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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de 
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ - – fone (11) 5585-4000.

Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 31 de Julho de 2019. 
Dia de Santo Inácio de Loyola, São Fábio, São Germano, São Demócrito, e Dia 
do Anjo Umabel, cuja virtude é a amizade. Dia Mundial do Orgasmo. 

Aniversário da atriz Geraldine Chaplin que faz 75 anos, o ator Wesley Snipes 
que nasceu em 1962 e o ator Dean Cain que nasceu em 1966 e a modelo Ana 
Claudia Michels que faz 38  anos.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau é uma pessoa sensível e ponderada, 
mostra muita vontade diante dos assuntos da mente, da espiritualidade e 
das tradições. Fica um tanto desconfortável diante das indecisões ou da 
agressividade dos outros, mas em geral é paciente com tais atitudes quando 
quem as manifesta é alguém por quem possui afeto. É um pai ou mãe muito 
atuante e normalmente possui alto grau de fertilidade e considerável apetite 
sexual. Os relacionamentos e companhia de amigos são muito importantes. 
No lado negativo tem a tendência a oscilação de humor, sendo inclinado a ser 
facilmente ferido pelos outros.

Magia dos sonhos
CORES – Cores claras: acontecimentos felizes. Escuras: mágoas 
e aborrecimentos. Branca: inocência: pureza. Amarela: sabedoria, 
generosidade. Azul: fortuna, escuro: adversidades. Preta: 
obstáculos. Vermelha: excessos, paixão. Cinza: contrariedade no 
lar. Rosa: proteja pessoa querida. Dourada: você gostaria de ser 
admirado (a). Laranja: não aprovará atitude de pessoa amiga. 
Lilás: conseguirá vencer defeitos. Marrom: brigas por excesso de 
autoridade. Prata: casamento próximo ou vencerá causa justa. 
Roxa: decisão defi nitiva e muita sorte. Verde: confi ança na vida. 
Números de sorte:  03, 17, 21, 28, 33 e 58.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta quarta é o último dia da lunação. A Lua ingressa em Leão às 10h19 da manhã. Em Leão a Lua assinala um 
período onde as celebrações e homenagens possuem um sabor todo especial. Vamos brindar a vida e nos engran-
decer como pessoas. O mês de julho termina com a força da energia leonina. A Lua faz conjunção com Vênus que 
traz mais alegria, leveza e beleza. As relações em geral, o contato com as mulheres e os relacionamentos estarão 
favorecidos durante o dia. À noite podem ocorrer mudanças de planos e imprevistos que podem afetar o nosso 
humor. A Lua faz um contato negativo com Urano que pode deixar o sono agitado.
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Através do apoio que passa a receber 
de pessoas com quem trabalha obterá 
aumento dos resultados práticos para 
melhorar sua vida. O fi nal da tarde 
deve ser agradável. Para conseguir 
o que deseja, precisa de ajuda e do 
apoio daqueles que estão próximos. 
49/249 – Verde.

Bons momentos, alguns muito felizes no 
amor e nas amizades. Com o Sol transi-
tando junto com a Lua na casa quatro em 
Leão, aproxime-se da família e resgate 
situações deixadas para trás no passado. 
Apenas cuidado com a arrogância, que 
pode aumentar. 18/318 – Azul.

As manifestações de elogio e do aplau-
so além do reconhecimento terão lugar 
de destaque. Um ótimo astral, mas 
não alimente desejos impossíveis que 
acabam provocando decepções. Viva 
dentro da realidade sem mudar o seu 
dia a dia mesmo que tenha motivo para 
isso. 26/426 – Amarelo.

O Sol em direção a casa três terá ajuda 
para preparar mudanças, mas pode fa-
zê-lo cometer extravagâncias. Controle 
os gastos a mais para levar adiante seu 
plano de elevação traçando metas e 
objetivos novos.  À noite, conversa-
ções, contatos e bom entretenimento. 
16/416 – Branco.

A Lua em seu signo de manhã  propi-
cia diversões, shows, espetáculos, o 
convívio em lugares de lazer vive um 
clima propício. Uma chance inesperada 
virá, por isso precisa estar preparado 
para aproveitá-la. De madrugada, sono 
regenerador e emoções restauradas. 
35/335 – Amarelo dourado. 

Logo irá viver um novo ciclo de vida, 
com novas oportunidades e muita 
motivação. Quando começar a lunação 
será muito propício para novas rela-
ções e amizades serem conquistadas. 
As emoções podem ser desanimo e 
frustração com a Lua fora de curso 
de manhã. 98/198 – Verde.

A Lua faz conjunção com Vênus que traz 
mais alegria, leveza e beleza. As relações 
em geral, o contato com as mulheres e 
os relacionamentos estarão favorecidos 
durante o dia. Há males que acabam 
trazendo vantagens e benefícios mais 
tarde. 45/445 – Cores escuras.

Mudança profi ssional ou social tende a 
tumultuar a vida afetiva e descontro-
lar seu ritmo de vida. A persistência 
e a coragem aumentam e ajudam 
a resolver difi culdades. Controle a 
tendência a paixões fulminantes e 
perigosas que podem perturbar sua 
vida. 96/496 – Azul.

Mantenha as emoções sobe controle 
e as situações difíceis irão se acalmar. 
Uma nova etapa começa na carreira 
profi ssional, com chance de reconheci-
mento público. À noite podem ocorrer 
mudanças de planos e imprevistos que 
podem afetar o nosso humor. 27/527 
– Marrom.

Um dia de muita atração para o amor e 
para a relação à dois que serão felizes. 
O dia é muito propício para tratar e con-
trair casamento, iniciar ou continuar 
viagens longas. Se estiver só, poderá 
conhecer alguém e se apaixonar, mas 
evite fazer isso apenas para provocar 
ciúmes em alguém. 17/517 – Verde.

Resolva agora os impasses que poderão 
surgir se não fi zer nada. O vigor e a boa 
disposição ajudam a realizar viagens 
e passeios. Saia da rotina e viva sua 
liberdade. Durante todo o dia deve 
evitar decisões, ainda mais de última 
hora ou improvisadas. 21/521 – Rosa.

Simpatias que funcionam
Para trazer felicidade na vida

1 rosa vermelha, 1 vaso, 1 vela rosa, 1 pires, 1 pedaço de papel rosa. 
Em um sexta-feira ou em um sábado, compre a rosa vermelha e 
leve para sua casa. Pegue o vaso e acenda uma vela ao lado, sobre o 
pires. Lembre-se que a vela deve ser cor-de-rosa! Enquanto realiza 
esses processos, você deve mentalizar, pedindo para Deus, que 
você seja menos dependente, se aceite melhor e seja muito feliz.

Não deixe ocorrer rompimento que 
afasta a chance de felicidade e traz 
a solidão. Seja otimista e saiba adap-
tar-se a mudanças na relação íntima, 
mesmo as mais difíceis. Neste fi nal de 
lua minguante não é bom para decisões 
em assuntos práticos e materiais. 
56/756 – Branco.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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QUARTA-FEIRA, 31 DE JULHO DE 2019

FUNCIONÁRIO PROMOVIDO A DIRETOR
Empresa pretende promover o funcionário a diretor, não sócio, 
pode efetuar o pagamento por meio do pró-labore, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA QUE FALTA PARA EFETUAR FERTILIZAÇÃO PARA 
ENGRAVIDAR E APRESENTA ATESTADO, ESSA AUSÊNCIA PODE SER 
DESCONTADA COMO FALTA, COMO PROCEDER?

Interpretamos que o atestado não determina o afastamento da 
atividade da empregada por incapacidade para o trabalho, mas por 
fertilização, pode ser descontada, porque não está amparada pelas 
faltas justificadas constantes do artigo 473 da CLT, salvo disposição 
mais benéfica se prevista, na convenção coletiva da categoria.

BANCO DE HORAS INFORMADOS NO E-SOCIAL
Empresa em fase de implantação do banco de horas precisa informar 
o saldo das horas no E-Social, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO
Como proceder com o pagamento do adicional noturno em banco 
de horas, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EXISTE TETO PARA RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA 
PRESTADORES DE SERVIÇOS? 

Considerando que se trata de contribuinte individual (autônomo), 
informamos que o recolhimento previdenciário é limitado ao teto 
do salário de contribuição. Base Legal – Art.65 da IN RFB nº971/09.

COMPENSAÇÃO DE HORAS
Como a empresa pode efetuar a compensação de horas dentro do mês 
de forma legal? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CÁLCULO DE RESCISÃO DE 31 DIAS 
No cálculo de rescisão no mês que tem 31 dias, empresa deve calcular o saldo 
de salário por 31 dias? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Álcool Ferreira S.A.
CNPJ: 61.154.480/0001-30

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31/03/2019 e de 2018 (Em milhares de reais - R$)
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos à V.Sas. as Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício findo em 31/03/2019, compostas pelo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas.                             Jandira, 24/07/2019 A  Diretoria

A  Diretoria
Contadora: Angela Maria Lacroce Coniaric (CRC/1SP106.724/O-4)

Notas Explicativas: 1. Contexto Operacional: A Álcool Ferreira S.A. 
(“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado com sede na 
cidade de Jandira, Estado de São Paulo. A Companhia está envolvida prima-
riamente na produção e comercialização de álcool etílico hidratado extra 
neutro e de álcool etílico hidratado extra neutro orgânico e na distribuição de 
outros tipos de álcool destinado a diversos segmentos da indústria. 2. Resu-
mo das Principais Práticas Contábeis: 2.1. Base de Elaboração: De 
acordo com o estatuto social da Companhia, o exercício fiscal compreende 
o período de 1º/04/2018 a 31/03/2019. 2.2. Declaração de conformidade:  
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As demonstra-
ções contábeis estão apresentadas em Reais, que também é a moeda fun-
cional da Companhia. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem 
os saldos de caixa e depósitos bancários à vista e investimentos temporá-
rios de curto prazo, com até 90 dias da data da aplicação e com risco insig-
nificante de mudança de valor. 2.4. Contas a receber de clientes e estima-
tiva de provisão para créditos de liquidação duvidosa: Registradas e 

Balanços Patrimoniais 31/03/19 31/03/18
Ativo/Circulante 34.861 28.589
Caixa e equivalentes de caixa 7.004 7.306
Contas a receber de clientes 10.719 9.370
Estoques 4.220 2.823
Impostos a recuperar 11.897 7.599
Outros créditos 1.021 1.491
Não Circulante 13.858 18.724
Outros créditos 3.004 213
Impostos a recuperar 868 8.963
Imobilizado 7.986 7.548
Intangível 2.000 2.000
Total do Ativo 48.719 47.313
Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante 25.976 27.614
Fornecedores 13.692 13.333
Empréstimos e financiamentos 9.894 6.743
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 454 546
Obrigações tributárias 596 726
Outras obrigações 1.340 6.266
Não Circulante 53 181
Outras obrigações 53 181
Patrimônio Líquido 22.690 19.518
Capital social 9.240 9.240
Reserva de capital 869 693
Reserva de lucros 12.581 9.585
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 48.719 47.313

Demonstrações do Resultado 31/03/19 31/03/18
Receita Líquida de Vendas 95.047 104.515
Custo das Vendas (69.573) (82.925)
Lucro Bruto 25.474 21.590
Receitas (Despesas) Operacionais: Com vendas (11.040) (8.503)
Gerais e administrativas (7.681) (7.717)
Outras receitas operacionais líquidas (15) 239
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro 6.738 5.609
Resultado Financeiro (1.414) (171)
Lucro antes do IR e da CS 5.324 5.438
Imposto de Renda e Contribuição Social (1.800) (1.806)
Lucro Líquido do Exercício 3.524 3.632
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício por Ação - R$ 0,38 0,39

Demonstrações  
das Mutações do 

Patrimônio Líquido

Reserva Reserva Lucros Total do
Capital de de acumu- patrimônio
social capital lucros lados líquido

Saldos em 31/03/2017 9.240 511 5.973 – 15.724
Lucro líquido do exercício – – – 3.632 3.632
Constituição de reserva legal – 182 – (182) –
Dividendos a distribuir – – – (363) (363)
Reversão dos dividendos
  do exercício anterior – – – 525 525
Constituição de reserva de lucro – – 3.612 (3.612) –
Saldos em 31/03/2018 9.240 693 9.585 – 19.518
Lucro líquido do exercício – – – 3.524 3.524
Constituição de reserva legal – 176 – (176) –
Dividendos a distribuir – – – (352) (352)
Constituição de reserva de lucro – – 2.996 (2.996) –
Saldos em 31/03/2019 9.240 869 12.581 – 22.690

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 31/03/19 31/03/18
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido do exercício 3.524 3.632
Ajuste para reconciliar o lucro do exercício com o caixa 
 líquido gerado pelas (apliacado nas) atividades operacionais:
 Depreciação e amortização 821 1.131
 Baixa de imobilizado 175 239
 Provisão de crédito de liquidação duvidosa – (26)
 Juros sobre empréstimos 226 –
 Variação cambial sobre empréstimos 1.081 –
 Variação cambial (1.175) –
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
 Contas a receber de clientes (1.349) 1.952
 Estoques (1.397) (882)
 Impostos a recuperar 3.798 (1.712)
 Adiantamentos a fornecedores 304 –
 Partes relacionadas (81) –
 Outros créditos 256 (621)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Fornecedores 359 (6.907)
 Obrigações tributárias (79) 163
 Obrigações trabalhistas e previdenciárias (92) 65
 Outras obrigações (667) (257)
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais 5.704 (3.223)
 Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos (223) –
 Imposto de renda e contribuição social (51) 23
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
 atividades operacionais 5.430 (3.200)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de imobilizado (1.434) (1.734)
Mútuo partes relacionadas (2.800) –
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (4.234) (1.734)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Pagamentos de mútuos - partes relacionadas (4.740) (2.182)
Captação de empréstimos e financiamentos 9.671 6.743
Pagamentos de empréstimos e financiamentos (6.429) –
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento (1.498) 4.561
Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa (302) (373)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 7.306 7.679
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 7.004 7.306
Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa (302) (373)

mantidas pelo valor nominal dos títulos decorrentes das vendas de produtos. 
A avaliação do risco de realização dos créditos e, quando aplicável, da ne-
cessidade de constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa 
é feita com base em análise individual dos valores a receber. 2.5. Estoques: 
Avaliados pelo custo médio de aquisição, ajustado ao valor de mercado e 
das eventuais perdas, quando aplicável. 2.6. Imobilizado: Registrado ao 
custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações 
acumuladas calculadas pelo método linear com base nas vidas úteis estima-
das dos bens. 2.7. Passivos circulantes e não circulantes: Demonstrados 
por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e das variações monetárias e cambiais incorri-
dos até as datas de encerramento das demonstrações financeiras, sendo 
essas variações registradas na demonstração do resultado. 2.8. Capital  
social: Em 31/03/2019, o capital social subscrito e integralizado está  

representado por 9.240.481 ações ordinárias sem valor nominal, pertencen-
tes ao Grupo MPR Participações S.A. 

MPR Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ: 03.214.219/0001-81

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Março de 2019 e de 2018 (Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido do exercício por ação)
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos a V.Sas. as Demonstrações 

Financeiras relativas ao exercício findo em 31/03/2019, compostas pelo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas.  Barueri, 24/07/2019 A  Diretoria

Notas Explicativas  1. Contexto Operacional:  MPR Empreendimentos 
e Participações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fe-
chado, com sede na cidade de Barueri - SP, que tem por objeto social a ad-
ministração de bens próprios e a participação em outras sociedades. 2. Re-
sumo das Principais Práticas Contábeis: 2.1. Base de Elaboração: De 
acordo com o estatuto social da Companhia, o exercício fiscal compreende 
o período de 1º de abril de 2018 a 31 de março de 2019. 2.2. Declaração de 
conformidade: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão 
sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos de 
caixa e depósitos bancários à vista e investimentos temporários de curto 

prazo, com até 90 dias da data da aplicação, e com risco insignificante de 
mudança de valor. 2.4. Investimentos: 1. Os investimentos em controladas 
são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Em 31 de março de 
2019, a Companhia detém 100% do capital social da empresa Grupo MPR 
Participações S.A. 2.5. Patrimônio Líquido: Em 31 de março de 2019, o ca-
pital social subscrito e integralizado está representado por 1.801.139 ações 
ordinárias sem valor nominal, pertencente 55% à empresa Hypséa Partici-
pações S.A. e 45% ao FIP Zulu Corp.

A  Diretoria
Contadora: Angela Maria Lacroce Coniaric (CRC/1SP106.724/O-4)

Balanços Patrimoniais 31/03/2019 31/03/2018
Ativo/Circulante 1.037 1.011
Caixa e equivalentes de caixa 1 24
Impostos a recuperar 153 146
Outros créditos 883 841
Não Circulante 48.142 42.175
Partes relacionadas – 850
Investimentos 48.042 41.225
Imobilizado 100 100
Total do ativo 49.179 43.186
Passivo e patrimônio líquido/Circulante 692 851
Outras obrigações 692 851
Patrimônio líquido 48.487 42.335
Capital social 34.693 34.693
Reserva legal 771 425
Reserva de lucros 13.023 7.217
Total do passivo 49.179 43.186

Demonstrações do Resultado 31/03/2019 31/03/2018
Despesas gerais e administrativas (882) (157)
Outras receitas operacionais 63 –
Equivalência patrimonial 7.741 8.655
Resultado operacional 6.922 8.498
Resultado financeiro líquido 2 (7)
Lucro antes do IR e da CS 6.924 8.491
Lucro líquido do exercício 6.924 8.491
Lucro líquido do período/exercício por ação - R$ 3,84 4,71

Demonstrações
das Mutações
do Patrimônio

Líquido
Nota

Capital 
social

Reser- 
va de 

capital

Re- 
serva 
legal

Lu- 
cros 
reti- 
dos

Lucro 
(pre- 

juízos) 
acumu- 

lados Total
Saldos em 31/03/2017 39.807 34.370 – – (39.484) 34.693
Lucro líquido do exercício – – – – 8.491 8.491
Redução de capital 8 (5.114) – – – 5.114 –
Reversão da
 reserva de capital 8 – (34.370) – – 34.370 –
Reserva legal – – 425 (425) –
Dividendos declarados – – – – (849) (849)
Transferência de 
 lucros retidos – – – 7.217 (7.217) –
Saldos em 31/03/2018 34.693 – 425 7.217 – 42.335
Lucro líquido do exercício – – – – 6.924 6.924
Reserva legal 8 – – 346 – (346) –
Dividendos declarados – – – – (772) (772)
Transferência de lucros retidos – – – 5.806 (5.806) –
Saldos em 31/03/2019 34.693 – 771 13.023 – 48.487

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 31/03/2019 31/03/2018
Lucro líquido do exercício 6.924 8.491
Resultado de equivalência patrimonial (7.741) (8.655)

(817) (164)
(Aumento) e diminuição das contas de ativo
 Tributos a recuperar (7) (10)
 Outros créditos 787 –
Aumento e (diminuição) das contas de passivo
 Outras contas a pagar (2) (2)
Caixa líquido das atividades operacionais (39) (176)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
 Recebimento e (pagamento) de dividendos 16 70
Caixa líquido das atividades de financiamentos (23) (106)
Aumento/(redução) líquido de caixa (23) (106)
 Caixa no início do período 24 130
 Caixa no final do período 1 24
Aumento/(redução) líquido de caixa (23) (106)

SABEDORIA DOS ANJOS 

canalizada por

Sharon Taphorn

Nova Era

Novos Inícios estão 
próximos

Complete tudo o que você 
precisa concluir, de modo que 
esteja preparado para avançar 
para esta próxima fase. As 
coisas começarão a se mover 
rapidamente, assim quanto 
mais preparado você estiver 
para esta mudança, melhores 
serão os resultados.

Pensamento para hoje: Você 
está entrando em uma nova 
era! Prepare-se para continuar 
e aproveitar a jornada, ou ser 
o mestre e navegar nesta onda 
como um campeão.

E assim é

Você é muito amado e apoia-
do, sempre

Os Anjos e Guias

 http://www. 

playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br.

O governador de Nova 
York, Andrew Cuomo, 
assinou na segunda-

feira (29) um projeto para 
descriminalizar o consumo re-
creativo de maconha no estado, 

As novas regras entrarão em vigor no estado em 30 dias. 

Nova York descriminaliza uso recreativo da maconha
A medida é considerada mais um passo na direção da legalização da droga e faz o uso de maconha ter 
o mesmo peso que uma infração de trânsito.

que reduz a posse de pequenas 
quantidades da droga a uma 
contravenção punível com 
multa. As novas regras entrarão 
em vigor em 30 dias. A medida 
é considerada mais um passo na 

direção da legalização da droga 
e faz o uso de maconha ter o 
mesmo peso que uma infração 
de trânsito. 

Em vez da prisão, os usuários 
de maconha serão puníveis com 

uma multa que varia de US$50, 
para quem carrega até 28 gra-
mas, até no máximo US$200, 
para cerca de 56 gramas. Segun-
do Cuomo, a legislação vai per-
mitir um mecanismo para limpar 
os registros criminais de pessoas 
que foram condenadas crimi-
nalmente por terem pequenas 
quantidades de maconha. 

A expectativa é de que a 
medida benefi ciará cerca de 
24,4 mil pessoas, informou a 
Divisão de Serviços de Justiça 
de Nova York. De acordo com 
o grupo de lobby Marijuana 
Policy Project, pelo menos 11 

estados e o Distrito de Columbia 
já legalizaram completamente 
o uso recreativo de maconha, 

enquanto que outros 15 des-
criminalizaram, incluindo Nova 
York (ANSA).
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