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As raízes do atraso

Na vida acelerada, 

os acontecimentos 

vão se sucedendo de 

forma rápida como 

um chamado de alerta, 

mas a humanidade se 

mantém parada.

Enquanto isso, as leis 
da Criação atuam per-
manentemente. A hu-

manidade se distrai com a 
observação e análises das 
consequências criadas por 
ela mesma, sem investigar as 
causas. Na verdade, não há um 
corte com o passado, estamos 
vivendo o processo contínuo 
impulsionado pelas leis da 
Criação que trazem de volta o 
resultado produzido pela nossa 
forma de viver.

Os intelectuais de boa índole 
traçam o levantamento das 
questões afl itivas do presente 
e do futuro. Mas temos que 
perceber que, em geral, se re-
vela o trabalho do intelecto que 
permanece restrito ao mundo 
material. Falta a sabedoria 
que decorre da boa visão das 
questões materiais, amparada 
pela amplitude da conexão es-
piritual que enxerga o mundo 
além das aparências. 

Oculta aos nossos olhos, 
trava-se intensa luta entre o 
bem o mal que não quer que as 
criaturas humanas se tornem 
verdadeiros seres humanos 
do bem, fazendo de tudo para 
mantê-los nos baixios da vida, 
na progressiva degradação, 
travando a continuada evolu-
ção da espécie.

O mal se foi infi ltrando aos 
poucos, sempre usando arti-
fícios atraentes, arrastando 
tudo para baixo, impedindo 
o surgimento de sentimentos 
intuitivos e pensamentos no-
bres. A tropa de elite do mal 
sempre procura se infi ltrar 
na classe dos poderosos e de 
todos que exercem infl uência 
sobre as massas, dando força 
ao raciocínio frio e calculista. 

A humanidade não quer 
perceber o laço armado no 
seu próprio intelecto e vai 
afundando indolentemente, 
sentindo-se bem, sem que-
rer ouvir a própria intuição 
que quer advertir, e que aos 
poucos vai perdendo a força 
e emudecendo. Não podemos 
permitir que a voz da intuição 
nobre se cale.

No deserto árido, vez ou ou-
tra encontramos uma fl orzinha 
aqui, outra ali. Da mesma for-
ma, na aridez produzida pela 
humanidade, às vezes encon-
tramos uma ação ditada pela 
intuição; são breves momentos 
em que ocorre a conexão espi-
ritual, leve e graciosa, mas dura 
pouco, pois logo o intelecto se 
interpõe e desmancha tudo. 

O Rei Leão, um raro fi lme 
para crianças de todas as ida-
des, caprichado pela Disney, 

mostra a bela natureza, o 
ciclo da vida. Mas os animais 
vivem por instinto e seguem, 
com fi delidade, as leis benefi -
ciadoras da natureza, que são 
diferentes daquelas criadas 
pelos homens, que sufocam 
o coração e premeditam atos 
abomináveis para satisfazer a 
própria cobiça.

O reconhecimento do Bra-
sil como país independente 
representou a transferência 
de uma dívida gigante com os 
banqueiros da Inglaterra em 
1824. Em 1889, com o início 
da república de compadres, 
os novos dirigentes também se 
deixaram envolver por dívidas, 
e durante todo o século 20 o 
Brasil passou décadas pagando 
por elas, enquanto seus polí-
ticos faziam a festa deixando 
o país rumar para o abismo 
do atraso.

O Brasil perdeu o passo na 
industrialização. Depender só 
de commodities representa 
sério risco para o progresso 
de um país. É preciso conside-
rar que desde o plano Real o 
combate à infl ação se deu com 
câmbio valorizado para trazer 
importados mais baratos, o que 
exigiu juros elevados, e criou 
uma armadilha que levou a 
ex-presidente Dilma, para se 
reeleger, a incorrer em perdas 
no jogo com o mercado para 
segurar o dólar.

A globalização dos anos 1980 
gerou perda de empregos e 
da cultura, que resultou no 
aumento da desigualdade e 
desarranjo ambiental, evi-
denciando as consequências 
da globalização que transfe-
riu a produção para regiões 
de salários menores, e que 
passaram a produzir de tudo 
para exportar aproveitando o 
câmbio favorável, empregando 
todos os meios para escoar 
suas mercadorias. 

Mas os governos endividados 
estão travados e a economia 
não reage por não perceber 
oportunidades de produzir 
e lucrar; com isso, não se 
consegue deter o aumento 
da precarização geral. Com 
o declínio da indústria, os 
gastos públicos disfarçaram o 
encolhimento do potencial de 
crescimento. Porém, muitos 
desses gastos foram inúteis 
e realizados com base na to-
mada de empréstimos a juros 
elevados. Atualmente ainda 
há saldo positivo na balança 
de pagamentos, decorrente da 
exportação de commodities, 
mas o défi cit de empregos é 
cruel. 

O que fazer para gerar con-
dições que permitam produzir 
mais, ter mais empregos, pagar 
salários, e ter algum ganho? 

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, realiza 
palestras sobre qualidade de vida. 

Coordena os sites 
(www.library.com.br) e 

(www.vidaeaprendizado.com.br). 
E-mail: bicdutra@library.com.br; 

Twitter: @bidutra7
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FARESA FAZENDAS REUNIDAS S/A
CNPJ/MF Nº. 02.151.090/0001-47

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Senhores Acionistas convocados para Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em 02/12/19, às 
10:00hs, na sede social, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Em Assembleia Geral Extraordinária, 
(a) eleição e posse da diretoria; e (b) Outros assuntos de interesse geral. George de Paula Ribeiro - Diretor.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Orient Relógios do Brasil S.A. 
CNPJ/MF 60.401.205/0001-00 - NIRE 35.300.042.875 

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
São convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em AGE, a se realizar no dia 04 de Dezembro de 2019, às 
9:00 horas, na sede social, na Avenida das Nações Unidas, 10.989, 7º Andar, Conjunto 71-Sala 1, Brooklin 
Paulista, São Paulo/SP, CEP 04578-000, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Distribuição 
de dividendos aos acionistas. São Paulo, 26 de Novembro de 2019. A Diretoria. (26, 27 e 28/11/2019)

1ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005734-
90.2019.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) ALINE MAIA TOSCHI, Brasileiro, CPF 391.768.638-40, que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por AMC Serviços Educacionais 
Ltda. 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 28.253,03 (valor 
em 31/08/2019), 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 04 de novembro de 2019. 

2ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004046-
30.2019.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Antonio Manssur Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARJORIE 
CUTRI PEREZ, RG 33.851.902-6, CPF 408.185.528-59, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese ser credor da 
importância de R$7.488,94 (março/2019), decorrente da prestação de serviços educacionais 
relativos às mensalidades do período letivo de 2014. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir do prazo 
do presente edital, pague o débito, ou apresente embargos monitórios através de advogado, ficando 
isenta de custas, e honorários advocatícios reduzidos a 5% em caso de pagamento, sob pena de 
constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, ficando advertida de que será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de outubro de 2019. 

Rio Jordão Papéis S.A. 
CNPJ/MF nº 77.961.431/0001-49 

Assembléia Geral Extraordinária – Edital de Convocação 
Pelo presente edital ficam convidados os senhores acionistas, para se reunirem em 
Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 04/12/2019, às 09:00 horas, 
na sede social, Rua Vergueiro, nº 2087, conjunto 408, bairro Vila Mariana, CEP: 
04.101-000, São Paulo (SP), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) 
Eleição de Diretor substituto para cargo vacante; b) Outros assuntos de interesse social. 
São Paulo, 27/11/2019. Flávio José Martins  

ODONTOCLINIC S.A.
CNPJ/ME Nº 11.519.109/0001-56 - NIRE 35300381351

CONVOCAÇÃO
Convocamos os Senhores Acionistas da Odontoclinic S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, que deverá se realizar às 9h do dia 05/12/2019, na sede da Companhia, localizada na Avenida Dr. 
Yojiro Takaoka, 4.384, unidade 106, Alphaville, Santana do Parnaíba/SP, CEP 06541-038, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar o grupamento da totalidade das ações da Companhia, na proporção 
40.000:1; e (ii) aprovar a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social para refletir o grupamento, se aprovado. Santana 
do Parnaíba, 27 de novembro de 2019. Carlos Rodrigo Opice Leão-Presidente do Conselho de Administração

LUCIO BRAZIL REAL ESTATE S/A
CNPJ/MF nº 08.529.061/0001-52

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Apresentamos as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, acompanhados do relatório dos auditores independentes.

E N G E N H A R I A
LUCIO www.lucioengenharia.com.br

Balanços patrimoniais fi ndos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Em milhares de Reais)
ATIVO Controladora Consolidado
Ativo circulante 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17
Caixa e equivalentes de caixa 1.192 1.183 27.406 22.854
Contas a receber - - 7.856 6.742
Imóveis a comercializar - - 798 2.434
Adiantamento a fornecedores - - - -
Créditos diversos 1.002 90 383 311
Dividendos antecipados 16.000 - - -

Total do ativo circulante 18.194 1.273 36.443 32.341
Ativo não circulante
Contas a receber - - - 3.073
Partes relacionadas - 510 780 -
Depósitos judiciais - - 1.881 1.491
Investimentos 19.885 33.583 - -
Imobilizado - - - -

Total do ativo não circulante 19.885 34.093 2.661 4.564
Total do ativo 38.079 35.366 39.104 36.905

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Controladora  Consolidado
Passivo circulante 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17
Empréstimos e fi nanciamentos - - - -
Fornecedores 3 10 25 35
Obrigações trabalhistas e tributárias - - 28 65
Contas a pagar - - 658 333
Impostos e contribuições diferidos - - 324 277
Outros créditos 983 - - 545
Provisão para perda em investimentos - - - -
Dividendos a pagar 13.000 - 13.000 -

Total do passivo circulante 13.986 10 14.035 1.255
Passivo não circulante
Empréstimos e fi nanciamentos - - - -
Provisão para garantia - - 922 -
Provisão para demandas judiciais 20 1.093 20 1.254
Impostos e contribuições diferidos - - 35 133

Total do passivo não circulante 20 1.093 977 1.387
Patrimônio líquido
Capital social 20.000 20.000 20.000 20.000
Reserva de capital 4.000 4.000 4.000 4.000
Reserva de lucros 73 10.263 73 10.263
 24.073 34.263 24.073 34.263
Partes relacionadas - - 19 -

Total do passivo 
 e patrimônio líquido 38.079 35.366 39.104 36.905

Demonstrações do resultado para os exercícios fi ndos em 31.12.2018 
e de 2017 (Em milhares de Reais, exceto quando expressamente indicado)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os 
exercícios fi ndos em 31.12.2018 e de 2017 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17

Receita operacional líquida - (4) 3.776 (1.330)
Custos operacionais
Com venda de imóveis - - (1.636) 424

- - (1.636) 424
Lucro bruto - (4) 2.140 (906)
Receitas/(despesas) operacionais:
Despesas gerais e administrativas (63) (96) (1.852) (182)
Despesas comerciais (6) - (109) (2)
Despesas tributárias - - - -
Despesas fi nanceiras (4) - (195) (36)
Receitas fi nanceiras 75 79 2.937 1.695
Resultado com 
 equivalência patrimonial 1.720 (1.035) - 59
Outras receitas/
 (despesas) operacionais 1.073 - (51) (1.685)
 2.795 (1.052) 730 (151)

Resultado operacional 2.795 (1.056) 2.870 (1.057)
Imposto de renda 
 e contribuição social sobre o lucro
Corrente 16 - 18 1
Diferido - - - -

Resultado antes da participação
de minoritários em controladas 2.811 (1.056) 2.888 (1.056)
Participação de 
 minoritários em controladas - - (77) -

Lucro líquido do exercício 2.811 (1.056) 2.811 (1.056)
Lucro líquido do 
exercício, por ação - em R$ 281 (106) 281 (106)

   Reserva de Lucros
 Capital Reserva retenção acumu-
Saldos em 31 de social legal de lucros lados Total
 dezembro de 2016 20.000 4.000 11.319 - 35.319
Ajustes exercícios anteriores - - - - -
Aumento de capital e reservas - - - - -
Lucro líquido do exercício - - (1.056) - (1.056)
Dividendos propostos - - - - -
Destinação 
 dos lucros acumulados - - - - -
Saldos em 31 de 
 dezembro de 2017 20.000 4.000 10.263 - 34.263
Ajustes exercícios anteriores - - - - -
Aumento de capital e reservas - - - - -
Lucro líquido do exercício - - 2.811 - 2.811
Dividendos propostos - - (13.000) - (13.000)
Destinação 
 dos lucros acumulados - - - - -
Saldos em 31 de 
 dezembro de 2018 20.000 4.000 74 - 24.074

A DIRETORIA
Ramon Antonio Costa de Andrade - Contador CRC - 1SP124.348/O-2

 Controladora Consolidado
 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17
Das atividades operacionais
Lucro antes da provisão para imposto 
 de renda e contribuição social 2.811 (1.056) 2.811 (1.056)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido 
 do exercício às disponibilidades 
 geradas pelas atividades operacionais
Resultado de equivalência patrimonial - (1.035) - -
Provisão para garantia - - 922 -
Provisão/(reversão de provisão)
 para contingências (1.073) - (1.234) -
Provisões sociais - - - -
(Aumento)/redução nos ativos operacionais:
Imóveis a comercializar - - 4.709 (557)
Adiantamentos a fornecedores - - - -
Contas a receber - 6.790 (1.115) 7.966
Outros créditos (16.912) (19) (462) (367)
Aumento/(redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores (7) 5 (10) -
Obrigações trabalhistas e tributárias - - 37 (31)
Impostos e contribuições diferidos - - (51) (343)
Outros débitos 982 - (275) (121)
Imposto de renda e contribuição social pagos - - - -
Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
 nas) atividades operacionais (14.199) 4.685 5.332 5.491
Das atividades de investimentos
Lucros e dividendos recebidos - - - -
Decréscimo (acréscimo) 
 de investimentos 13.698 (4.295) - (60)
Decréscimo/(acréscimo) de imobilizado - - - -
Caixa líquido aplicado/(gerado) 
 nas atividades de investimentos 13.698 (4.295) - (60)
Das atividades de fi nanciamentos com terceiros
Aumento de empréstimos e fi nanciamentos - - - -
Caixa líquido proveniente 
 das atividades de fi nanciamentos - - - -
Das atividades de 
 fi nanciamentos com acionistas
Partes relacionadas 510 - (780) -
Caixa líquido proveniente 
 das atividades com acionistas 510 - (780) -
Aumento/(redução) de caixa 
 e equivalentes de caixa 9 390 4.552 5.431
Saldos de caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 1.183 793 22.854 17.423
No fi nal do exercício 1.192 1.183 27.406 22.854
Aumento/(redução) de caixa 
 e equivalentes de caixa 9 390 4.552 5.431

Demonstrações dos fl uxos de caixa para os exercícios fi ndos 
em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Em milhares de Reais)

COOPERBRAC - Cooperativa Agrícola do Brasil Central
CNPJ/MF 15.759.617/0001-62 - NIRE 3540016062-4

Edital de Convocação - Assembléia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Cooperados da Cooperbrac Cooperativa Agrícola do Brasil Cen-
tral, a se reunirem em sua sede social á Rua Roberto Koch nº 502 Vila Independência -
São Paulo - SP, CEP- 04221-060, no dia 13.12.2019 em 1ª convocação as 8:00 horas,
2ª convocação as 9:00 horas e em 3ª convocação as 10:00 horas, em Assembléia Geral
Extraordinária para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: a) Suspensão tem-
porária da Inscrição Estadual nº 145.393.536.112, junto a SEFAZ-SP - do estabeleci-
mento matriz cadastrado no CNPJ/MF nº 15.759.617/0001-62, NIRE 3540016062-4.
São Paulo, 27 de novembro de 2019. Diretor Presidente: Sylla Burani Junior.

Um grupo de 80 organi-
zações, lideradas pelo 
criador da World Wide 

Web, Tim Berners-Lee, divul-
gou proposta de novo contrato 
para a internet, com o objetivo 
de servir como guia para a 
formulação de medidas e polí-
ticas públicas relacionadas ao 
ambiente online. Governos, em-
presas e entidades da sociedade 
civil são convidadas a endossar 
o documento, disponível em um 
site específi co.

A iniciativa surge em meio 
a críticas acerca de malefícios 
associados ao mundo virtual, 
da difusão de notícias falsas e 
discurso de ódio ao abuso no 
tratamento dos dados e falta de 
segurança, com vazamentos e 
crimes cibernético. O propósito é 
que a internet seja acessível aos 
cidadãos e possa voltar a ser um 
espaço seguro para seus usuários.

Os autores sugerem políticas 
públicas de incentivo fiscal 
para estimular investimentos, 
compartilhamento de infraes-
trutura e medidas de acesso 
aberto nas grandes redes de 
atacado, além de autoridades 
regulatórias com poder para 
promover essas ações. Essas 
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Criador da WWW propõe contrato 
para “consertar” internet

Governos, empresas e entidades da sociedade civil são convidadas a endossar o documento, disponível 
em um site específi co

O propósito é que a internet seja acessível aos cidadãos e possa 

voltar a ser um espaço seguro para seus usuários. 

estratégias devem ser estrutu-
radas em torno de planos nacio-
nais de banda larga voltados a 
atender parcelas excluídas da 
população.

Também dirigido aos gover-
nos está o princípio de respei-
to à privacidade e a direitos 
relacionados aos dados dos 
usuários. A concretização passa 
por leis disciplinando a coleta e 
o tratamento de dados, assegu-
rando como base a obtenção do 
consentimento livre, informa-
do, específi co e não ambíguo. 

Tais normas devem trazer os 
direitos aos titulares de acessar 
suas informações, opor-se a um 
tratamento ou a uma decisão 
automatizada, corrigir registros 
e fazer a portabilidade para 
outros controladores.

Para as empresas, o contrato 
inclui princípios como ofertar 
internet acessível, que não 
exclua ninguém de seu uso e 
construção. Esse compromisso 
está ligado à presença de servi-
ços e ferramentas que atendam 
à diversidade da população, 

especialmente aos grupos mais 
marginalizados. É o caso da 
disponibilidade de recursos em 
diversas linguagens, inclusive 
de minorias étnicas.

Outro compromisso proposto 
às empresas é o de desenvolver 
tecnologias que promovam o 
bem-estar e combatam abusos, 
de modo a potencializar a web 
como bem público e colocar 
as pessoas no centro. Essas 
companhias devem considerar 
e serem acompanhadas sobre 
como suas inovações geram 
riscos e impactos ao meio am-
biente ou promovem direitos 
humanos, equidade de gênero e 
os objetivos de desenvolvimen-
to das Nações Unidas.

O documento conclama 
os cidadãos a lutar por uma 
internet mais democrática e 
empoderadora. A mobilização 
passa pelo alerta por ameaças 
contra a internet e seu em-
prego como instrumento que 
provoque danos por parte de 
governos, empresas ou grupos 
privados. Os agentes do setor 
devem olhar para o futuro da 
internet como um bem público 
e um direito básico, conclui o 
texto (ABr).
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ção de vestibular em diversas 
universidades públicas e priva-
das em todo território nacional. 
Mas você está preparado para en-
frentar a maratona de questões? 
Saiba que ainda dá tempo de se 
organizar e conquistar um bom 
resultado no processo seletivo 
para ingresso ao ensino superior.

Segundo a coordenadora 
do Ensino Fundamental Anos 
Finais e Ensino Médio do Co-
légio Marista Ribeirão Preto, 
Lúcia Inês de Oliveira Souza 
Montagnani, é importante criar 
um planejamento de estudos 
para dar conta do conteúdo até 
a data de aplicação das provas.

“Para conseguir responder às 
questões e fazer a redação com 
tranquilidade, é necessário que 
o aluno organize seu tempo para 
estudar todo o conteúdo propos-
to. Testar seus conhecimentos e 
manter uma rotina saudável de 
alimentação e exercícios físicos 
também ajudam a obter um bom 
resultado”, diz Lúcia.

Confi ra as dicas da coorde-
nadora:

• Escolha um ambiente 

de estudo – o primeiro 
passo é escolher um local 
apropriado para estudar, 

Dicas para conquistar um bom resultado no vestibular
com boa iluminação, ven-
tilação, silencioso e longe 
de distrações.

• Faça um cronograma 

de estudos – é impor-
tante organizar o tempo 
de acordo com a rotina 
de cada aluno para não 
deixar passar nenhum 
conteúdo que possa cair 
na prova.

• Conheça os conteúdos 
mais cobrados nos exames 
anteriores, pois ao ter co-
nhecimento desses dados o 
aluno pode reforçar os es-
tudos de maneira pontual.

• Teste seus conheci-

mentos – faça também os 
simulados disponíveis na 
internet para testar seus 
conhecimentos. É impor-
tante refazer as provas 
de vestibulares aplicadas 
em anos anteriores, isso 
ajuda a entender melhor 
a dinâmica do exame.

• Assista a videoaulas – 
diversos sites produzem 
aulas em vídeo para com-
plementar os estudos. 
Esse material pode aju-
dar a esclarecer dúvidas 
pontuais sobre conteúdos 
específi cos.

• Treine sua redação – a 
maior parte dos exames 
costuma cobrar assuntos 
relacionados a questões 
sociais. Não há como saber 
o tema que será proposto, 
mas é possível se preparar 
lendo mais para atualizar-
se sobre as questões polí-
ticas, sociais e econômicas 
do Brasil e do mundo, 
além de buscar conhecer 
os assuntos abordados em 
anos anteriores.

• Se mantenha saudá-

vel – investir na saúde 
física e mental também 
é importante para se 
preparar para o Exa-
me. Entre as diversas 
atitudes que podem ser 
tomadas para se manter 
saudável estão praticar 
exercícios físicos e se 
alimentar bem.

Fonte:
 (www.colegiosmaristas.com.br).

O aluno deve organizar seu tempo para estudar 

todo o conteúdo proposto.
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