mais. 
Diversos são os aspectos nos 
quais a busca por melhorias 
é permanente.

No âmbito corporativo 
ocorre o mesmo. Em al-
guns casos, empresas de 
um mesmo segmento, com 
características e estilo de 
gestão semelhantes, alcan-
çam resultados divergentes, 
uma situação que pode apre-
sentar várias explicações. 
Em primeira análise, por 
exemplo, é possível indicar 
diferenças na forma como 
cada um negocia de acor-
do com suas expectativas, 
a maneira como elencam 
seus objetivos, a qualidade 
do monitoramento durante 
as atividades e a definição 
dos resultados a serem al-
cançados.

Além disso, será possível 
identificar discordâncias em 
relação ao foco, à energia, 

persistência e a determina-
ção aplicados pelas pessoas 
durante o processo de exe-
cução de qualquer projeto, 
elencando a desistências de-
las como um dos motivos da 
diferença entre resultados 
de negócios com estilos de 
gestão parecidos. O segre-
do para evitar esse tipo de 
situação é encarar as insa-
tisfações e resultados não 
tão bons pelo lado positivo. 
O ideal é que a insatisfação 
venha sempre atrelada ao 
desejo de mudança. Ser 
capaz de identificar o que 
se quer é o primeiro passo 
para alcançar os objetivos.

Por instinto, o ser hu-
mano tende a enquadrar 
a insatisfação como algo 
negativo, o que é bastante 
compreensível, já que essa 
emoção é capaz de paralisar, 
gerar conflitos ou despertar 
o estado de fuga em relação a 
situações difíceis. Porém, se 
houver clareza sobre o que 
realmente almeja tanto no 
aspecto pessoal quanto no 
profissional, a insatisfação 
poderá ser transformada em 
combustível, para impulsio-
nar o processo de mudança e 
aperfeiçoamento. Por meio 
de autoconhecimento e de-
dicação, todos são capazes 
de determinar a qualidade 
do resultado das suas ações.

(*) - É especialista em gestão 

potencializar negócios através do 
desenvolvimento de pessoas. 

É sócia e palestrante da AlleaoLado, 
empresa focada em palestras, 

treinamentos e consultoria.

Insatisfação: o alerta 
sobre a necessidade 

de mudanças
Allessandra Canuto (*)

1ª VC – Regional Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002464-
57.2017.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional X - 
Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALZEIR DO 
CARMO OLIVEIRA, RG 35.817.657-8, CPF 318.118.288-

 Centro de Assistência Social São 
Vicente de Paulo - Col. Vicentino Virgem Poderosa, CNPJ/MF sob n.º 56.265.580/0001-01, 
alegando em síntese a cobrança de R$ 5.588,56 (Abril/2017), oriundos do Contrato de Prestação de 

-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 

evel, caso em que será nomeado 

nesta cidade de São Paulo, aos 10 de outubro de 2017. 

3ª VC – Regional Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012974-
72.2016.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - 
Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Fernando Nardelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DAVID 
SILVA GUERREIRO (CPF 263.607.818-59) que INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE, ajuizou-
lhe uma 
R$7.241,54 (Set/2016), oriundos do Acordo firmado em 12/11/2014 e

 o executado em lugar ignorado, 

dias embargue, ou reconheç

setembro de 2017. 

Segundo pesquisa da Matific com 537 
docentes no País, 46,6% dos entrevis-
tados afirmam não receber nenhum 

apoio dos colégios com relação ao uso de 
plataformas digitais no currículo escolar

Outro problema apontado pelo levanta-
mento da Matific, empresa que atua com 
gamificação em cerca de 250 colégios 
públicos e privados no País, desde a edu-
cação infantil até o sexto ano, é a falta de 
estrutura de internet e laboratórios de 
informática. Cerca de 60% dos professores 
consultados afirmam que a ausência de 
banda larga e equipamentos adequados 
são o principal entrave para o avanço das 
tecnologias educacionais no País.

Dentre os problemas, os professores 
apontaram ainda questões como falta de 
computadores e tablets nas salas de infor-
mática (49,6%), ausência de laboratório 
de informática (30,4%) e inexistência de 
política de incentivo da escola para o uso 
de tecnologias (33,4%).

A pesquisa mostra, por outro lado, que 
98,3% dos professores aceitariam usar 
plataformas tecnológicas para comple-
mentar o cronograma de aulas. Porém, 
apenas 8% dizem ter dificuldade em utilizar 
sistemas digitais em salas de aula. Do total 
de professores pesquisados, 58,3% atuam 
na rede pública de ensino, 35,4% são do 
setor privado e 6,3% dão aulas em ambos.

Um dos problemas: inexistência de política de incentivo da escola para o uso de tecnologias.

Falta de capacitação para uso 
de tecnologias atinge 46% dos 

professores de matemática
Quase a metade dos professores de matemática do ensino fundamental no Brasil reclama da ausência 
de treinamentos e capacitação para a utilização de tecnologias educacionais em salas de aula, 
sobretudo na rede pública de ensino

Principais dificuldades para o uso de tecnologias no ensino fundamental, segundo 
os professores

30,4 % 

60,8 % 

49,6 % 

33,4 % 

46,6 %

8,0 % 

17,0 % 

11,4% 

Dados divulgados pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Aní-

-
tização estagnou entre 2014 e 2016. Para 
tentar reverter esse quadro, o Ministério da 
Educação apresentou medidas da Política 
Nacional de Alfabetização. Mais da metade 
dos estudantes do 3º ano do ensino funda-
mental apresentaram nível insuficiente de 
leitura e em matemática para a idade, ou 
seja dificuldade em interpretar um texto 
e fazer contas.

De acordo com a Avaliação Nacional de 
Alfabetização, 54,73% dos alunos tinham 
nível de leitura insuficiente em 2016 e 
45,27% tinham nível suficiente. Em 2014, 
o percentual de estudantes avaliados com 
nível insuficiente era um pouco maior: 
56,17%. As regiões Norte e Nordeste foram 
as que obtiveram os piores resultados de 
leitura, com 70,21% e 69,15% dos estu-
dantes apresentando nível de insuficiência, 
respectivamente. Esses percentuais caem 
para 51,22% no Centro-Oeste; 44,92% no 
Sul; e 43,69% no Sudeste.

Os estudantes que participaram da ANA 
foram enquadrados em quatro níveis com 
relação à proficiência em leitura: elementar 
(leitura de palavras com sílabas consti-
tuídas de uma consoante e uma vogal); 
básico (capazes de identificar a assunto e 
finalidade de textos de até cinco linhas); 
adequado (inferir o assunto em textos 
simples, localizar informação no meio ou 
final do texto, identificar o referente de um 

Com relação aos conhecimentos em 

matemática, 54,46% apresentaram 

desempenho abaixo do adequado.

Mais de 50% dos alunos do 3º ano têm 
Norte e Nordeste registraram 70,64% e 
69,46% dos estudantes com conhecimentos 
em matemática insuficientes.

classificou como “sofrível” os resultados 
da avaliação. “Precisamos dar apoio para 
que essas crianças tenham um mínimo de 
condições para recuperar e reconstruir 
essas estruturas e prosseguir. Do contrário, 
continuaremos enxugando gelo”, disse.

De acordo com a ministra substituta da 
Educação, Maria Helena Guimarães, os 
dados mostram que as políticas desen-
volvidas até o momento não produziram 
resultados efetivos. “A mesma situação de 
insuficiência dos resultados observados em 
2014 são repetidos em 2016. Não houve 
evolução nem melhoria significativa”.

Na divulgação dos dados, o secretário 
de Educação Básica, Rossieli Soares da 
Silva, informou algumas medidas da nova 
Política Nacional de Alfabetização que 
prevê  acesso de professores a cursos de 
mestrado e a presença de um professor 
auxiliar nas salas de aula para ajudar no 
processo de alfabetização.

A pesquisa foi feita entre os dias 14 e 25 
de novembro do ano passado em escolas 
públicas com pelo menos 10 estudantes 
matriculados no 3° ano do ensino funda-

de estudantes de aproximadamente 105 
mil turmas em 48 mil escolas. Quase 90% 
dos estudantes avaliados tinham 8 anos 
ou mais.

pronome pessoal e reconhecer significado 
de expressão de linguagem figurada); e 
desejável (reconhece participantes de 
um diálogo, e reconhece relação de tem-
po e identifica o referente de pronome 
possessivo). Os dois primeiros são níveis 
considerados insuficientes.

No caso da escrita, 33,95% dos estudan-
tes apresentaram proficiência insuficiente 
e 66,15% tiveram níveis adequados. As 
regiões Norte e Nordeste também apre-
sentaram os menores resultados - 53,01% 
e 50,83%. Com relação aos conhecimentos 
em matemática, 54,46% apresentaram de-
sempenho abaixo do adequado, enquanto 
45,53% com nível suficiente. Em 2014, 
57,07% dos estudantes tiveram seus conhe-
cimentos matemáticos classificados como 
insuficientes; e 42,93% como suficientes. 


