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QUARTA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2018

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
Autônoma está gozando do benefício previdenciário, e pretende con-
tinuar recolhendo para o INSS, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

JOVEM APRENDIZ PODE SER REGISTRADO COMO ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO? 

Nos casos de contratação de aprendiz, não será recomendado usar a titu-
lação de cargos de profissionais efetivos, como no caso em questão (assis-
tente administrativo). Assim, recomenda-se usar “ aprendiz administrativo” 
ou “aprendiz - assistente administrativo” enquanto durar a aprendizagem.

DECLARAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO
Declaração de comparecimento na escola de filho menor, a empresa 
deve abonar as horas do funcionário? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATADA POR PRAZO DETERMINADO
Funcionária foi contratada por prazo determinado, entretanto informou 
que está gravida. Poderá ser demitida no termino do contrato, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO PROCEDER EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS 
COM REEMBOLSO DE CUSTAS PARA ACADEMIA, TERÃO INCIDÊNCIAS 
DE IMPOSTOS? 

Entendemos que o reembolso de academia é considerado salário, conse-
quentemente terá incidência de INSS e FGTS, uma vez que em legislação 
não há previsão legal que isente este pagamento de incidências.

FÉRIAS APÓS A LICENÇA MATERNIDADE
Funcionária está de licença maternidade e possui direito a férias, pode 
ser concedida em seguida ao término da licença, existe impedimento 
legal? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

Leilões

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 05/06/2018  - 10:05h  -  2º LEILÃO: 07/06/2018  - 10:05h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: 
dia 05/06/2018, às 10:05 horas, e 2º Leilão dia 07/06/2018, às 10:05 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, 
São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: FABRIZIO RODRIGUES SAMPAIO DE SALES

 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-
01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 
644.045,93 (Seiscentos e quarenta e quatro mil, quarenta e cinco reais e noventa e três centavos) 2º leilão: R$ 527.275,39 (Quinhentos e vinte 
e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 12/06/2018  - 10:05h  -  2º LEILÃO: 14/06/2018  - 10:05h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 12/06/2018, às 10:05 horas, e 2º Leilão dia 14/06/2018, às 10:05 horas. 
LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: HELMANN GURGEL, 

 
MARIA DO SOCORRO BARROS ALMEIDA GURGEL,  CREDOR 
FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 
1º leilão: R$ 1.767.238,35 (Um milhão, setecentos e sessenta e sete mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos) 2º leilão: R$ 877.355,63 
(Oitocentos e setenta e sete mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

da lei. DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

  da 

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0009165-41.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Regina de Oliveira
Marques, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) DANIELA STAPF, Brasileiro, RG 35072094-0, CPF
223.482.978-09, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por
Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, CNPJ - 43.371.723/0001-00. Encontrando-se o
réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua
Intimação por Edital,  para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague a quantia de R$ 6.421,70, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10%
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de abril de 2018.                (16 e 17)

Edital de Citação e Intimação. Prazo de 60 dias. Processo Nº  0131332-04.2011.8.26.0100. O Dr.
Helmer Augusto Toqueton Amaral, Juiz de Direito da 8º Vara Cível do Foro Central/SP, na forma da
lei, etc. Faz saber a ALOHA EDITORIAL LTDA, sociedade empresária com sede na Rua Macedônia
nº 10 – Vila Nina – 02834-010 – São Paulo – SP, inscrita no CNPJ/MF Nº 01.691.001/0001-92,
Márcio Masculino Alves, brasileiro, empresário, inscrito no CNPJ Nº 107.446.728-05, atualmente
em lugar incerto e não sabido, e a Renata Weber Neiva, brasileira, empresária, inscrita no CPF sob
nº 063.415.158-47, atualmente em lugar incerto e não sabido que ação de Execução de Título
Extrajudicial foi proposta por Credit Brasil Fomento Mercantil S/A. Estando os executados em lugar
ignorado, expede-se o edital para que em 03 dias, paguem o débito atualizado, podendo, no prazo de
15 dias, opor embargos, sendo que, esse prazo, reconhecendo o crédito do exequente, poderá
comprovar o depósito de 30%. Incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até seis
parcelas mensais corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluir os 20 supra, ficando
advertida de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e
publicado na forma da lei. SP, 23/11/2014.                                                                                   (16 e 17)

Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A.
C.N.PJ. n° 08.279.191/0001-84 - N.I.R.E.: 35.300.334.311

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 30/11/2017, às 9:00 horas, sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Presidente: Sr. Francisco Javier Valenzuela 
Cornejo; Secretário: Sr. Marcelo Luis Santilli. Resumo das Deliberações: A AGE, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, (a) aprovou 
a alteração do endereço da sede social da Companhia, de modo que essa passe a localizar-se na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporte Towers, CEP 04543-907; 
(b) aprovou, dada a deliberação acerca da alteração do endereço da sede social da Companhia, a nova redação do artigo 2º do Estatuto Social, a 
qual passa a ser alterado; (c) aprovou a destituição do Sr. Olivier Antoine Calandreau, Passaporte n° 11DD33154, CPF nº 236.835.298-81,  do cargo 
de membro titular do Conselho de Administração da Companhia; (d) elegeu, em substituição ao conselheiro ora destituído, o Sr. Baptiste Paul Bernard 
Touchard, Passaporte n° 14AF22359, em processo de obtenção de sua inscrição no CPF, para o cargo de membro efetivo do Conselho de 
Administração da Companhia, com mandato que estender-se-á até 30/03/2018, coincidindo, assim, com o término dos mandatos dos demais
integrantes do Conselho de Administração da Companhia; e (e) deliberou pela publicação desta Ata de AGE na forma de extrato. Formalizada tal 
declaração, o Sr. Baptiste Paul Bernard Touchard tomou posse no cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, conforme 
o anexo Termo de Posse. Nada mais. Francisco Javier Valenzuela Cornejo - Presidente da Mesa (representado por seu procurador Emmanuel 
Pelege); Marcelo Luis Santilli - Secretário. Acionistas Presentes: BNP Paribas Cardif S/A - Emmanuel Pelege - Procurador; Cardif Assurances 
Risques Divers S/A - Emmanuel Pelege - Procurador; Membro Efetivo do Conselho de Administração: Baptiste Paul Bernard Touchard
(representado por seu procurador Emmanuel Pelege). JUCESP nº 181.558/18-0 em 13/04/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.
C.N.P.J. nº 03.546.261/0001-08 - N.I.R.E.: 35.300.175.051

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: 30/11/2017, às 14:30h. Na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Sr. Francisco Javier Valenzuela 
Cornejo, Presidente da Mesa; e Sr. Marcelo Luis Santilli, Secretário. Resumo das Deliberações: O Conselho de Administração,
por unanimidade de votos e sem qualquer objeção, (a) aprovou a destituição do Sr. Adriano Carlos Vieira Romano, RG nº 20.108.120 SSP/SP, 
CPF nº 132.505.848-35, do cargo estatutário de Diretor Presidente da Companhia, agradecendo-o pelos excelentes serviços prestados à Companhia;
(b) aprovou a destituição do Sr. Emmanuel Pelege, RNE nº V307816-J, CPF nº 227.256.918-85, do cargo estatutário de Diretor Técnico da 
Companhia; (c) aprovou a destituição do Sr. Ricardo da Cruz Barreto, RG nº 11.406.338-2 SSP/SP, CPF nº 134.827.478-65, do cargo estatutário
de Diretor sem designação específica da Companhia; (d) elegeu o Sr. Emmanuel Pelege, para o cargo estatutário de Diretor Presidente da 
Companhia, com mandato que estender-se-á até 30/03/2018; (e) elegeu o Sr. Ricardo da Cruz Barreto, acima qualificado, para o cargo
estatutário de Diretor Técnico da Companhia, com mandato que estender-se-á até 30/03/2018; (f) consignou que, em decorrência das
deliberações acima, a Diretoria da Companhia fica assim composta: (f.1) Sr. Emmanuel Pelege, ocupando o cargo de Diretor Presidente; e 
(f.2) Sr. Ricardo da Cruz Barreto, ocupando o cargo de Diretor Técnico, sendo que os respectivos mandatos estender-se-ão até 30/03/2018; 
(g) indicou o Sr. Emmanuel Pelege, Diretor Presidente da Companhia; (g.1) como o responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613,
de 3/03/1998 (alterada pela Lei nº 12.683, de 9/07/2012), na Circular SUSEP nº 445, de 2/07/2012 e nas demais regulamentações 
complementares aplicáveis; (g.2) como responsável, nos termos da Circular SUSEP nº 249, de 20/02/2004, pelos controles internos;
e (g.3) como responsável, nos termos da Circular SUSEP nº 344, de 21/07/2007, pelos controles internos específicos para a prevenção contra
fraudes; (h) indicou o Sr. Ricardo da Cruz Barreto, Diretor Técnico da Companhia; (h.1) como responsável pelo cumprimento das obrigações
da Resolução CNSP nº 143, de 27/12/2005; (h.2) como responsável técnico, nos termos da Resolução CNSP nº 321, de 15/07/2015, 
e do artigo 1º, inciso II, da Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003; (h.3) como responsável administrativo-financeiro, conforme previsto no artigo 
1º, inciso III, da Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003; (h.4) como responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas 
e procedimentos de contabilidade e auditoria independente previstos na regulamentação em vigor, conforme o disposto na Resolução CNSP 
nº 321, de 15/07/2015; (h.5) como responsável pelas relações com a SUSEP, nos termos do artigo 1º, inciso I, da Circular SUSEP nº 234, 
de 28/08/2003; (h.6) como responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguro e dos serviços por esses prestados,
nos termos do artigo 16, da Resolução CNSP nº 297, de 25/10/2013; e (h.7) como responsável pela contratação de correspondentes de
microsseguro e pelos serviços por eles prestados; e (i) aprovou o encerramento da filial da Companhia localizada na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 1.052, 7º andar, conjuntos 71 e 72, Itaim Bibi, CEP 04534-014. Nada mais. Francisco Javier
Valenzuela Cornejo - Presidente (representado pelo procurador Emmanuel Pelege); Marcelo Luis Santilli - Secretário. Emmanuel Pelege -
Diretor Presidente; Ricardo da Cruz Barreto - Diretor Técnico. Conselheiros: Francisco Javier Valenzuela Cornejo (representado pelo 
procurador Emmanuel Pelege); Baptiste Paul Bernard Touchard (representado pelo procurador Emmanuel Pelege); Roberto Martin de Souza 
Rubim. JUCESP nº 182.352/18-3 em 13/04/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ECOLIFE VILA MARIA Empreendimentos Imobiliários Ltda. - CNPJ/MF nº 08.856.694/0001-75 - NIRE 
35.224.169.903 - Extrato da Ata de Reunião de Sócios - Com sede na Cidade de São Paulo, SP, na Rua 
Gomes de Carvalho, 1581, 1º andar, conjunto 109, Vila Olímpia, CEP 04547-006, com seu Contrato Social 
devidamente arquivado perante a JUCESP sob o NIRE 35.224.169.903, vem a público divulgar que, em 
14/05/2018, foi aprovada por unanimidade dos sócios, com fundamento nos artigos 1.082, II, e 1.084 do 
Código Civil Brasileiro, a redução parcial do capital social em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com o 
cancelamento de 200.000 (duzentas mil) quotas e restituição proporcional de capital aos sócios.

São Paulo, 14 de Maio de 2018. EMILIO DELLA TOGNA NETO, Diretor

ECOWAY MAPENDI Empreendimentos Imobiliários Ltda. - CNPJ/MF nº 08.421.686/0001-04 -  
NIRE 35.222.816.367 - Extrato da Ata de Reunião de Sócios - Com sede na Cidade de São Paulo, SP, na Rua 
Gomes de Carvalho, 1581, 1º andar, conjunto 109, Vila Olímpia, CEP 04547-006, com seu Contrato Social 
devidamente arquivado perante a JUCESP sob o NIRE 35.222.816.367, vem a público divulgar que, em 
14/05/2018, foi aprovada por unanimidade dos sócios, com fundamento nos artigos 1.082, II, e 1.084 do Código 
Civil Brasileiro, a redução parcial do capital social em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), com o 
cancelamento de 350.000 (trezentas e cinquenta mil) quotas e restituição proporcional de capital aos sócios. 

São Paulo, 14 de Maio de 2018. EMILIO DELLA TOGNA NETO, Diretor

Balanço Patrimonial e Relatório da Administração - (Em Milhares de Reais)

Avante S/A Empreendimentos e Participações
CNPJ 16.822.157/0001-32

Demonstrações Financeiras (Em Milhares de Reais)

Ativo    2.016    2.015
Circulante    2.498    2.560
 Disponível 2 64
 Estoque 2.496 2.496
Realizável a Longo Prazo       394       354
 Depósitos e Cauções 394 354
Permanente       105       105
 Investimentos/Participações 14 14
 Imobilizado Operacional 91 91
Total do Ativo 2.997 3.019

Passivo     2.016    2.015
Circulante     1.427    1.481
 Obrigações de Funcionamento 554 554
 Obrigações com Acionistas 873 927
Exigível a Longo Prazo          30        19
 Obrigações Tributarias 30 19
Patrimônio Líquido     1.540    1.519
 Capital Realizado 1.400 1.400
Reserva Legal 140 119
Total do Passivo 2.997 3.019

Demonstrações de Resultados dos Exercícios
Findos em 31 de Dezembro  de     2.016    2.015
Receita Bruta       734      877
Deduções da Receita Bruta (43) (43)
Receita Líquida       690      834
Encargos Operacionais (139) (168)
Resultado Líquido Antes I.R.       552      666
 Lucro Líquido por Mil/Ações (R$) 0,394 0,476

Demonstração das Mutações  do Patrimônio Líquido
Capital Reserva Resultado Patrimônio

Discriminação  Social      Legal Acumulado      Líquido
- Em 1º Janeiro de 2014 1.400 356 0 1.756
- Resultado Exercício – (237) 666 429
- Proposta Distribuição de
    Dividendos – – (666) (666)
- Em 31 de Dezembro de 2015 1.400 119 0 1.519
- Resultado Exercício – – 552 552
- Proposta Distribuição de
    Dividendos – 21 (531) (531)
- Em 31 de Outubro de 2016 1.400 140 0 1.540

Demonstração Origens e Aplicações de Recursos dos Exercercios
Findos em 31 de Dezembro de      2.016     2.015
Origens        563       322
 Resultado do Exercício 552 666
 Aumento/Redução Exigivel Longo Prazo 11 (344)
Aplicações      (571)     (868)
 Dividendos Proposto e Distribuídos 531 666
 Redução Realizavel Longo Prazo 40 1
 Aquisição Ativo 0 201
Aumentos Capital Circulante Líquido         (8)    (546)

Notas Explicativas
As demonstrações contábeis foram elaboradas conforme dispositivos
contidos na Lei 6.404/1976 em consonância com os princípios contábeis
geralmente aceitos. Proposta a distribuição da totalidade do lucro líquido.
O capital social subscrito é totalmente integralizado e composto de
1.400.000 ações ordinárias nominativas,  sem valor nominal.

São Paulo, 28 de Abril de 2.017.
Andréa Rinzler - Diretor Presidente - CPF 013.014.178-07

Walter Dias - TC CRC-PR 009557/O-7 - CPF 003.311.809-44

Balanço Patrimonial e Relatório da Administração - (Em Milhares de Reais)

Avante S/A Empreendimentos e Participações
CNPJ 16.822.157/0001-32

Demonstrações Financeiras (Em Milhares de Reais)

Ativo    2.017    2.016
Circulante    2.552    2.498
 Disponível 4 2
 Outros Créditos 52 0
 Estoque 2.496 2.496
Realizável a Longo Prazo       547       394
 Depósitos e Cauções 547 394
Ativos Fiscais Diferidos    2.204          –
 Direitos Creditórios e Fiscais 2.204 –
Permanente       105       105
 Investimentos/Participações 14 14
 Imobilizado Operacional 91 91
Total do Ativo 5.408 2.997

Passivo     2.017   2.016
Circulante     1.494   1.427
 Obrigações Tribuitarias  36 0
 Obrigações de Funcionamento 553 554
 Obrigações com Acionistas 905 873
Exigível a Longo Prazo     2.374        30
 Obrigações Tributarias 2.374  30
Patrimônio Líquido     1.540    1.540
 Capital Realizado 1.400 1.400
 Reservas de Capital 140 140
Total do Passivo 5.408 2.997

Demonstrações de Resultados dos Exercícios
Findos em 31 de Dezembro  de      2017    2.016
Receita Bruta    1.185      734
Deduções da Receita Bruta (78) (43)
Receita Líquida    1.107      691
Encargos Operacionais (208) (139)
Resultado Líquido Antes I.R.       899      552
Lucro Líquido por Mil/Ações (R$) 0,642 0,394

Demonstração das Mutações  do Patrimônio Líquido
Capital Reserva Resultado Patrimônio

Discriminação  Social     Legal Acumulado      Líquido
-Em 1º Janeiro de 2016 1.400 119 – 1.519
-Resultado Exercício – – 552 552
-Proposta Distribuição de Dividendos – 21 (531) (531)
-Em 31 de Dezembro de 2016 1.400 140 0 1.540
-Resultado Exercício – – 899 899
-Proposta Distribuição de Dividendos – – (899) (899)
-Em 31 de Outubro de 2017 1.400 140 0 1.540

São Paulo, 20 de Abril de 2.018.
Andréa Rinzler - Diretor Presidente - CPF 013.014.178-07

Walter Dias - TC CRC-PR 009557/O-7 - CPF 003.311.809-44

Demonstração Origens e Aplicações de Recursos dos Exercercios
Findos em 31 de Dezembro de      2.017    2.016
Origens      3.243       563
 Resultado do Exercício 899 552
 Aumento/Redução Exigivel Longo Prazo 2.344 11
Aplicações    (3.256)     (571)
 Dividendos Proposto e Distribuídos 899 531
 Aumento/Redução Realizavel Longo Prazo 2.357 40
Aumentos Capital Circulante Líquido         (13)        (8)

Notas Explicativas
As demonstrações contábeis foram elaboradas conforme dispositivos
contidos na Lei 6.404/1976 em consonância com os princípios contábeis
geralmente aceitos. Proposta a distribuição da totalidade do lucro líquido.
O capital social subscrito é totalmente integralizado e composto de
1.400.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Cardofibra Indústria e Comércio de Fibras Ltda., torna público que requereu à Secretaria
Municipal do Verde e do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação, para a
atividade de fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico, localizada à Rua Olho
D’água Borges, 2016 - Vila Silvia - Município de São Paulo. 

Com o objetivo de infor-
mar sobre os benefícios 
e a importância do uso 

de fertilizantes para garantir 
a produção de alimentos mais 
saudáveis e suprir a demanda, 
um grupo de cientistas, re-
presentantes de associações, 
sindicatos e da indústria de 
fertilizantes perceberam a ne-
cessidade de fazer um trabalho 
educativo e esclarecedor ao 
público leigo brasileiro. Assim 
surgiu a iniciativa Nutrientes 
para a Vida (NPV).

 
Dados oficiais apontam que o Brasil é o 3º maior produtor 

agrícola e 9º maior detentor de florestas plantadas do mundo. 
Com 72,2 milhões de hectares plantados com culturas anuais 
e perenes e 172 milhões de hectares com pastagem, é também 
o 4º maior mercado de fertilizantes do mundo; somente em 
2017 foram consumidos cerca de 34,4 milhões de toneladas. 
Entretanto, apesar dos benefícios e resultados na produção 
agropecuária, os consumidores e o público em geral desconhe-
cem a importância dos fertilizantes para o Brasil.

 
Nos últimos 40 anos, a produção de grãos aumentou 408%, 

com um aumento de área de apenas 63%. Como consequência, 
houve um crescimento na produtividade de 211%. Neste mesmo 
período, o aumento no consumo de fertilizantes foi de 385%. 
Isso permite relacionar o melhor rendimento das culturas de 
grãos ao uso de adubos. Sem sua utilização, haveria necessi-
dade de derrubar 129 milhões de hectares para obter a mesma 
quantidade de grãos. 

 
Assim, pode-se deduzir que o uso de fertilizantes é o caminho 

para o aumento da produtividade das culturas e a preservação 
de nossas florestas. Para entender a importância e a necessi-
dade de o solo ser bem cuidado, faremos uma comparação com 
a pele. Quando falamos em pele, pensamos imediatamente em 
seres humanos. Maior órgão do nosso corpo, a pele necessita de 
cuidados rotineiros para torná-la mais saudável, bonita e, assim, 
protegê-la da ação do tempo e evitar doenças. É ela, também, 
que colabora com outros órgãos para controlar a temperatura 
corporal, papel fundamental para a nossa sobrevivência.

A pele da terra e a vida
Tanto quanto a epiderme humana, o solo necessita de cuidados para se manter saudável

Mas, e se pensarmos na camada arável do solo como uma 
pele que recobre a Terra, com o diâmetro de 12.742 km, ou 
seja, 12.742.000 metros ou 1.274.200.000 cm? Dentro desse 
escopo, considerando os 30 cm superficiais como “a fina pele 
do planeta”, que requer cuidados para se manter saudável e 
produtiva, quais seriam os tratamentos necessários para que 
o solo se mantenha ativo e fértil? Fazendo um paralelo, quais 
seriam os cremes, hidratantes e protetor solar do solo para 
repor as perdas de nutrientes necessários para a produção de 
alimentos?

 
A camada arável, que tem entre 20 e 30 cm de profundidade, 

é a pele da Terra, parte do solo onde o sistema radicular das 
plantas se desenvolve e absorve água e os nutrientes quando 
disponíveis. É nesta camada em que são aplicados os fertilizantes, 
que irão repor os nutrientes perdidos pela erosão e pela chuva, 
que percola no solo, ou aqueles que são exportados com os 
alimentos colhidos. Quando pensamos na profundidade de um 
solo, logo verificamos que sua parte arável é uma fina camada 
sobre a Terra, que pode parecer insignificante para nutrir uma 
planta, mas não é. 

 
Esta pequena parcela do solo é onde está concentrada a 

maioria dos nutrientes que fazem um vegetal se desenvolver 
e produzir alimentos. A perda desta camada significa redução 
da fertilidade do solo e, consequentemente, da produtividade, 
causando a falta de alimentos e o caos da fome. Assim como 
a pele em relação ao corpo, maior órgão que temos, apesar de 
ainda ser pequeno em comparação ao todo, mas fundamental 
para a nossa sobrevivência, a camada arável do solo, apesar de 
muito fina, é quem nutre toda a vida terrestre.  

 
Por isso, quem entende de cultivo, agricultura, plantas e 

alimentos define essa camada superficial como “a fina pele do 
planeta”. Como a nossa pele, essa camada necessita de muitos 
cuidados, sendo o principal a correta adubação, com nutrientes 
na dose, época e local certos e sempre aplicando a fonte cor-
reta. A adubação balanceada permite a produção de alimentos 
saborosos e nutritivos, garantindo a segurança alimentar e 
nutricional da população. Por isso, é necessário que todos 
saibam a importância de manter o solo saudável, produtivo e 
pronto para o cultivo.  

O solo é a pátria, cultivá-lo e conservá-lo é engrandecê-la e 
garantir a sustentabilidade e a vida.
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