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Informomeusalunosque, pa-
ra conhecero imaginárioatu-
al sobre a maternidade, de-
vem-se ler as conhecidas re-
vistasnasquaisfilhos sãocha-
mados de herdeiros e mulhe-
res juram encontrar o equi-
líbrio perfeito entre crian-
ças, carreira e manequim 36
—oumorrer tentando.
Para fazer frentea tanta ide-

alização, cujos efeitos são es-
tranhamento, depressões e
outros sintomas, foi necessá-
rio que a psicanálise denun-
ciasse a crise que envolve o
nascimento de um filho e a

complexidade do puerpério.
Comotodoalerta, acaboupor
sergeneralizadoe incorrerna
suposição oposta: todo pós-
parto seria um horror.
O pós-parto sempre foi en-

volto em apreensão e supers-
tições porque as febres puer-
perais e outras complicações
matavam mulheres e recém-
nascidos de forma epidêmi-
ca. O resguardo da mulher e
dobebêeraumaquestãodevi-
da oumorte e, na falta de an-
tibióticos ehigieneadequada,
apelava-se para rezas e er-
vas caseiras com a eficiência

conhecida. Só a superstição
nos cuidados com o umbigo
já daria um livro. O impacto
do puerpério, em parte liga-
doàquedahormonal, empar-
te ao reconhecimento de que
a vidanuncamais seráames-
ma, é um fato da vida huma-
na—masapenasmuito recen-
temente se tornou um campo
de guerra ideológico.
O vídeo de um parto numa

comunidade tradicional do
Nepalmostraumaparturiente
fumandoseucigarrinhososse-
gada, imediatamente após a
expulsão do bebê. A absoluta

indiferença dessa mãe —en-
quantoobebê éassistidopela
parteira—vista sob oângulo
do imaginário atual, poderia
ser erroneamente considera-
da comodistúrbio de vínculo.
Pais e parturientes que apa-
recem nas redes sociais atra-
vessados por emoções.minu-
ciosamente registradas e de-
vidamente postadas, dão a
tônica do modelo de reação
esperado hoje. Para quem se
interessa em saber como se
deu a construção da menta-
lidade atual, recomenda-se
ler ElizabethBadinter (1980),

que causou fúria ao demons-
trar o caráter econômico por
trás do mito do amor mater-
no instintual.
Do outro lado da história,

algumasmães têmsepergun-
tandocomoépossível que elas
estejam se sentindo bem du-
rante o puerpério, contra to-
das suas próprias expectati-
vas. Olga e Joana, por exem-
plo, são duas bebês que nas-
ceram faz pouco tempo em
Berlim e em São Paulo, res-
pectivamente. Olga é filha de
brasileiros morando fora em
funçãodabolsa de estudoda
mãe—leia-se orçamentoaper-
tado e questões demigração.
Joana é filha de um casal de
jovens descolados, enfrentan-
do o desafio de ficaremconfi-
nados para cuidar dela. Fora
o incrível perrengue de dor-
mir pouco, cuidar dia e noi-
te de um ser que não sabe fa-
lar—mas sabe chorar!—eas
adaptaçõesdaamamentação,

as duas famílias seguemcom
uma satisfação contagiante.
Revela-seaquioefeito iatro-

gênico de se colocar luz sobre
um fenômeno —as idealiza-
ções na maternidade pós sé-
culo 17—:asgeneralizações.É
nesse ponto que a psicanálise
cumpresuafunçãoderesgatar
asingularidade.Acontecimen-
tos, comono casodopós-par-
to, terãoefeitosdistintos sobre
sujeitosúnicos, comhistórias,
expectativasemomentosdevi-
da diferentes.Mas o quemais
tem atrapalhado pais e mães
temsidoa fantasiade felicida-
deagranel. Ela faz crerqueas
dificuldades da vida são erra-
dicáveis; que se você não está
feliz, deve estar fazendo algo
errado e cria a impossibilida-
de de reconhecer nossos par-
cosmomentos legais.Ah, epa-
raquemnãosabe,desculpere-
velar,masa “IlhadeCaras”na-
da mais é do que um cenário
montado nomeio domar.

Acontecimentos terão efeitos distintos sobre sujeitos únicos

-
Vera Iaconelli
Diretora do Instituto Gerar, autora de “O Mal-estar na Maternidade”. É doutora em psicologia pela USP

Pós-parto: céu ou inferno?
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Condomínio Edifício Higienópolis Medical Center
Rua Mato Grosso, 306

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO
Ficam convocados, os Srs. Condôminos do Condomínio Edifício Higienópolis
Medical Center, conforme disposto pela Cláusula 7º da Convenção de Condomínio
devidamente registrada perante o 5º Registro de Imóveis da Capital, a comparecer
à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 15 de maio de 2019, em
primeira convocação às 19h00 com número regimental de presentes e, em segunda
convocação, para às 19h30, na Rua Mato Grosso, 306, 19º andar, no auditório do
Edifício, na cidade de São Paulo – SP, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do
Dia: 1. Informações, discussão e votação sobre a saída da Estapar; 2. Apreciação,
discussão e votação das contas do Condomínio referentes ao período de 01/01/18
a 31/12/18; 3. Considerações do síndico por ocasião do término do mandato; 4.
Eleição do Síndico; do Subsíndico, dos Membros Efetivos e Suplentes do Conselho
Consultivo/Fiscal para o período de 01 de junho de 2019 a 31 de maio de 2021; 5.
Eleição dos Membros do Conselho de Ética para o período de 01 de junho de 2019
a 31 de maio de 2020; 6. Apreciação, discussão e votação da proposta orçamentária
para o período de 01/06/19 a 31/05/20. Instruções Gerais: De acordo com a Cláusula
Sétima, Parágrafo Sexto da Convenção de Condomínio, os Srs. Condôminos
que quiserem ser representados por procurador habilitado deverão apresentar
procuração antes do início da instalação da Assembleia. Inadimplentes: Conforme
Código Civil – Artigo nº 1335 – É de direito do condômino votar nas deliberações
das Assembleias e delas participar desde que esteja quite com as suas obrigações
Condominiais. São Paulo, 15 de abril de 2019. Dr. Silvio Boraks - Síndico.

WILSON BUENO MOREIRA - CONTADOR - CRC 1SP207684/O

Momenta Farmacêutica Ltda.
CNPJ/MF nº 14.806.008/0001-54
Demonstrações Financeiras

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 (Em milhares de Reais)
Ativos 31/12/2018 31/12/2017
Circulante (Reapresentado)
Caixa e equivalentes de caixa 1.229 9.625
Contas a receber de clientes 69.588 50.835
Estoques 67.588 50.351
Ativo fiscal corrente 3.128 3.899
Impostos e contribuições a recuperar 45 1.467
Outras contas a receber 5.322 6.098
Total do ativo circulante 146.900 122.275
Não Circulante
Ativo fiscal corrente 205 148
Ativo fiscal diferido 10.373 6.481
Depósitos para recursos 2.298 710

12.876 7.339
Imobilizado 53.792 47.518
Intangível 124 61
Total do ativo não circulante 66.792 54.918

Total do ativo 213.692 177.193

Passivo 31/12/2018 31/12/2017
Circulante (Reapresentado)
Fornecedores 29.728 31.027
Financiamentos 491 -
Arrendamento mercantil 2.020 1.103
Salários, provisões e contribuições sociais 17.514 15.209
Impostos e contribuições a recolher 5.505 3.827
Passivo fiscal corrente 3.666 5.899
Participação dos colaboradores nos resultados 11.537 13.091
Outras contas a pagar 12.114 1.641
Total do passivo circulante 82.575 71.797
Não Circulante
Financiamentos 970 -
Arrendamento mercantil 1.907 1.959
Provisão para contingências 3.413 357
Total do passivo não circulante 6.290 2.316
Patrimônio líquido
Capital social 50.314 50.314
Reserva para incentivos fiscais 18.397 -
Lucros acumulados 56.116 52.766
Total do patrimônio líquido 124.827 103.080
Total do passivo e patrimônio líquido 213.692 177.193

Demonstrações de resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro
de 2018 e 31 de dezembro de 2017 (Em milhares de Reais)

31/12/2018 31/12/2017
(Reapresentado)

Receita Líquida 616.043 457.086
Custo dos produtos vendidos (267.055) (186.735)
Lucro bruto 348.988 270.351
Despesas de vendas (214.245) (183.451)
Despesas administrativas (18.549) (18.508)
Participação dos colaboradores
nos resultados (9.801) (11.502)
Outras receitas 1.205 3.606
Outras despesas (13.245) (2.498)
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas e impostos 94.353 57.998
Receitas financeiras 835 582
Despesas financeiras (805) (1.409)
Variações monetárias e cambiais, líquidas (1.179) (409)
Despesas financeiras, líquidas (1.149) (1.236)
Resultado Antes do Imposto de Renda
e da Contribuição Social 93.204 56.762
Imposto de renda e contribuição social corrente (26.349) (18.434)
Imposto de renda e contribuição social diferido 3.892 (1.481)
Lucro líquido do exercício 70.747 36.847

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 – AVISO DE EDITAL
PRAZO PARA CADASTRAMENTO: Até às 17:30 horas do dia 14/05/2019 – PRAZO PARA
ENTREGA DOS ENVELOPES: 17/05/2019 até as 14:00 horas. DATA DA ABERTURA DOS
ENVELOPES: 17/05/2019 às 14:10 horas. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHEMBI/SP,
situada na Praça Prefeito Ismael Morato do Amaral, nº 67, comunica a quem possa interessar
que se encontra aberto no Departamento de Licitações o Processo Licitatório na modalidade
Tomada de Preços nº 002/2019, cujo objeto é a contratação de empresa para realização de
obras de Pavimentação Asfáltica na Rua Vereador José Martins de Azevedo e Recapeamento
Asfáltico na Rua Ideval Claro no Município de Anhembi, com fornecimento de mão de obra e
materiais, conforme, memorial descritivo, planilha de quantitativo, cronograma físico-financeiro
e demais desenhos. O edital completo estará à disposição no Departamento de Licitações no
Paço Municipal sito à Praça Prefeito Ismael Morato do Amaral, nº 67 – Centro – Anhembi/SP e no
site: www.anhembi.sp.gov.br. Demais informações poderão ser obtidas pelo fone (14) 3884-9020,
com Camila e ainda pelo e-mail: licitacao@anhembi.sp.gov.br. Anhembi/SP, 29 de abril de 2019.
MIGUEL VIEIRA MACHADO NETO – Prefeito Municipal.

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019 – AVISO DE EDITAL
PRAZO PARA CADASTRAMENTO: Até às 17:30 horas do dia 14/05/2019 – PRAZO PARA
ENTREGA DOS ENVELOPES: 17/05/2019 até as 15:00 horas. DATA DA ABERTURA DOS
ENVELOPES: 17/05/2019 às 15:10 horas. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHEMBI/SP,
situada na Praça Prefeito Ismael Morato do Amaral, nº 67, comunica a quem possa interessar
que se encontra aberto no Departamento de Licitações o Processo Licitatório na modalidade
Tomada de Preços nº 003/2019, cujo objeto é a contratação de empresa para realização de obras
de Pavimentação Asfáltica na Rua Maria Isabel Gonsalves e Recapeamento Asfáltico na Rua
Salvador Luis dos Santos e Alameda das Hortencias no Município de Anhembi, com fornecimento
de mão de obra e materiais, conforme, memorial descritivo, planilha de quantitativo, cronograma
físico-financeiro e demais desenhos. O edital completo estará à disposição no Departamento de
Licitações no Paço Municipal sito à Praça Prefeito Ismael Morato do Amaral, nº 67 – Centro –
Anhembi/SP e no site: www.anhembi.sp.gov.br. Demais informações poderão ser obtidas pelo
fone (14) 3884-9020, com Camila e ainda pelo e-mail: licitacao@anhembi.sp.gov.br. Anhembi/SP,
29 de abril de 2019. MIGUEL VIEIRA MACHADO NETO – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHEMBI

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/SIM - SERVIÇO INTEGRADO DA MEDICINA, convida
as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº

019/2019 (ID 1.226), realizado para a Contratação de Empresa para Prestação de
Serviços Médicos na Especialidade de Infectologia Pediátrica. Para informações
e condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

Ciaval Administradora de Bens e
Direitos SPE S.A. - Em Liquidação
CNPJ/MF nº 29.270.070/0001-41 - NIRE 35.3.0051139-5

Termo de não Instalação da Assembleia Geral Ordinária
1. Data, Hora e Local: Realizada em 29 de abril de 2019, às 11 horas, na sede social da Companhia à Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 828,
9º andar, Brooklin Novo, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 04571-010. 2. Mesa: Lucas Saulo Pinheiro França, Presidente;
Leonardo Luiz de Campos Machado Filho, Secretário 3. Convocação e Presença: O Edital de Convocação foi publicado nos jornais Valor
Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 18, 19 e 23 de abril de 2019, com a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral
Ordinária: a) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2018; e b) Destinação do resultado do exercício. Em Assembleia Geral Extraordinária: a) Homologar o aumento do capital da
Companhia em razão da conversão de debêntures da 01ª Emissão de Debêntures, mandatoriamente conversíveis em ações da Companhia,
ocorrido em 02 de abril de 2019. Ante a ausência de acionistas, a presente Assembleia Geral Ordinária não foi instalada, tendo em vista o não
atingimento dos respectivos quóruns mínimos previstos para instalação, em primeira convocação. Dessa forma, a Companhia publicará novo edital
convocando os acionistas, em segunda chamada, para a presente Assembleia. 4. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada
a assembleia, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achado conforme, foi por todos assinada. Declaro que esta ata confere com a original
lavrada no livro próprio. Lucas Saulo Pinheiro França - Presidente. Leonardo Luiz de Campos Machado Filho - Secretário.

AVISO REPUBLICAÇÃO DA
LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº ASL/AAS/5053/2018.
Prestação de Serviços de Transporte
Mediante Locação de Veículos. O edital
revisado que estabelece as condições de
participação estará disponível para download
a partir desta data no sítio da EMAE:
www.emae.com.b r / L i c i t ações /P regão
Eletrônico. Para a obtenção de senha e
credenciamento, condicionantes à participação,
acessar o mesmo endereço eletrônico - Solicite
sua Senha de Negociação.Envio das propostas,
a partir de 00h00 de 20/05/19 até às 09h00 de
21/05/19. Às 09h00 será iniciada a Sessão
Pública do Pregão no sítio acima. Informações
com Marcio tel. (11) 5613-2154 e e-mail
marcio.bueno@emae.com.br.

EMAE - Empresa Metropolitana de
Águas e Energia S.A.

CNPJ n° 02.302.101/0001-42CNPJ n° 02.302.101/0001-42

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/SIM - SERVIÇO INTEGRADO DA MEDICINA, convida
as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº

023/2019 (ID 1.236), realizado para a Contratação de Empresa para Prestação
de Serviços Médicos na Especialidade de Neurologia. Para informações e
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

Sindicato da Indústria de Produtos de Cacau, Chocolates, Balas e Derivados do Estado de São PauloSindicato da Indústria de Produtos de Cacau, Chocolates, Balas e Derivados do Estado de São PauloSindicato da Indústria de Produtos de Cacau, Chocolates, Balas e Derivados do Estado de São PauloSindicato da Indústria de Produtos de Cacau, Chocolates, Balas e Derivados do Estado de São PauloSindicato da Indústria de Produtos de Cacau, Chocolates, Balas e Derivados do Estado de São Paulo, Av. Paulista, 1313, 8º andar, cj.
809, São Paulo/SP. Edital de ConvocaçãoEdital de ConvocaçãoEdital de ConvocaçãoEdital de ConvocaçãoEdital de Convocação - Será realizada eleição nos dias 05 e 06 de junho de 2019 na sede da Entidade, para composição
da Diretoria, Conselho Fiscal, Delegado-Representantes e respectivos Suplentes, para o triênio 22.07.2019 a 21.07.2022, devendo o registro
de chapas ser apresentado à Secretaria, no horário de 08h30 às 17h00, no período de 20 (vinte) dias a contar da data de publicação deste
Aviso. Edital de Convocação da Eleição encontra-se afixado na sede desta Entidade. São Paulo, 30/04/2019. Vagno PeixotoVagno PeixotoVagno PeixotoVagno PeixotoVagno Peixoto - Presidente

Brasília O governo federal
abriunestasegunda-feira(29)
o processo de renegociação
dedívidasdoFies(programa
de financiamento estudan-
til), com o objetivo de redu-
zir emR$ 2,2bilhões o passi-
vodoprograma.Oprazopara
participarvaiaté29dejunho.
Onúmerodosinadimplen-

teshápelomenostrêsmeses,

Governoabreprazopara
renegociar dívidasdoFies
Para aderir, é preciso dever há 90 dias e ter contratado programa até 2017

Número dematrículas
em creches de SP cai pela
primeira vez em seis anos
-Elaine Granconato
e Leonardo Zvarick

sãoPaulo Pelaprimeiravez
em seis anos, o número de
crianças matriculadas em
creches caiu emSãoPaulo.
Emdezembrode2018, fo-

ram 333.922 registros nos
CEIs(CentrosEducacionais
Infantis).Nesteano,até31de
março, ocorreram 330.026
matrículas —quase 4.000
criançasamenosnaredede
educação infantil, sob ges-
tãodeBrunoCovas(PSDB).
Desde2013aquedanãoera

registrada, segundo balan-
ços trimestrais da Secreta-
riaMunicipal daEducação.
Afiladeesperaaumentou

nacomparaçãoentredezem-
brode2018emarçode2019,
de 19.697 para 34.317 crian-
ças,de0a3anos.Noentanto,
afila caiu emrelaçãoamar-
çode2018,quando57.819cri-
ançasesperavamporvagas.
A gestão Covas diz que as

matrículas ainda estão em
tramitação. A reportagem

apurou que pode ter havi-
do falha no planejamento
de ocupação das vagas en-
tre janeiro emarço.
Maria Julia, de 6 meses,

filha da cabeleireira Simo-
ne Pereira Alves, 30, mora-
doranaRepública (centro),
aguardaumavagadesde fe-
vereiro. Segundo amãe, há
17outrascriançasnafrente.
Enquanto isso, Simonese

vêobrigadaalevarafilhaao
salãodebelezaondetrabalha.
“No salão, além do proble-
madaquímicados cabelos,
temcolegasquenãogostam.”
A prefeitura diz que o nú-

mero de crianças matricu-
ladas em abril (334.085) é
maior do que em março
(330.026), e que a diferença
ante abril de 2018 (334.560)
é de apenas 475 vagas.
Segundoanota,nenhuma

escolafoi fechadaemaisva-
gas foram criadas em CEIs
—de 2.172 no primeiro tri-
mestre de 2018 para 2.356
atémarçodeste ano.
Agora

focodainiciativa,correspon-
de a 517mil contratos.
O saldo devedor total do

programaéhojedeR$ 11,2bi-
lhões,segundooFNDE(Fun-
do Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação), órgão
do Ministério da Educação
que gerencia oFies.
Peloprograma,osalunosfa-

zemafaculdadeemumains-
tituiçãoprivada,eaUniãopa-
ga asmensalidades.
Os postulantes devem ain-

da ter contratadoofinancia-
mento até 2017 e não serem
alvodeações judiciais. As re-
gras foram firmadas em no-
vembrode2018, aindanogo-
vernoMichel Temer (MDB).
Até 2017, os estudantes ti-

nhamdecomeçaraquitaras
prestaçõesapartirdeumano
e meio depois de formados.
No fim daquele ano, o MEC
retirouoprazode carência.
Quemoptarpela renegoci-

açãodeverápagarumaentra-
da de 10% do valor da dívida
ouR$ 1.000 (oqueformaior).
Adívidavencida,acrescidade
juros e demais encargos, po-

deráserpagaemquatroanos.
Aparcelamínimamensal es-
tá estipulada emR$ 200,00.
A renegociação deverá ser

solicitadanoBancodoBrasil
ounaCaixaEconômicaFede-
ral, que disponibilizarão ca-
naisdeatendimentoparatal.
Segundo o FNDE, “com a

renegociação, o estudante e
seufiadorvoltamàcondição
deadimplênciajuntoaoFies”.
O programa, chegou a ter

732 mil novos contratos em
2014, seu auge. Sofreu enco-
lhimento a partir do segun-
do mandato de Dilma Rous-
seff (PT) e sob Temer. Neste
ano, o governo anunciou a
oferta de cemmil contratos.
Asalterações desdeogover-

noDilmatentamconterafal-
tadesustentabilidadedopro-
grama. Desde 2014, há mais
devedores do adimplentes.
Aausênciadeestudossobre

calotesnaformulaçãodopro-
gramaedeacompanhamen-
todessesindicadoresfoiuma
das falhas apontadaspor au-
ditoriadoTribunaldeContas
daUnião em 2016.

O MEC criou em 2012 um
FundoGarantidor, que serve
comoumfiadorcoletivo,mas
quesócobreumainadimplên-
cia total de até 10%.
As alterações do governo

Temernoprogramacriaram,
alémdamodalidadeoriginal,
duas outras, com financia-
mentosajurosdemercado,o
que fez comque não fossem
atraentesparaosestudantes.

$
Bolsonaro não quer
Paulo Freire como
patrono da educação
“Quem sabe nós temos [sic]
uma patrona da educação,
nãomais um patronomuito
chato”, disse o presidente, sem
citar o educador, à youtuber
Esther Castilho, 8, que o
entrevistou na Agrishow,
em Ribeirão Preto (SP). “Vai
ser mudado”, disse ele. Uma
eventual mudança no nome,
escolhido em 2012, teria de
ser aprovada pelo Congresso.
Gustavo Uribe

Simone Alves, 30, eMaria Julia, 6meses Ronny Santos/Folhapress


