
Ao propormos a palavra 

Letramento, estamos 

sugerindo o conceito de 

sujeito letrado, envolto 

em práticas sociais

Quando falamos em 
alfabetização, logo pen-
samos em leitura e 

escrita, ou seja, aquilo que 
insere e capacita as pessoas 
no mundo, tendo em vista que 
nas sociedades letradas, como 
a nossa, as práticas sociais es-
tão, de certo modo, atreladas 
às práticas de leitura e escrita, 
por exemplo, desde a leitura de 
uma conta de energia, a escrita 
de um contrato de locação, até 
à leitura ou produção de um 
artigo científi co. 

Nessa perspectiva, outro 
processo já se articula, o de 
letramento. Conceito este que 
circula para além dos muros da 
escola. Ao propormos a palavra 
Letramento, estamos sugerin-
do o conceito de sujeito letrado, 
envolto em práticas sociais.

Durante muito tempo, e ain-
da hoje, a Alfabetização carrega 
consigo sentidos ligados ao 
sucesso ou fracasso escolar. 
Mas será que quando associa-
mos esses sentidos às nossas 
crianças estamos buscando 
compreender se elas sabem ler 
e escrever, ou se conseguem 
ler, escrever, compreender e 
se colocar no mundo?

Pois bem, aí está o fi o con-
dutor de nosso texto. Para 
nós, a Alfabetização vai muito 
além do ato de codifi cação 
e decodificação das letras/
palavras, ela carrega em si 
sentidos outros, que extrapo-
lam o mecanicismo do ensino. 
E ao pensarmos dessa forma, 
é impossível não alinhavar o 
conceito de Letramento junto 
ao de Alfabetização. 

Por Letramento compreen-
demos se tratar de um conjunto 
de práticas sociais da escrita, 
que implicam em graus de 
Letramento. Isto é, quando 
falamos em sujeitos letrados, 
referimo - nos a sujeitos, que 
estão inseridos em uma cultura 
letrada, em uma determinada 
sociedade e que são atraves-
sados e afetados de diversas 
maneiras pela escrita. Assim 
podemos dizer que, em nossa 
atual sociedade, muitos são 
sujeitos letrados independente 
de seu grau de escolaridade, ou 
seja, independente de saber ler 
e escrever. 

Seguindo essa linha de racio-
cínio, ao articularmos Alfabe-
tização e Letramento, estamos 
propondo uma educação trans-
formadora, capaz de formar 
sujeitos críticos, que possam 
se colocar no mundo, atuar, e 
assim, transformar a realidade. 
E para tanto, é preciso que este 
seja formado compreendendo o 
real funcionamento da leitura e 

escrita, o porquê de precisar-
mos escrever, registrar e ler e 
interpretar.

Ao passar dos séculos, a hu-
manidade foi sentindo cada vez 
mais a necessidade de registrar 
fatos, memórias que se perdiam 
com o tempo. Somente a pala-
vra já não bastava. Então assim, 
nasceu a escrita, com o objetivo 
de registrar e marcar o que a 
humanidade foi produzindo 
sócio historicamente. 

Primeiro com desenhos, 
sinais, ilustrações, depois 
símbolos, até chegarmos em 
um sistema simbólico de repre-
sentações como nosso alfabeto. 
Vale ressaltar, que tal sistema 
simbólico vem carregado de 
signifi cações que foram sendo 
construídas ao longo da his-
tória. Portanto, não há como 
pensar a escrita sem pensar o 
social, o político. 

Dessa maneira, ao sugerir-
mos o alinhavo Alfabetização/ 
Letramento, defendemos a 
ideia de que o cidadão precisa 
sim aprender o código da escri-
ta, mas não fi car preso somente 
a ele.  É necessário propiciar 
ao estudante compreender o 
porquê escrevemos, para quem 
escrevemos, e que tais sentidos 
de escrita serão interpretados 
de diversas maneiras, por di-
versos sujeitos. Sujeitos estes 
que vivem em uma sociedade 
letrada e que são afetados pela 
escrita de diversas maneiras. 

E que a leitura não fi que 
somente na decodifi cação do 
código linguístico, mas que ela 
avance no sentido de romper 
com sentidos únicos, já estabe-
lecidos. Que nossos estudantes 
possam interpretar a partir 
daquilo que já está lá posto, e ir 
além, transformando seu saber 
em novos saberes, podendo 
assim, dessa maneira, atuar de 
maneira signifi cativa em nossa 
sociedade. 

Nessa perspectiva, quando 
falamos em Letramento, um 
novo alinhavo faz-se necessá-
rio. Nessa tessitura um novo 
fio surge, o das Múltiplas 
Linguagens. Por meio delas 
é que poderemos alcançar 
uma educação voltada para 
o Letramento. O homem é 
atravessado e constituído a 
todo momento por várias lin-
guagens, sejam elas artísticas, 
musicais, matemáticas, enfi m, 
elas são múltiplas.  

Dessa forma, contemplando 
as Múltiplas Linguagens, for-
maremos cidadãos letrados e 
conhecedores do código da 
escrita, críticos e atuantes, que 
deixarão marcas profundas na 
história. E como a história está 
sempre em constante movi-
mento, fi ca inviável um ponto 
fi nal nesse bordado! 

(*) -É professora regente
da Educação Infantil, no Colégio 

Marista Champagnat em Ribeirão 
Preto, do Grupo Marista.

Alfabetização e Letramento: 
alinhavo necessário

Ana Paula Alberto Lopes (*)
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ALTERAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO
Empresa pode alterar o controle de ponto do eletrônico para o manual, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

SÓCIO DE EMPRESA DE LANTERNAGEM/FUNILARIA, EXPOSTO 
A AGENTES QUÍMICOS, PODE CONTRIBUIR A COM MAIS 30% DE 
INSALUBRIDADE, PARA APOSENTAR COM 25 ANOS?

Nos termos dos arts. 192 e 195 da CLT, e NR 7 e NR 15, deve ser 
providenciado Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Tra-
balho (LTCAT) assinado por Engenheiro ou Médico do Trabalho, no 
qual conste as condições de trabalho se existe insalubridade, em 
caso afirmativo o grau, e/ou periculosidade.

FUNCIONÁRIA SAIU MAIS CEDO DO TRABALHO PARA REALIZAR 
MATRICULA 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.

TRANSFERÊNCIA DO MENOR APRENDIZ
Empresa possui menor aprendiz cadastrado na Matriz e pretende 
transferir para a filial, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR VENDEDOR MOTOQUEIRO
Lojista pretende contratar vendedor/motoqueiro, para vender e 
realizar entregas de baterias de carro com motocicleta de proprie-
dade da empresa, qual seria a categoria ou função do funcionário, 
como proceder quanto ao risco de acidentes? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESCONTO DO IRRF DE FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS
Como proceder o desconto do IRRF para funcionários aposentados ou 
maiores de 65 anos na Folha de Pagamento? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

w
w

w
.c

a
n

d
in

h
o

.c
o

m
.b

r

Alphaville Urbanismo S.A. - NIRE 35.300.141.270 - CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69
Extrato da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da Primeira Emissão realizada em 09/10/2017

Data, Hora e Local: 09/10/2017, às 16 horas, na sede, Avenida das Nações Unidas 8501, 3º andar, São Paulo/SP. Convocação: 
Dispensada. Presença: (i) Debenturistas representando a totalidade das Debêntures em circulação; (ii) o Agente Fiduciário; e (iii) a 
Companhia. Mesa: Daniel Marques Prado - Presidente, e Leticia Cardelli Buso Gomes - Secretária. Deliberações Aprovadas por 
Unanimidade: 1. Retifi car os itens 5.1 e a alínea (iii) do item 5.14 da ata da AGD de 28 de junho de 2017 para que passem a constar 
a seguinte redação: “5.1 A outorga, em favor Debenturistas, conforme previsto na Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 
30/11/2016, de cessão fi duciária (“Cessão Fiduciária CRI”) de: (i) certifi cados de recebíveis imobiliários subordinados da 27ª série 
da 1ª emissão de ISEC Brasil Securitizadora S.A. (atual denominação da SCCI Securitização de Créditos Imobiliários S.A.) 
(“Securitizadora”) emitidos nos termos do “Termo de Securitização de Créditos Imobiliários referente aos Certifi cados de Recebíveis 
Imobiliários da 25ª, 26ª e 27ª séries da 1ª Emissão da SCCI Securitização de Créditos Imobiliários S.A.”, celebrado em 01/12/2016, 
conforme aditado, com valor nominal unitário correspondente a R$1.010,10 na respectiva data de emissão, que representam a 
totalidade dos certifi cados de recebíveis imobiliários subordinados da 27ª série da 1ª emissão da Securitizadora (“CRI Subordinados”); 
(ii) todos os direitos relativos aos CRI Subordinados, incluindo o direito ao recebimento, pela Companhia, de amortizações, resgates, 
liquidação antecipada ou ordinária, bonifi cações, rendimentos, prêmios, proventos, distribuições, disponibilidades e demais valores 
relacionados, a qualquer título, em dinheiro ou qualquer outra forma (“CRI Cedidos Fiduciariamente”); (iii) a totalidade (a) dos direitos 
creditórios de titularidade da Companhia contra o Banco Bradesco S.A. em decorrência dos recursos recebidos e que vierem a ser 
recebidos por conta da Companhia em pagamento dos CRI Cedidos Fiduciariamente, mantidos em depósito em conta vinculada de 
titularidade da Companhia (“Conta Vinculada CRI”), independentemente de onde se encontrarem, inclusive enquanto em trânsito 
ou em processo de compensação bancária; e (b) dos direitos sobre a referida Conta Vinculada CRI; e (iv) a totalidade dos créditos 
de titularidade da Companhia contra o Banco Bradesco S.A. decorrentes de investimentos permitidos vinculados à Conta Vinculada 
CRI.”. “5.14 (...): (i) contrato de formalização da Cessão Fiduciária CRI; e (...)”. 2. Ficam ratifi cadas as demais deliberações da AGD 
de 28/06/2017 não mencionados nesse ato. 3. Autorização para ajustar a Escritura de Emissão para refl etir os ajustes decorrentes 
da Instrução da CVM nº 583, de 20/12/2016, que revogou a Instrução CVM nº 28, de 23/11/1983. 4. Autorizar o Agente Fiduciário a 
praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações desta assembleia, incluindo, mas não se limitando, 
a assinatura do aditamento e consolidação à Escritura de Emissão, do aditamento e consolidação ao Contrato de Cessão Fiduciária 
e do contrato de formalização da Cessão Fiduciária CRI. Os termos iniciados por letra maiúscula utilizados nesta Assembleia Geral 
de Debenturistas e que não estiverem aqui defi nidos ou com indicação de defi nição em documento específi co têm o signifi cado que 
lhes foi atribuído na Escritura de Emissão. As aprovações objeto desta Assembleia Geral de Debenturistas são pontuais e devem 
ser interpretadas restritivamente como mera liberalidade dos Debenturistas e não são consideradas como novação, precedente ou 
renúncia de quaisquer outros direitos dos Debenturistas previstos na Escritura de Emissão e demais documentos da Emissão.  
Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. Debenturistas: Banco Bradesco S.A. Agente Fiduciário: SLW Corretora de Valores e 
Câmbio Ltda. Companhia: Alphaville Urbanismo S.A. Mesa: Daniel Marques Prado - Presidente, Leticia Cardelli Buso Gomes - 
Secretária. JUCESP nº 484.739/17-7 em 24.10.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

WORDING INFO LTDA. - ME, torna público que requereu à SEMA a Licença Unificada -
LU para fabricação de outros brinquedos e jogos não especificados anteriormente,
sito a Rua Armandina Braga de Almeida nº 479 - Jardim Santa Emilia - Guarulhos - SP.
- CEP 07141-003, através do Processo Administrativo nº 55440/2017.

LCJ S.A.
CNPJ nº 02.225.165/0001-97 - NIRE 35.300.151.151
Extrato da Ata de Assembléia Geral Extraordinária

Data//Hora/Local: 24/10/2017, às 10:30 horas, na sede social, São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente
- Léo Wallace Cochrane Júnior; Secretária - Liana Cochrane Miele. Convocação e Publicação: Dispensada. Deliberações
Aprovadas por Unanimidade: (i) por considerarem excessivo ao cumprimento do objeto social da companhia, os acionistas,
aprovaram a redução do capital social da companhia de 6.890.000,00 para R$ 10.000,00, com uma redução, portanto,
de R$ 6.880.000,00, sem o cancelamento de ações. O montante de R$ 6.880.000,00, correspondente ao valor da
redução do capital, ora aprovada, é pago, neste ato, aos acionistas, de acordo com suas participações no capital
social. Em razão da redução de capital acima deliberada, fica alterado o artigo 5º do Estatuto Social da companhia que
passa a vigorar com a seguinte e nova redação: “O capital social é de R$ 10.000,00, dividido em 37.140 ações
nominativas, sem valor nominal, sendo 12.380 ações ordinárias e 24.760 ações preferenciais. As ações ordinárias
estão divididas da seguinte forma: 6.314 ações ordinárias da classe “A” e 6.066 ações ordinárias da classe “B””.
Encerramento: A Ata foi lida aprovada e assinada por todos os presentes. Data: SP, 24/10/2017. Mesa: (aa)
Presidente - Léo Wallace Cochrane Junior; Secretária - Liana Cochrane Miele. Acionistas Presentes: (aa) Leo Wallace
Cochrane Júnior; Liana Cochrane Miele e Lenah Barrionuevo Cochrane Cutait, p.p. Léo Wallace Cochrane Júnior.

Especialistas da França, 
Portugal, México, Ar-
gentina, Itália, Espanha, 

Rússia, Turquia e Estados 
Unidos, também já chancela-
ram o documento em edições 
anteriores do evento.

O macarrão é um dos alimen-
tos mais apreciados. Sua cres-
cente popularidade em culturas 
ao redor do mundo pode ser 
atribuída não só à sua deliciosa 
versatilidade, mas também às 
suas contribuições nutricionais, 
por ser um carboidrato com-
plexo nutritivo que combinado 
com vegetais e proteínas é uma 
das opções de refeição mais 
práticas e saudáveis.

Formulada originalmente 
em 2004 pela Oldways, The 
International Pasta Organisa-
tion (IPO) e Associazione delle 
Industrie del Dolce e della Pasta 
italiane (AIDEPI), a declaração 
colaborativa reforçou os aspec-
tos de saudabilidade das massa 
e abordou temas que incluem 
gluten-free, nutrição esportiva 
e sustentabilidade. Nestes 13 
anos, o consenso já foi atuali-
zado duas vezes: em 2010 e em 
2015, com a assinatura de mais 
20 cientistas. 

Pesquisadores afi rmam que comer massa ajuda a emagrecer. 

Cientistas afi rmam: macarrão 
faz bem para a saúde

Durante o World Pasta Day, congresso que reuniu a indústria mundial de macarrão no Brasil, quatro 
cientistas brasileiros e turcos assinaram uma Declaração de Consenso Científi co sobre a Alimentação 
Saudável com Massas

G
et

ty
 Im

ag
es rações, é possível entender que 

a dieta mediterrânea espalhou 
sua presença no continente. A 
combinação de macarrão, legu-
mes, peixe ou marisco e óleo é 
onipresente, mesmo em regiões 
distantes do litoral”.

Os novos signatários são: prof. 
dr. Dan Waitzberg, da USP; prof. 
dra. Elizabete Wenzel de Mene-
zes, da USP; prof. dra. Glaucia 
Maria Pastore, da Unicamp; e 
prof. dra. Nevin Sanlier, da Uni-
versidade de Biruni (Turquia). 
“Um efeito positivo das massas é 
a baixa resposta glicêmica pós-
-ingestão, que é uma consequ-
ência da estrutura e do tipo de 
amido, aumentando a sensação 
de saciedade e melhorando a 
sensibilidade à insulina, regu-
lando a microbiota intestinal. 
Além disso, a massa integral 
pode contribuir para o consumo 
diário de fi bras alimentares”, 
ressaltou Elizabete Wenzel.

Algumas mensagens-chave 
foram destacadas pelos cientis-
tas: macarrão fornece energia, 
mantém a saciedade por mais 
tempo, não engorda e, além 
de ser uma refeição saborosa, 
aproxima as pessoas (Fonte: 
Abimapi).

“Cientistas de todo o mun-
do continuam a incentivar o 
macarrão nas refeições”, disse 
Sara Baer-Sinnott, presidente 
da Oldways. “As assinaturas 
dos mais renomados especia-
listas internacionais são uma 
adição importante ao nosso 
esforço contínuo para obter o 
reconhecimento mundial dos 
benefícios do macarrão para 
a saúde e o meio ambiente e o 
papel das massas nas cozinhas 
em todo o mundo” completou.

Além de Sara, que apresen-
tou a Declaração de Consenso 
Científi co, o nutrólogo, médico-
-pediatra e diretor do Núcleo 
de Difi culdades Alimentares do 
Instituto PENSI – do Hospital 
Infantil Sabará – Mauro Fisberg, 
discutiu as questões econômi-
cas, nutricionais e culturais 
associadas ao macarrão. “Com 
base no fato de que a maioria 
dos países da América Latina 
tem macarrão como alimento 
rotineiro, em diferentes prepa-

O caso de uma italiana de 21 
anos que deu entrada em um 
hospital de Florença suando 
sangue deixou os médicos 
espantados. Mesmo sem ne-
nhum hematoma na pele, a 
jovem sangrava pelo rosto e 
pelas palmas das mãos. 

Segundo a paciente, os san-
gramentos começaram há três 
anos e tem duração de um a 
cinco minutos, dependendo 
da quantidade do fl uxo de san-
gue. O caso foi divulgado no 
Jornal da Associação Médica 
Canadense (CMAJ).

A jovem relatou aos médicos 
que o fenômeno acontece 
em diversas ocasiões, como 
ao praticar alguma atividade 
física ou dormir. No entanto, o 

sangramento fi ca mais intenso 
durante um período de maior 
estresse emocional.Após ser 
submetida a uma série de 
exames, a adolescente foi 
diagnosticada com hemati-
drose, uma doença rara que 
afeta uma pessoa em cada 10 
milhões. Desconhecida ainda 
por muitos médicos, a condi-
ção não tem possibilidade de 
cura e conta apenas tratamen-
tos para controlar ansiedade e 
o estresse do paciente.

De acordo com o historiador 
e hematologista Jacalyn Du-
ffi n, da Universidade Queen, 
de Ontário, desde 1880 foram 
encontrados 42 pessoas com a 
doença, sendo 18 nos últimos 
cinco anos (ANSA).

Doença rara faz jovem 
‘suar sangue’ na Itália

 “Quatro ou cinco xícaras por dia” são 

sufi cientes para reduzir a aparição de 

alguma doença cardíaca.

Amantes do café e do chocolate podem 
comemorar. Segundo uma nova pesquisa, 
o consumo dos dois produtos trazem 
efeitos positivos ao coração e reduzem 
as chances de desenvolver doenças car-
díacas.

Segundo Sebastiano Marra, diretor do 
departamento cardiovascular do hospital 
Maria Pia, em Turim, na Itália, os efeitos 
positivos do café acontecem “a longo prazo” 
e que “quatro ou cinco xícaras por dia” 
são sufi cientes para reduzir a aparição de 
alguma doença cardíaca.

O médico ainda revelou que ao analisar 
os dados de mais de 10 mil pessoas que 

Café e chocolate reduzem 
chance de doenças cardíacas
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s tomam café diariamente, foi confi rmado 
que eles passaram a dormir melhor e tive-
ram menos crises de ansiedade. “O grão de 
café é a substância mais antioxidante que 
existe na natureza”, revelou ainda Marra 
com base no estudo.

Já sobre o chocolate, dados análogos 
foram encontrados para pessoas que con-
sumiam, com muita frequência, chocolate 
com 85% a 90% de cacau. A cidade de 
Turim hospedará um evento internacional 
de cardiologia entre os dias 27 e 28 de ou-
tubro. Nele serão debatidos as inovações 
na área e novos tipos de prevenção contra 
doenças cardíacas (ANSA).

Para Trump, trata-se da “maior crise sanitária”

da história norte-americana.

Em pronunciamento na 
Casa Branca, o presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump, declarou ontem (26) 
“emergência de saúde pública” 
na crise dos opiáceos, que, 
segundo dados ofi ciais, mata 
mais de 33 mil pessoas por 
ano no país. Segundo o re-
publicano, trata-se da “maior 
crise sanitária” da história 
norte-americana.

“Mas podemos ser a geração 
que colocará fi m a essa crise”, 
disse, lembrando que o abuso 
de opiáceos (substâncias de-
rivadas do ópio, como heroína 
e morfi na) causa cerca de 100 
mortes por dia nos EUA. “Essa 
epidemia é uma emergência 
sanitária nacional e, como 
americanos, não podemos 

Trump declara crise dos opiáceos 
como ‘emergência pública’

Atualmente, o governo conta 
com apenas US$ 57 mil para as 
ações de combate aos opiáceos, 
mas a Casa Branca se compro-
meteu a buscar novos fundos 
com o Congresso. A decisão 
de “rebaixar” a crise levanta 
dúvidas na oposição sobre o 
real interesse de Trump em 
reduzir o consumo de opiáceos, 
uma vez que essa batalha pode 
colocar em jogo os interesses 
econômicos de grandes indús-
trias farmacêuticas.

A crise foi declarada “epidê-
mica” em 2011, mas começara 
ainda nos anos 1990, com a 
difusão de novos remédios 
analgésicos à base de ópio, 
mais efi cazes, porém com um 
risco muito maior de causar 
dependência (ANSA).

permitir que isso continue”, 
acrescentou. 

O presidente havia criado uma 
comissão para estudar possíveis 

respostas à crise, mas pretendia 
declarar “emergência nacional”, 
que pode obter mais recursos do 
que uma “emergência pública”.
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